محتويات السجل العلمي للمؤتمر ICLS2016
The contents of ICLS2016 Proceeding
المجلد األول 1st volume
م

محتويات Contents

.1

معايير تجديدية في تقويم المحتوى الثقافي في كتب تعليم العربية لغير الناطقين بها :دراسة تحليلية

.2

اللغة ...فكرة ِ
األمة وهويّتها

.3

اختبارات اللّغة العربية اإللكترونية لغير النّاطقين بها " تجربة جامعة المدينة العالمية نموذجاً "

.4

تحليل األخطاء مقاربة لسانية تطبيقية من خالل عينة من تعابير تلميذات مدرسة اإلصالح بغرداية (جنوب الجزائر)

.5

واقع وآفاق التعليم العربي في نيجيريا وسبل النهوض بها

.6

بناء وابتكار استبيان لقياس المشكالت اللغوية في تعلم اللغة العربية للطالب غير الناطقين بها

.7

تقنيات عالج األصوات "الصفيرية الهسيسية" المضطربة نطقيا في العربية

.8

العوامل النفسية واالجتماعية المؤثرة في اكتساب اللغة األم لدى األطفال

.9

لماذا يدرس الماليزيون الكبار اللغة العربية؟ دراسة تحليلية الحتياجات الدارسين

.11

تعليم العربية للناطقين بغيرها بين الواقع والمأمول ،وما يواجهه من تحديات والحلول المقترحة

.11

استخدام استراتيجيات القراءة في استيعاب كتب التراث اللغوية لدى دارسي اللغة العربية بماليزيا :كتاب شرح ابن عقيل

.12
.13
.14
.15

دراسة وصفية تحليلية

أنموذجا"
"المملكة العربية السعودية
ً

أنموذجا
ً
ِ
ِ
ظاهرة التقار ِ
بي ب ين القدامى والمحدثِين
ض في الصرف العر ّ

واقع اللغة العربية في دارفور في ظل الحرب (دراسة حالة والية وسط دارفور)
اللغة العربية الفصحى بين الواقع والمأمول
التنوع اللغوي بالجزائر وانعكاساته على تعليم اللغة العربية.

.16

السواحلية أنموذجا (دراسة تحليلية )
تأثير اللّغة العربية في اللّغات األفريقية :اللغة ّ

.17

الصراع والتّعايش اللّغوي في نيجيريا
ّ

.18

الفونيمات الثّانوية ودورها ال ّداللي في ضوء ال ّدراسات اللغوية العربية والدراسات المعاصرة

.19

أثر اتجاهات الطالب النازحين نحو بعض المتغيرات الديمغرافية على التحصيل الدراسي

.21

األفعال المساعدة بين اللّغتين العربية واإلنجليزية

.21

فاعلية القرآن في تطور الممارسة النصية العربية (استقصاء لمفردات دالة من خالل إسهامات تراثية)

.22

تطوير منهج لغتي الخالدة للصف الثالث المتوسط في المملكة العربية السعودية في ضوء االقتصاد المعرفي

.23

االعتراض اللغوي ومواضعه في الكالم العربي (دراسة وصفية تحليلية)

.24

دالالت ألفاظ العموم وعالقتها بأسباب النزول (قاعدة العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب نموذجا)

.25

دور اللغة العربية في تطوير المؤسسات التعليمية في نيجيريا

.26

افعي "دراسة نحوية"
(الرسالة) لإلمام ال ّ
الجملة الفعليّة واستعماالتها في كتاب ّ
ش ّ

.27
.28
.29

داللة المشترك اللفظي اللغوية وأثره في استنباط األحكام الشرعية -دراسة وصفية فقهية

لمبرِد في ِ
كتاب مغني الل ِ
ّبيب"
"موافقات ابن هشام النّحويّة ل ِّ
الدراسة الصوتية بين اللغتين العربية والفوالتية  -دراسة وصفية تقابلية

.31

الداللة اللفظية بين االختيار والترجيح

.31

دالالت النظم الصوتي في سورة (ق) دراسة تحليلية

.32

مدي تفعيل طرائق تدريس مادة التربية البدنية في المنهج التعليمي للمادة من وجهة نظر المعلمين في ليبيا

معايير تجديدية في تقويم المحتوى الثقافي في كتب تعليم العربية لغير الناطقين بها :دراسة تحليلية
األستاذ الدكتور عاصم شحادة علي

األستاذ حممود عبد الفتاح إبراهيم عيسى

كلية معارف الوحي والعوم اإلنسانية اجلامعة اإلسالميّة العامليّة-ماليزيا
ملخص البحث
هتدف هذه الدراسة إىل استنباط املعاير املتشكركة ب ن معاير رشد حدمد ععيمة ومعاير الجمل األمرييي ملعلمي اللاا األننبية
ومعاير اإلعار األورويب املتشكرك؛ حيث إن املعاير املذكورة قد حققت انتتشارا واسعا يف االستخدام والتداول ب ن حوساط املهتم ن
واخلرباء سواء يف تعليم اللاا األننبية حم يف تعليم العربية لار الناعق ن هبا .ومن هذا املنطلق فقد بدح الباحث باإلشارة إىل الثقافة
وحمتواها كذلك حمدد اهتا ومعايرها العامة وبعد حن فرغ من ذلك تناول املعاير الثالثة املذكورة آنفا بالعرض واملناقتشة وعرض
األسباب اليت دفعت إىل اختيار كل معيار منها ومن املرنو حن تيون هذه الدراسة نواة نديدة الستنباط األدوا احلديثة وابتيارها
يف تقومي كتب تعليم العربية لار الناعق ن هبا واخلرو عن النمطية يف التقومي اما يرتقي سمستو إعداد كتب تعليم العربية لار الناعق ن
هبا والذ ينعي بدوره إجيابا على مستو متعلمي العربية من غر حبنائها وقد خرنت الدراسة بنتائج مهمة ومن :حمهية املعاير
املختارة من عربية وحمرييية وحوروبية يف تقومي احملتو الثقايف ليتب تعليم العربية لار الناعق ن هبا.
المقدمة
يعاين تعليم اللاة العربية للناعق ن بارها من صراع ب ن األصولي ن املتتشبث ن باملعاير التقليدية يف إعداد وتقومي مناهجها وب ن
تطلع املعاصرين إىل مواكبة املعاير املعاصرة لعليم اللاا األننبية .ويف ذلك السياق ال ياض الطرف عن استحواذ املعاير الثقافية يف
تلك املناهج على حصة ال يستهان هبا؛ إذ إن إعداد املنهج دون النظر إىل املعاير الثقافية ميثل ثارة ال يستهان هبا وهو نقص ال
ياتفر؛ حيث إ ّن حانة الدارس إىل تعلّم اللاة العربية ال تقتصر على تعي ن الفعل والفاعل وغرمها من حنزاء اجلملة حو القواعد
النحوية حو ترديد جمموعة من الكراكيب والعبارا الوظيفية اليت ختدم اجلانب االتصايل بار إدراك لتنوع العبارا اليت تتماشى بدورها
مع املواقف واملناسبا املختلفة .ونضرب هبذا التشأن مثال؛ ففي العادة عندما يفكرق شخصان يستخدمان عبارة "إىل اللقاء" حما إذا
كان ححدمها ذاهبا لقضاء حانة مهمة فيستخدمان عبارة "بالتوفيق" وبناء عليه فإن توظيف الكركيب حو العبارة يف مواقفها املناسب
ملا تفرضه ثقافة اللاة يعد حمرا مهما يستونب االلتفا إليه والعناية به عند تناول اجلانب الثقايف يف املنهج املستخدم.
ولقد اسكرع ت فيرة جتديد معاير تقومي مناهج اللاة العربية للناعق ن بارها انتباه الباحث بعد العمل يف جمال تعليم العربية
اجتاها معياريًا يف حتديد حمتواها الثقايف فضال عن
للناعق ن بارها واحتياكه بعدة مناهج؛ حيث إن معظم تلك املناهج ال تنحو ً
التماسها ملا هو معاصر يف معاير إعدادها ومن مَثَّ كان من ضمن األمور اليت يتع ن على من يعمل يف تأليف وإعداد كتب تعليم
يدا من االهتمام يف براجمه ومناهجه باملعاير الثقافية يف تلك اليتب والربامج واملناهج.
العربية للناعق ن بارها حن يعرها مز ً

إن العالقة ب ن اللاة والثقافة عالقة وعيدة ومتأصلة؛ حيث من املعروف حن اللاة وعاء الثقافة .ولقد لوحظ حن املدخل
األفضل يف تعلي م اللاا األننبية ييون من خالل تعليم ثقافة اللاة إىل متعلميها وهناك شبه إمجاع ب ن العامل ن يف جمال تعليم
العربية للناعق ن بارها على حن املدخل األفضل لتعليم العربية هو تعليمها من خالل الثقافة اإلسالمية ورؤيتها العامة .ولقد انتبه اليثر
من املتخصص ن إىل حن استخدام مناهج تعليم العربية ألهلها واألسلوب التقليد يف تعليم العربية قد حثبت فتشال كبرا نعل حغلب
الدارس ن من غر العرب يعزفون عن إكمال الدراسة واتفقوا على َّ
حن املناهج واليتب واملواد التعليمية املستخدمة خار الوعن العريب
لتعليم للناعق ن بارها ال تصلح للناعق ن بارها الذين يدرسون داخل الوعن العريب؛ حيث حعد لبيئة خاصة معتمدة على لااهتا
القومية لذلك جلأ بعض املعاهد يف العامل العريب يف نامعة حم القر ويف نامعة امللك سعود ويف معهد اخلرعوم الدويل واجلامعة
األمرييية ويف نامعة األزهر إىل التخطيط لوضع كتب تتوافر فيها شروط متليها األهداف اخلاصة وتفرضها عبيعة الدارس ن وتتسم
1
بالواقعية وتدور حول حمور مألوفة يف احلياة العربية اإلسالمية املعاصرة.
وتربز حمهية الدراسة يف حهنها تسلط املعاير العربية والعاملية املعتمدة وإميانية البناء عليها مستقبالً يف إعداد حمتو ثقايف
يتوافق مع واقع الجمتمعا غر العربية
التجديد بين الضرورة واإلرجاء
إن التجديد سنة كونية ال مناص منها وال عجب حن ينال إعداد منها تعليم العربية للناعق ن بارها قسطا منها .والسؤال
هو :ح اجلوانب حضحي جتديده ضروريا؟ فالناظر إىل واقع مناهج اللاة العربية للناعق ن بارها جيد تنافسا غر مسبوق يف تطوير
التشيل العام لليتاب وكذلك عريقة عرض حمتواه اللاو  .حىت احملتو الصويت يركز على االرتقاء بيفاية األداء الصويت للطالب دون
حن يهتم كال الفرق ن بتقدمي احملتو الثقايف يف صورة متسقة مع باقي حمتويا اليتاب واليت تتسع لتتشمل الثقافا املختلفة لثالثة
وعتشرين دولة تتحدث العربية فضال عن تقدمي الواقع املعاصر للثقافة العربية وما اعكراه من تارا .
ومن امللموس حن جتديد معاير تقومي احملتو الثقايف قد حُرنئ عويال حىت حضحت السمة املعهودة لليتب املتناولة يف جمال
تعليم اللاة العربية لار الناعق ن هبا هي خلو اليتاب من الروح األصيلة للثقافة العربية؛ وقد يرنع ذلك إىل غياب املعاير الضابطة
للمحتو الثقايف يف كتب تعليم اللاة العربية للناعق ن بارها .واما سبق يتع ن علينا مطالعة حدوا تقوميية معاصرة ومتنوعة ومن َثّ
استنباط معاير ضابطة حديثة تتسق يف مضموهنا مع احتيانا الطالب املعاصر لتعليم اللاة العربية للناعق ن بارها.
وعلى الرغم من حن تناول احملتو الثقايف يف كتب تعليم اللاا األننبية مل يعد موضوعا نديدا حو ثانويا للمناقتشة وتبادل
ونها النظر حوله يف ميدان تعليم اللاا االننبية؛ فإننا نلحظ فقر األحباث املعاصرة يف تسليط الضوء عليه وحماولة االرتقاء به
علما بأنه حضحى االرتقاء به عالمة دالة على مطابقة اليتاب للمعاير العاملية يف التأليف واالعداد كذلك دليال على اتساق حهداف
املنهج من الااية املرنوة من دراسة اللاا األننبية؛ حال وهي التواصل وتبادل املنافع واملصاحل .ولقد تعالت الدعوا بإعادة النظر يف
عريقة تناول احملتو الثقايف يف كتب تعليم العربية لار الناعق ن هبا؛ حيث إن االفتقار إىل معيارية موائمة لتطورا العصر قد ز ّ
سمع ّد كتب تعليم العربية للناعق ن بارها إىل منحل من االنتهاد الفرد حو ما ميين تصنيفه بالالمعيارية يف تناول هذا اجلانب.
1انظر :مدكور على حدمد هريد
.121-121

إميان حدمد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها النظرية والتطبيق (القاهرة :دار الفير العريب ط )2116 1ص

وامللفت حن جتد من مييل إىل إبراز اجلانب الكراثي من اللاة دون االلتفا إىل التطور الزمين املعاصر وحثره يف التعامال اليومية
يف اللاة السلوك وجند حيضا من ينجرف إىل إخرا اللاة يف الصورة املعاصرة الاالب عليها الطابع العامي للاة مع إمهال اليثر من
اجلمال الكراثي والعظمة النصية يف النصوص القدمية ويظهر نلية للقاصي والداين حنه من املتشيال اليت توانهنا يف إعداد املواد
التعليمية هي عدم االتفاق على حتديد املواقف واملالمح الثقافية اليت ميين توظيفها يف كتب تعليم اللاة العربية لار الناعق ن 2.وبناء
عليه فإننا سنتطرق الحقا إىل التعريفا املتعلقة بالثقافة واحملتو الثقايف وكذلك عالقة الثقافة باللاة ونتطرق إىل عرض املعاير
الثقافية املختارة للمحتو الثقايف لد رشد ععيمة والجمل األمرييي واألورويب ليستخلص منها معاير موحدة يف تقومي كتب تعليم
اللاة العربية للناعق ن بارها.
الثقافة والمحتوى الثقافي وعالقة الثقافة بتعليم اللغة
إن احلديث عن املعاير الثقافية بتفريعاهتا يتطلب منا حن نفرد بعض الصفحا لتناول بعض املصطلحا املرتبطة باملذكور األخر
حنو :الثقافة واحملتو الثقايف وعالقة الثقافة باللاة حو بعبارة حخر بتعليم اللاة.

مفهوم الثقافة :تعد كلمة الثقافة من اليلما اليت قد يلتب

على بعضهم فهم معناها وحتديد مفهومها فالفرد امللم بقدر مع ن من

متحضر وال يقتصر األمر على ذلك فحسب بل إن اخللط ب ن
املعلوما واملعارف يطلق عليه مثقفا ح هو شخص متعلّم حو
ّ
مفهوم الثقافة واحلضارة من الناحية اللفظية قد حصبح حمرا شائعا يف معظم األحيان 3.ولو الحظنا التقارب يف االستخدام ليلمت ن
املتحضر واملثقف لوندنا حن التحضر من احلضارة واملثقف من املعرفة حو الثقافة واحلضارة كما هو معلوم لدينا يقصد به التطور
املاد والصناعي والعمراين يف جمتمع ما ويف تعاقب مستمر لفكرة ما وقد يقصد من احلضارة ما هو عي البداوة .إن التعريفا
السالف ذكرها قد تولد لد القارئ نوعا من اخللط كما ذكرنه آنفا يف الفصل والتمييز ب ن اليلمت ن من حيث املقصود واملراد إال حننا
سنستعرض يف األسطر املقبلة بعض ما يعيننا على االقكراب من مفهوم الثقافة فيما يتعلق ببحثنا هذا.
فلقد حدىل العديد بدلوهم ليقفوا على تعريف كلمة الثقافة بل ذهب بعضهم إىل تقسيمها إىل خاص وعام وقد قيل فيها
بأن الكراث حو الثقافة هي عريقة احلياة اليلية للمجتمع جبوانبها الفيرية واملادية وهي تتشتمل على جمموعة األفيار والقيم
واملعتقدا والتقاليد والعادا واألخالق والنظم واملهارا وعرق تفير وحساليب احلياة والعرف والفن والنحت والتصوير وغره من
املظاهر اليت يتبناها الجمتمع يف معامالته احلياتية وتظهر حيضا يف حدبه وحساعره وكل ما توارثه الفرد وحضاف إليه تراثه نتيجة عيتشه يف
جمتمع ما 4.وبناء عليه مييننا القول بأن الثقافة نتا فير إبداعي روحي جيمع ب ن لباب حفيار اإلنسان وترمجته بصورة ملموسة يف
واقعه احليايت سواء حكانت تلك الكرمجة يف صورة معنوية من عادا وتقاليد وقيم وحنو ذلك حم يف صورة حسية من فنون وإبداعا
ملموسة ذا كيان يدركه كل ذ لب وننان.
2انظر :ععيمة رشد حدمد األسس المعجمية والثقافية لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها( .مية امليرمة :نامعة حم القر ط1981 1م) ص
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عرف فرنسي عبد النور الثقافة بأهنا":كل األفيار واملؤسسا والنظم االنتماعية والعادا والتقاليد اليت خلقها االنسان
ّ
5
لنفسه وبدون الثقافة يصبح االنسان كائن بيولونيا فقط يسلك كما تسلك احليوانا " .وهنا يربط عبد النور ب ن الثقافة وب ن معىن
التيوين االنساين؛ حيث ير حن الثقافة نزء ال يتجزح من الفطرة االنسانية بل إنه ينفي إنسانية الفرد إذا انتفت عنه الثقافة .وهبذا
مييننا القول بأن اللاة واليت هي -كما سبق االشارة إىل ذلك يف غر موضع -وعاء الثقافة تعي بيل وضوح احلقيقة االنسانية
اليامنة لد كل جمتمع ناعق بنف اللاة على اختالف ذلك الجمتمع وتنوعه وإذا ضربنا مثال يوضح انعياس عبيعة الجمتمع من خالل
لاته لنظرنا إىل عبيعة األصوا يف اللاة العربية وكذلك حجم الكراكيب واملفردا سما فيها من اختالفا ب ن التذكر والتأنيث واالفراد
والتثنية واجلمع والذ بدوره يعي مد التعقيد يف الكركيبة الفيرية لد الجمتمع العريب ذلك مقارنة ببساعة الكراكيب واملفردا يف
اللاة املاليوية والذ يعي حيضا تناوهلا للقضايا االنتماعية من عادا وتقاليد بصورة حقل حدة من الواقع العريب من حيث
املسائل املتعلقة بطبيعة التعامل ب ن الرنل واملرحة وحوضاع املطلقة وقضايا التشرف وحنوها واليت تتناول على حصعدة متباينة ب ن الجمتمع ن
بصورة ال ميين إنيارها حو غض الطرف عنها.
ريثما ذهب حهل االنثروبولونيا إىل حن حصل اليلمة التيين وهو يعين الزراعة حو التمجيد والتعظيم 6.فمثال ير عامل
االنثربوجليا تايلور حن الثقافة هي" :ذلك اليل املركب الذ يتشتمل على املعرفة والعائد الفين واألخالقي والقانوين والعادا وغرها من
القدرا والعادا اليت ييتسبها االنسان بوصفه عضوا يف جمتمع" 7.حيث جند حن متخصصي االنثربولوني حيضا مل يبتعدوا كثرا عما
تقدم به عبد النور يف تعريفه للثقافة إال حن األخر قد ربط ب ن الثقافة واالنسانية .ولنا فيما ذكره تايلور مالحظة؛ حيث وصفها
باملركب اما يعي الطبيعة املعقدة للثقافة على اختالف جمتمعاهتا حو حىت من ينتمون إليها بل زاد على ذلك بأن حلزمها صفة
االكتسابية؛ ألن الفرد ييتسبها من الجمتمع احمليط لتصبح بذلك إرثا ومراثا يتوارث من نيل ألخر .وقد تصل الثقافة يف حمر حخر إىل
حد التمجيد والتعظيم حبسب ما ذكره حهل االنثروبولوني.
ولو توقفنا قليال عند موقف علماء العربية من تناول املصطلح لوندنا تعريفهم هلا بأهنا":املصدر الثالثي لـ :ثقف فالثقافة
بيسر الثاء تعين اخلدمة والفطنة والنتشاط ويقال ثقف الرمح تثقيفا ح ساواه وعدله والصفة من الفعل املضعف ومثقف" 8.فالثقافة
هنا جتمع ب ن التهذيب والتقليم ملا هو ماد كاألدوا من حسلحة حو ما شاهبها .وجندها حيضا يف موعن آخر تتشر إىل الفطنة
والنتشاط ح االنتهاد واملثابرة .ولنا هنا وقفة لطيفة؛ حيث إن كال التفسرين يكرمجان بصورة حو بأخر املضمون الثقايف والذ هو
السلوك االنساين املهندم واملهذب القائم على التعديل واملرانعة ليخر يف صورة مثالية .كذلك جند ما يتشر إىل احلركة والنتشاط اما
يفرز بطبيعة احلال نتانا حدبيا حو معماريا ثقافيا يعي رقيا وتقدما.
والثقافة كما ذكرنا هلا معىن خاص وهو ما يدل على بلوغ الفرد مستو تعليميا معينا حو ميتاز من غره امن مل ينتظموا يف
معاهد العلم فيقال فالن ذو ثقافة ع لمية حو حدبية حو دينية وكذلك حيضا تدل على منط خاص لتشخصية املتحدث عنه فيقال هو
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ونبل يف األخالق ومساحة يف الطبع  9وهنا نتلقي تناوال للثقافة من زاوية حخر واليت هي تتعلق بالناحية
مثقف ح لديه سعة يف األفق ٌ
الفيرية وامليانة العلمية حو االكادميية؛ إذ إن امليانة العلمية القائمة على تلقي جمموعة من املعارف املمنهجة يف إعار واضح حتت قبة
مؤسسة تعليمية متشهورة حو معلنة يكرتب عليها حصول الفرد على شهادة تثبت قضائه فكرة زمنية معينة مقتضيا سمنهج وعريقة تعليم
حمددة فإن هذا اعكراف سميانة ثقافية معرفية حازها الفرد لد ختطي ه كل تلك التشروط ليصل إىل ما مل يصل إليه إال من انتهج نف
النهج حو سار على نف املنوال.
وهناك حيضا خصوصيا يف الثقافة تتصل بالطبقة االنتماعية فمثال الطبقة الراقية هلا عاد ختتلف عن الطبقة الدنيا وهي
ما تعرف بسلوك (اإلتيييت) وتقبل حنواع خاصة من الطعام والتشراب 10.حما عن املفهوم العام للثقافة فينظر إليه على ما يتشكرك فيه
حفراد الجمتمع من عادا وتقاليد يف املأكل وامللب وحسلوب احلياة والتعامل وحنو ذلك فيما بينهم وقد حشرنا فيما سبق إىل جمموعة ال
بأس هبا حتمل هذا املعىن .فاألخالق واألدب من األمور اليت ترنع إىل حن ييون للفرد حو للمجتمع معاير يتفق عليها بصورة ضمنية
حو معلنة عن مسوغا التعامل فيما بينهم فعلى سبيل املثال الجمتمع العريب ال يعكرف بطريقة السالم ب ن الرنل والرنل إىل إذا تبادال
األحضان والقبال وكذلك فيما ب ن النساء بعضهن ببعض وإن مل يتم ذلك فإن يدلل على سوء العالقة حو تعد دليال على حداثة
التعارف مع التشخص بينما يف الجمتمعا اآلسيوية فإن معانقة الرنل للرنل قد ييون هلا مدلول آخر غر مقبول انتماعيا حو خلقيا.
ومن هنا توصلنا إىل مصطلح (االتيييت)؛ وهو ما جيب اتباعه للتماشي مع ثقافة امليان حو الجمتمع املراد التعامل معه.
وختتلف نظرة األفراد إىل الثقافة من فرد إىل آخر؛ ولينها تتفق يف املضمون حو الجممل فنجد من يعرض هذه النظرة بقوله:
"ينظر البعض إىل الثقافة كسلوك متعلم متشكرك بيم حفراد التشعب فهي حفيار وتصرفا ومتشاعر لد شعب مع ن" 11.وبذلك
نستخلص حن الثقافة وليدة الجمتمعا وحهنا ختتلف من جمتمع إىل آخر وحهنا األداة اليت هبا حيافظ هبا الجمتمع على كيانه ويضمن
استقراره بل إهنا خالصة العصارة الفيرية الفراد جمتمع ما تيونت نتيجة ادراكه املطلق لطبيعة حفراد جمتمعه دون اغفال ملسوغا
وآليا ذلك الجمتمع سما فيه من عبيعة بيئة حتتم عليه التعامل بصورة تتناغم مع كل تلك املعطيا .
الدوائر الثقافية
تعرب عن الدوائر الثقافية اليت
للثقافة دوائر جيب حن يدور فيها احملتو الثقايف يف كتب تعليم العربية لار الناعق ن هبا واليت ّ
جيب حن تيون يف ح حمتو ثقايف أل كتاب وندير بالذكر حن مصطلح الدوائر الثقافية قد حعلقه رشد ععيمة يف إعاره املتشهور
عن برامج اعداد اللاة العربية وحن تلك الدوائر تنطو على الثقافا اليت يتضمنها كتاب حو برنامج تعليم العربية لار الناعق ن هبا.
وقد قسمت على النحو اآليت:
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الثقافة العربية؛ َّ
تعرف بأهنا" :جمموعة احلقائق والنتشاعا الفيرية والفنية والعلمية للمجموعة املعاصرة املنتمية إىل احلضارة العربية .كما
تتمثل هذه الثقافة يف استخدام والوسائل اليت تعرب هبا هذه الجمموعة عن نتشاعاهتا وتبليغ رسالتها إىل حبنائها وإىل سائر العامل وتلقي
رسالة العامل وادائها يف بالدها" 12.إن الدائرة الثقافية األوىل تعمد إىل املصطلح الذ حرنأنا تعريفه آنفا للعلم واالعالع به الحقا.
وقد وندنا حن الثقافة العربية ال تقتصر على احلقائق واألنتشطة الفيرية القدمية فحسب بل إهنا متز ب ن األصالة واملعاصرة؛
حيث إنه لي من املنطقي تناول تاريخ الثقافة العربية بار االعّالع على ما وصلت إليه تلك الثقافة من تطور وحداثة وإذا سلّمنا بأن
ليل لاة ثقافة فمن البديهي حن نسلّم بأن ليل ثقافة لاة .وقد الحظنا ارتباط الثقافة اإلسالمية باللاة العربية .فلقد نزل القرآن –
املرنع األول للاة العربية -بلاة القوم املنزل إليهم لييون هلم نرباسا ومرشدا فييف ال تيون ثقافة ذلك الوحي اإلهلي متسقة مع
الطبيعة العربية؟ إن لاة العرب هي العربية ومن َثَّ فإن ثقافتهم انعياس للاتهم وقد صادفت لاتهم لاة دينهم فييف لعاقل الفصل
ب ن ثقافة اإلسالم وثقافة العرب؟ حقيقة إن األمر حبعد من ذلك؛ حيث إن العربية لسان؛ ح حنه من حناد العربية صار عربيا بلسانه
ومن هنا كان الفصل ب ن العربية واإلسالم حمرا مستحيال بل إنه ونب على كل مسلم حن يقتضي بتلك الثقافة القرآنية غر القاصرة
على العرب منذ فجر اإلسالم.
الثقافة اإلسالمية ،واملقصود هبا" :املعتقدا واملفاهيم واملباد ء والقيم وحمناط السلوك اليت يقرها الدين اإلسالمي متمثال يف القرآن
والسنة النبوية" 13.لقد حشرنا سابقا إىل االمتزا ب ن الثقافة العربية والثقافة اإلسالمية وهنا حنن بصدد عرض مفهوم الثقافة اإلسالمية
بصورة حكثر ختصيصا وحكثر حتديدا؛ حيث إن الثقافة العربية قد تعي ثقافة العرب على اختالف دياناهتم ومذاهبهم العقدية واليت
بدورها تطرح اختالفا يف املفردا الثقافية ليل منها على حدة .إننا اآلن بصدد احلديث عن الثقافة اإلسالمية بعينها دون شائبة
آخر فنجد حهنا ما اتفق مع اليتاب وحقرته السنة التشريفة وهنا ييون الفيصل والفارق؛ حيث نلحظ حن الثقافة العربية كانت مزجيا
ومتضمنة ملناهل عدة حما الثقافة اإلسالمية فهي مفردة ال تقبل شرييا بل إهنا تنهل من منهل ححاد اال وهو املنهج الرباين
واملعروف باسم القرآن والسنة.
14
ولو عقدنا مقارنة ب ن الثقافت ن لوندنا ما يأيت:

الثقافة العربية
* تصف ما هو كائن بال نقص حو زيادة.
*تقر العناصرية اجلاهلية.
*حملية.
*حساسها العرف.
*ترفض التشعوبية حلطها من قدر العرب.
*مقبولة لدعم النزعة القومية.

الثقافة اإلسالمية
* تصف ما ينباي حن نيون عليه فهي معيارية.
* ال تتسق مع العناصر اجلاهلية.
* عاملية.
* حساسها القرآن والسنة.
* ترفض التشعوبية لتعارضها مع األخوة اإلسالمية.
* مقبولة لدعم العزة الدنية.
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وهيذا يتضح التباين يف نقاط غاية احلساسية ب ن كال الثقافت ن فيالمها قد يتقاربا يف املفهوم العام ولينهما يتعارضان يف
التفاصيل واألصول.
الثقافة المحلية؛ وهي اليت تعرب عن" :ثقافة البالد واملعتقدا واملفاهيم واملباد ء والقيم وحمناط السلوك اليت يقرها الجمتمع الذ
ينتمي إليه املتعلمون واألحداث حول بيئتهم" 15.إن الثقافة احمللية نزء ال يتجزح من نسيج حفيار الجمتمع وميوله ورغباته وجتاهل تلك
الدائرة يعد شرخا بالاا يف املنهج املقدم لدارس اللاة؛ حيث إننا جند حن التعرض لثقافة دراس اللاة تتشيع نوا من األلفة واالنسجام
ب ن الدارس واللاة اهلدف؛ ألنه يتشعر وبصورة قد تيون ضمنية حو صرحية سمد حمهية ثقافته حىت إهنا خرنت على صفحا كتاب
اللاة اليت يتعلم لاته فيتولد لديه ذلك التشعور باالحكرام لد اللاة اهلدف ويقبل حكثر على االنتهال منها بل إن التعرض للثقافة
احمللية يف لاة الدارس حتث الطالب على عقد نوع من املقارنا ب ن ثقافته وثقافة اللاة اهلدف اما حيثه على توخي احلذر وجتنب سوء
الفهم.
الثقافة العالمية؛ وتعين " :الوقائع واألحداث يف املستو العاملي وتتمثل يف مستجدا العصر واالتصاال احلديثة كموضوعا
الثقافة العاملية" 16.إنه ملثر حن يتضمن كتاب اللاة اهلدف موضوعا عن الثقافة العاملية اما ينفي اجلمود حو التخلف عن اليتاب
املقدم للطالب إن كتاب تعليم اللاة األننبية مل يعد فقط وسيلة لتلقي جمموعة خمتلفة من األصوا حو املفردا واليت تتعلق بلاة ما
ولي حيضا بالقاموس املتضمن عددا ال حمدود من العبارا واملصطلحا للتعبر حو االتصال إن كتاب اللاة الثانية يعد مرنعا علميا
دقيقا يعرف الطالب سما قد غفل عنه من معلوما عامة حو معارف عاملية مل يفطن إليها لد قرائته يف لاته بل إنه مثر حقا حن
يصادف شيئا قد قرح عنه يف لاته والتقى به يف اللاة اهلدف.
إن ميانة الثقافة العاملية من كتاب تعليم العربية لار الناعق ن هبا من ميانة التشبية العنيبوتية حو ميانة القنوا اإلخبارية
على تنوعها من املتابع هلا إ ّن عرض الثقافة العاملية يف كتاب تعليم اللاة اهلدف يؤد دور القمر الصناعي الذ يرصد حركة اليرة
األرضية على ونه العموم ويرصد حركة املعارف العاملية على خمتلف التشعوب واألقطار إن هلذا اجلانب وقعاً عيباً يف نف املتعلم يعود
عليه بالتحفيز والنتشاط لييمل مسرته يف تعلم اللاة بار كلل حو ملل.
البعد الثقافي في تعليم اللغات األجنبية:

إن البعد الذ تتخذه الثقافة يف تعليم اللاا األننبية كما تقره عدد من اجلامعا العاملية ويتطرق إليه عدد من املتخصص ن يف هذا
الجمال هو حهنا البعد اخلام يف تعليم اللاا االننبية؛ حيث إن الثقافة تتمم األبعاد األربعة املعروفة لدينا باسم املهارا األربع يف
تعليم اللاة :االستماع واليالم والقراءة واليتابة .ويف معكرك ذلك كله جند الثقافة هي الرابط األساسي ب ن تلك املهارا وهي البعد
احلقيقي الذ تقوم عليه باقي األبعاد .فييف لنا حن نتصور نصا للقراءة حو األستماع خيلو من تناول اجلانب الثقايف للاة اهلدف؟ بل
ح موضوعا سيعرضها اليتاب إن مل يتناول موضوعا تعرف ثقافة اللاة اهلدف وتتناوهلا يف غر موضع وميان إننا وبال مبالاة
17
جند الثقافة تعمل على الربط ب ن منظومة تلك املهارا كعمل خيط املسبحة بل إهنا حتتل منها موقع القلب من اجلسد.
15انظر :عبدالردمن تنيو ع ن الفرحة معاير تقويم كتب تعليم العربية لغير الناطقين بها :دراسة وصفية تحليلية ،ص.25
16انظر :السابق نفسه ص.25

17انظر :ععيمة رشد حدمد المحتوى الثقافي في برامج تعليم العربية كلغة ثانية في المجتمعات اإلسالمية "إطار مقترح" ،ص.1

إن إغفال دور ذلك الرابط األساسي ب ن مهارا اللاة يعد قتال لروح اللاة وانهاضا ألمسى معانيها الفيرية واالنسانية .إن
تصوير البعد ال ثقايف على حنه بعد خام ومهارة ال ميين إغفاهلا يف تعليم اللاة األننبية وهو حمر يستونب الثناء ويستدعي
االستحسان .إننا نطالع العديد من اليتب املهتمة بتعليم العربية لار الناعق ن هبا ولين ختبط بعض تلك اليتب يف عرح البعد
الثقايف العريب اإلسالمي يف منهج اليتاب فنجد تارة منهم من يتطرق إىل األصالة تاركا املعاصرة وتارة آخر جند من ينحاز إىل
املعاصرة غاضا عرفه عن األصالة ودورها يف تعزيز وتدعيم التميو لد اللاة العربية ونصفو من ذلك بأن نؤكد على حن الثقافة بعد
حساسي يف تعليم العربية لار الناعق ن هبا وحن االهتمام به حمر ال مناص منه ووانب ال تفريط فيه.

معايير المحتوى الثقافي

إن دائرة احلديث عن معاير احملتو الثقايف يف كتب تعليم العربية لار الناعق ن تزداد ضيقا لتصل بنا إىل املعاير املراد األخذ هبا
يف هذه الدراسة إال حنه مييننا حن نعرض تلك املعاير دون التطرق املسبق إىل اخلوض يف التشروط واحملددا الوانب مراعاهتا عند
إعداد معاير احملتو الثقايف واليت سنعرضها بالتفصيل وبتشرح وافر الحقا .نستعرض ونناقش بعض األمور اليت يتع ن تواندها يف تلك
املعاير واليت ُمفادها:
 .1الثقافة العربية اإلسالمية.
 .2االملام سما هو معنو حمسوس مع تقدمي الثاين على األول والتدر يف عرضهما.
 .3االهتمام بتصحيح املفاهيم اخلاعئة عن اإلسالم.
 .4تقدمي صورة عن الثقافة العربية وخصوصيتها.
 .5احكرام ثقافا اآلخرين.
 .6مساعدة الدارس ن على التطبيع االنتماعي والتييف مع الواقع العريب وحفراده.
إن تلك البنود قد تضمنت حهم ما ينباي توافره يف املعاير؛ ألن الثقافة العربية واإلسالمية هي حهم ما مييز اللاة العربية وعلى
الرغم من اختالف ديانا ومذاهب العرب فإننا نلحظ حهنم يتفقون يف حغلب األمور مثل التشرف والعرض واختيار األنساب وحنو
ذلك واليت لو نظرنا إليها بصورة حيادية لوندناها نابعة من تعليم ديننا احلنيف .وجند حن الارة على العرض تدخل حتت مصطلح
النخوة واليت يقابلها مصطلح الديوث حو الدياثة وهذا ما ال يرضيه التشرع إال حن املسلم ن يتعاملون مع مصطلح النخوة بدافع ديين
وهو نفي الدياثة بينما يتناوله غر املسلم ن من ناحية الرنولة واليرامة.
قراءة في المعايير األصولية والمحدثة

أوال :معايير المحتوى الثقافي لدى رشدي طعيمة
كرس الدكتور رشد ععيمة نهدا ال يستهان به يف صياغة جمموعة من املعاير لتقومي كتب تعليم العربية لار الناعق ن هبا يف
َّ
كتابه التشهر "دليل إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم العربية" .ولقد تضمنت تلك املعاير مثانية عناصر حساسية يف التقومي
مصحوبة ببطاقا التقدير من حمهها معاير تقومي احملتو الثقايف وعددها حربعة معاير ونر حن حداة التقومي قد قامت فيرة
احلساب فيها على عريقة احلساب اليدو حبسب التقدير على النحو التايل  .2 1 . :ولقد كانت تلك املعاير حمط اهتمام

الباحث ن من الدرحة األوىل؛ حيث إهنا املعاير الوحيدة ب ن املعاير الثالثة الالئي يقوم البحث عليهن مهتمة سما يتناسب مع تقومي
الثقافة العربية واإلسالمية بوصفهما الصفة الرئيسة للاة العربية ومن هنا وقع اختيار الباحث على تلك املعاير لألسباب اآلتية:
 .1إن تلك املعاير قد صممها رشد ععيمة بناء على حتليل وتقومي عدد البأس به من كتب اللاة العربية لار الناعق ن هبا.
 .2إن رشد ععيمة بوصفه خبراً ذا باع ال يافل يف ميدان تعليم العربية لار الناعق ن هبا ذاعت شهرته وكتاباته يف ذلك
الجمال.
 .3إن الباحث قد وند حن حغلب رسائل الدكتوراة واملانستر وكذلك معظم البحوث قد اعتمد على معاير رشد ععيمة
بوصفها حداة تقومي هلم.
 .4تضمنت تلك املعاير تقومي اجلانب العريب اإلسالمي؛ حيث إن املعاير العاملية ال تعر اهتماما للجانب الديين يف كتب تعليم
اللاة األننبية بصورة خاصة.
 .5خرو تلك املعاير بصورة مرتبة ومفصلة وامنهجة تسهل على الباحث استخدامها والتعامل معها.
18
وهيذا عمد الباحث إىل تلك املعاير لتيون نزءاً من حداة تقوميه وفيما يلي عرض لتلك املعاير على الكرتيب اآليت:
 .1كيفية عرض املفاهيم العربية الثقافية.
 .2مد شيوع النماذ احلقيقية للثقافة العربية اإلسالمية (حمساء حشخاص وبالد وخرائط وصفحا من القرآن اليرمي) وصور
للمالب حو الصحف العربية حو غرها.
 .3مد حترر اليتاب من النمطية الثقافية التشائعة عن اإلنسان العريب (يسين اخليام ويعيش يف الصحراء وميارس احلياة البدوية
يف حول مراحلها وحبسط حشياهلا).
 .4االنطباع الذ خير به القار ء عن الثقافة العربية اإلسالمية من حيث احكرامها حو الوقوف عليها موقف احملايد.
ثانيا :معايير المحتوى الثقافي لدى المجلس األمريكي لتعليم اللغات األجنبية ACTFL

19

لقد عمل هذا الجمل على متشروع حتت رعاية احليومة الفيدرالية اليت دعمته ماليا ليضع معاير قياسية قومية يف جمال تعليم
اللاة األننبية ولقد تياتفت نهود ححد عتشر عضوا ميثلون حمناعا خمتلفة من املناعق اجلارافية واللاا ومستويا التعليم ومناذ
الربامج لوضع تلك املع اير وصياغتها .ولقد حظي هذا التياتف بإمجاع غر مسبوق ب ن القائم ن على العملية التعليمية وكبار رنال
األعمال واحليومة والجمتمع يف وضع تعريف ملعاير تدري اللاة األننبية يف التعليم األمرييي ولقد اتسم واضعو تلك املعاير باحليادية
يف تعريفها؛ حيث إهنم حشاروا إىل حهنا ليست مطلقة وإمنا حتتا ح ن استخدامها الرنوع إىل املعاير احمللية واخلاصة بالدولة الناعقة

18انظر :ععيمة رشد حدمد دليل عمل في إعداد المواد التعليمية لبرامج تعليم العربية( ،مية امليرمة :نامعة حم القر  )1985ص-445
.445
19انظر املوقع اإلليكروين:
http://www.actfl.org/sites/default/files/pdfs/public/StandardsforFLLexecsumm_rev.pdf
شوهد بتاريخ 214-9-29

باللاة املراد تقوميها بعبارة حخر  :يتونب على مستخدمي تلك املعاير الرنوع حيضا إىل املعاير اليت ير حهنا مناسبة للاة املراد
تقوميها كاللاة العربية على سبيل املثال اليت التنفك عن احملتو الديين والعريب يف نسيجها.
ولقد حظت حداة الجمل األمرييي لتعليم اللاا األننبية إعجاب واختيار الباحث لألسباب اآلتية:
 .1عاملية الجمل واهتمامه بتعليم اللاا األننبية.
 .2حيادية واضعي تلك املعاير؛ حيث إهنم حقروا بصراحة ونوب عودة املقوّم إىل املعاير احمللية لتقومي اللاة املراد تقوميها.
 .3اعتماد تلك املعاير على معاير تعليم اللاا األننبية املختلفة؛ حيث تضمنت اللاة الصينية والفرنسية واألملانية واإليطالية
والعربية وغرها من اللاا األننبية.
 .4التسلسل اهلرمي يف حتديد املعاير حبيث يتطرق الباحث إىل النقاط املراد تقوميها بصورة وامنهجة متسلسلة.
للمقوم
املقوم يف معرفة الارض من كل معيار ومراده فيتسىن ّ
 .5تناول تلك املعاير بالتشرح والتوضيح فتيمل الصورة حمام ّ
استخدامه بسالسة ويسر.
 .6ذكر املعاير الثقافية بصورة واضحة َث تناول الصال واملقارنا واملعايتشا لتلك املعاير مع ذكر حمثلة توضيحية لتطبيق
تلك املعاير اما يعمق فهم الباحث يف استخدام املعاير والرنوع إليها.
20
وينتهي بنا املطاف هبذا الصدد إىل ذكر معاير الجمل األمرييي لتعليم اللاا األننبية بصورة مباشرة ونسردهها فيما يأيت:
 .1هل هناك تنوع يف الصور املقدمة وهل هي حديثة معربة؟
 .2هل الصور مناسبة للمراحل العمرية ؟
 .3هل تاطي الصور دوال عديدة ومتنوعة؟
 .4هل تساعد عريقة تقدمي الثقافة اهلدف املتعلم على اكتتشاف ثقافته؟
 .5هل يقدم احملتو الثقايف الثقافت ن األدبية والتشعبية (احمللية)؟
 .6هل احملتو الثقايف دقيق ومطابق للواقع احلايل؟
 .7هل دروس القراءة اليت تقدم شيقة وعربة وتراعي املراحلة العمرية؟
ثالثا :معايير المحتوى الثقافي اإلطار المرجعي األوروبي المشترك للغات

21

يرنو اإلعار املرنعي األورويب إىل تتشييل األس العامة لتطوير اللاا املراد تدريسها وكذلك اخلطوط العامة للمناهج
الدراسية واليتب التعليمية؛ حيث يصف بتشيل عام ما ينباي على الدارس ن فعله ودراسته كي ما يتمينوا من إنادة لاة ما ألغراض
اتصالية فضال عن توضيحه ملاهية املهارا واملعارف اليت يتع ن على الدارس ن تنميتها ليي يتسىن هلم التواصل باللاة اهلدف بنجاح
وسالسة .واما هو ند ير بالذكر حن ذلك الوصف ياطي السياق احلضار الذ توعنة فيه اللاة وحيدد مستويا اليفاية ليسر قياس
التقدم الذ حيرزه الدارس حثناء الدراسة على مدار حياته ويف كل مرحلة تعليمية خيوضها.
ويهدف اإلعار املرنعي األورويب إىل حمور عدة نذكر منها ما يأيت:
20شوهد بتاريخ http://www.classzone.com/enesp/profdev/pdf/evalchrt.pdf 2114-11-7
21شوهد بتاريخ /linguistic/source/framework_en.pdf4http://www.coe.int/t/dg 2114-9-31

 .1اإلسهام يف خت طي احلوانز اليت قد تنتشأ نظرا لالختالفا القائمة ب ن نظم التعليم املختلفة واليت قد تعوق االتصال فيما
ب ن املهتم ن باللاا احلديثة املعاصرة.
 .2االهتمام بالتشفافية يف املقررا الدراسية وكذلك الدورا التعليمية ألنه يقو حواصر التعاون الدويل يف جمال اللاا
احلديثة عن عريق وضع األس العامة لألهداف واحملتويا للمناهج.
 .3وضع معاير موضوعية لتوصيف اليفايا اللاوية اما يسهل عملية االعتماد عليها والرنوع هلا.
 .4ختطي التعقيدا اليت تتسم هبا اللاا البتشرية عن عريق وضع هييل منظم يف شيل إعار مرنعي اما جيعلها حكثر
وضوحا.
 .5متي ن التشباب والبالا ن امن يتحدثون لاا حخر من تبادل املعلوما واألفيار فيما بينهم.
 .6دعم وتتشجيع التفاهم املتبادل والتسامح وكذلك مراعاة اهلوية والتنوع الثقايف واحلضار عرب التواصل الدويل الفعال.
وبناء على ما تقدم ذكره ينتهي بنا املقال إىل ذكر الدوافع وراء اختيار الباحث للمرنع األورويب وهي:
 .1اهلييل املنظم لإلعار املرنعي والذ يساعد على حل تعقيدا اللاة ونعلها حكثر وضوحا.
 .2املعاير املوضوعية يف توصيف اليفايا اللاوية اليت يسهل االعتماد عليها.
 .3اشكراك جمموعة من الدول األوروبية يف إعداده اما مينحه صفة العاملية واالحكرافية يف اإلعداد والتناول وكذلك التقدمي.
 .4تركيز اإلعار على تقومي اجلانب الثقايف وعين حيضا بطريقة عرضه وتوصيفه وتوظيفه داخل املنهج اما خيدم التشق التقوميي
للباحث يف حبثه.
 .5تنوع معايره وتطرقه إىل نوانب مل يتطرق إليها غره.
ولقد كانت تلك العوامل جمتمعة باعثا على اختياره ضمن معاير التقومي .واآلن نسرد معاير تقومي احملتو الثقايف كما حوردها اإلعار
فيما يأيت:
ح .معرفة العامل احمليط :وييون بتحديد مد معرفة الدارس للعامل احمليط املفكرض ونوده لد مستخدمي اللاة و ما اجلديد
الطارئ على البلدان املستخدمة لتلك اللاة واملفيد يف ذا الوقت لدارسي اللاة.
ب .املعرفة احلضارية االنتماعية :وهي اإلحاعة باألحوال االنتماعية حضارة اجلماعة حو اجلماعا اليت تتحدث تلك اللاة من
حيث احلياة اليومية والظروف املعيتشية والعالقا ب ن األشخاص والقيم واملعتقدا وغرها.
 .الوعي املتداخل حضاريا :مقدار وعي الدارس فيما يتعلق بالعالقة ب ن احلضارة األم واحلضارة األننبية املستهدفة (من حيث
االتفاق حو االختالف الواضح) ليتمين من تطوير قدر مناسب على املستو املتداخل حضاريا.
د .املهارا واملعارف اإلنرائية :وهي بدون تار اليت تلزم متعلم اللاة التمين من االتصال بأهل اللاة بتشيل فعال يف الجماال
املهمة كمهارا االحوال االنتماعية الروتينية؛ من رياضا وفن وهوايا وحمور مهنية وحنو ذلك.
نحو معايير تجديدية مقترحة

إن املعاير السالف ذكرها تتسم بالعموم يف نوانب شىت اما يؤكد على حمهية االنتقاء منها ما يتناسب مع احتياناتنا وترك ما
لسنا حبانة إليه .إن احليم بالصواب من عدمه يتطلب بعض احملددا اليت حتده حىت ال ينزلق يف هوة التوسع واإلفراط ومن هنا
كانت احلانة إىل االلتزام سمجموعة من العوامل الوانب مراعاهتا عند معاجلة احملتو الثقايف واختياره حو تقوميه حوتقدميه واليت ميين حن

تتخذ حمددا للمحتو الثقايف  22وهي على مستو الربنامج؛ حيث إن مستو الربنامج املقدم للدارس ن سواء حكان للمبتدئ ن حم
للمتوسط ن حم للمتقدم ن خيتلف باختالف مستواهم وكنتيجة مكرتبة على ذلك فإن احملتو الثقايف املختار حيضا جيب حن يتسق مع
مستو ذلك الربنامج .واما هو ندير بالذكر حنه يف نوع اللاة املتعلمة؛ ييون تقدمي األمناط الثقافية يف احملتو الثقايف للاة الفصحي
خمتلفا عنها يف اللاة العامية بينما حيتل نوع الربنامج ميانة مهمة؛ ألن احملتو الثقايف لربنامج تعليم العربية العام خيتلف عن احملتو
الثقايف لتعل يم العربية ألغراض خاصة .فاملواقف احلياتية واملفردا والكراكيب خمتلفة يف كل منهما كذلك حمدد الجمتمع الذ تعلم فيه
اللاة؛ حيث إن اختالف الجمتمع الذ حيتضن البيئة التعليمية يتطلب اختالفا يف اختيار احملتو الثقايف للمنهج فالطالب الدارس يف
بلد حو بيئة عربية خي تلف عن قرينه يف بلد آسيو وكذلك عن نظره يف بلد غريب وليل منهم شأن وظروف يتطلب مراعاهتا عند
تقدمي احملتو الثقايف.
إن النقاط السابق شرحها ترشدنا إىل حن اعداد احملتو الثقايف ليتب تعليم العربية لار الناعق ن هبا يتع ن حن تتسم بالتشمولية
واملرونة ونبذ اجلمود ويعمد إىل التطوير والتحديث ومواكبة تارا العصر والتماشي مع كل حديث ومفيد إال حننا نلحظ حيضا حن
الثقافة العربية اإلسالمية حتتا منا إىل ختصيص حكرب يف ما يتع ن علينا مراعاته يف احملتو الثقايف .23واليت تعد سمثابة مبادئ ال حييد
ثقايف خاص بتعليم العربية لار الناعق ن هبا وهبذا الصدد نذكر ما يأيت:
عنها كل من قصد إعداد حمتو
ّ
تعرب املادة عن حمتو الثقافة العربية واإلسالمية.
 .1حن ّ
 .2حن تعطي صورة صادقة وسليمة عن احلياة يف األقطار العربية.
 .3حن تعي املادة االهتماما الثقافية والفيرية للدارس ن على اختالفهم.
 .4حن تتنوع املادة حبيث تاطي ميادين وجماال ثقافية وفيرية متعددة يف إعار الثقافة العربية واإلسالمية.
 .5حن تتنوع املادة حبيث تقبل قطاعا عريضة من الدارس ن من خمتلف اللاا والثقافا واألغراض.
 .6حن تتسق املادة لي فقط مع حغراض الدارس ن ولين حيضا مع حهداف العرب من تعليم لاتهم ونتشرها.
 .7حال تافل املادة نوانب احلياة العامة واملتشكرك ب ن الثقافا .
 .8حن يعي احملتو حياة اإلنسان العريب املتحضر يف إعار العصر الذ يعيش فيه.
 .9حن يثر احملتو الثقايف للمادة املتعلم ويدفعه إىل تعلم اللاة واالستمرار يف هذا التعلم.
 .11حن ينظم احملتو الثقايف إما من القريب إىل البعيد حو من احلاضر إىل املستقبل حو إىل اآلخرين حو من األسرة إىل الجمتمع
األوسع.
 .11حن تقدم املادة املستو احلسي من الثقافة َث تتدر حنو املستو املعنو .
 .12حن توسع املادة خربا املتعلم بأصحاب اللاة.
 .13حن ترتبط املادة الثقافية خبربا الدارس ن السابقة يف ثقافاهتم.
 .14حن يقدم احملتو الثقايف باملستو الذ يناسب عمر الدارس ن ومستواهم التعليمي.
22انظر :ععيمة رشد حدمد المحتوى الثقافي في برامج تعليم العربية كلغة ثانية في المجتمعات اإلسالمية "إطار مقترح" ،ص  4و.5

23انظر :الناقة حممود كامل وععيمة رشد حدمد الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى إعداده -تحليله-تقويمه ،ص-44
ص.45

 .15حن تلتفت املادة وبتشيل خاص إىل القيم األصيلة املقبولة يف الثقافة العربية واإلسالمية.
 .16حن تقدم تقوميا وتصحيحا ملايف عقول اليثرين من حفيار خاعئة عن الثقافة العربية واإلسالمية.
 .17حن تتجنب إصدار ححيام متعصبة للثقافة العربية.
 .18حن تتجنب إصدار ححيام ضد الثقافا األخر .
نتائج البحث
حوال :متينت الدراسة بعد االعالع على عدة مصادر تتعلق سموضوع تقومي كتب العربية لار الناعق ن هبا كذلك االعالع على بعض
الرسائل والبحوث من التعرف على معاير احملتو الثقايف يف تعليم العربية لار الناعق ن هبا وذلك يربز يف األمور اآلتية:
إ ّن الدراسة قد وند حمهية معاير رشد ععيمة يف تقومي كتب تعليم العربية لار الناعق ن هبا؛ حيث ّإهنا تراعي
-1
التشق الديين من اللاة العربية وتؤكد على حمهية التفريق ب ن الثقافة العربية واإلسالمية.
 -2إ ّن الدراسة قد بينت حمهية معاير الجمل األمرييي يف تقومي كتب تعليم اللاا األننبية؛ حيث إ ّن تلك املعاير
عاملية واستند عليها العديد من الدراسا واألحباث والرسائل وحهنا تؤكد على حمهية التدر يف عرض احملتو
الثقايف وتناسبه مع مستو الطالب.
 -3إ ّن الدراسة قد بينت حمهية معاير اإلعار األورويب؛ حيث حعد من قبل جمموعة خمتلفة من املتخصص ن على
مستو االحتاد األورويب والذين تعاونوا فيما بينهم ليخرنوا بنتائج منوذنية تالئم التنوع الثقايف الذ يعكر
احتادهم وحكدوا على حمهية إظهار الواقع الثقايف يف كتب تعليم اللاا األننبية.
التوصيات:
-1

حن تتظافر نهود املتخصص ن لتفرز لنا حداة عربية مستقلة على غرار األدوا اليت حعدها دكتور رشد ععيمة لتقومي
كتب تعليم العربية فتيون مرنعا ثانيا غر مرنع رشد الذ يستعان به يف تقومي

اللغة ...فكرة ِ
األمة وهويّتها

ملخص البحث

األستاذ الدكتور حممد مقداد
نامعة الباسيفيك األمرييية

متثل اللاة – حية لاة – وعاءً نامعاً للثقافة وعريقةً للتعبر ووسيلةً للحلم والتفير الذ تتح ّدد بناءً عليه رؤية حهل اللاة للعامل
يعربون هبا إىل جماهل العامل حخذاً وعطاءً يف عملية تبادلية فاعلة ومنفعلة وهي ح اللاة هبذه الصفة
وألنفسهم وللطريقة اليت ُ
تعرب تعبراً دقيقاً وحميناً عن ذا األمة وشخصية
صنه تعترب معقال من معاقل الدفاع عن اهلوية الوعنية والقومية كوهنا ِّ
املولِّدةِ وامل مح ِّ
ُ
التشعوب املنتمية هلا واليت تنفرد سما مييِّزها عن التشعوب األخر اليت تتح ّدث بلاة غرها فتمارس هبا عقوسها وتتشتمل على
مفردا ِ علومها ومنجزاهتا التارخيية واحلضارية اما نعل من اللاة إفرازاً خاصاً متايز به التشعوب فيما بينها وتعاملت معه
ميونا األمة اليت تفخر بامتالكها له واعترب البعض حن اللاة
بقدسيّة عالية حىت با
املساس به مساساً سمُ ّي ِّون حساسي من ّ
ُ
األمة وفيرُهتا وباتت اللاة واهلوية صنوان يصعب الفصل بينهما إن مل يين مستحيالً
هي األساس ّ
الصلد الذ تقوم عليه قصةُ ّ
وبعضهم ش ّدد على " فهم اهلوية" باعتبارها ظاهرة لاويّة وخاصيّةً من خصائص اللاة ووظيفةً من وظائفها األساسية .
إن األمة –أية أمة -ليست مج ّرد مجموعات من الشعوب والقبائل واألعراق ،تعيش على بقعة جغرافية مح ّددة ،أو ربما

دائم للتزييف والنفاق
يخ
ٌ
للسطو وتاير احلدود واملالمح مثلما حن التار م
موضوع ٌ
تعيش أحداث تاريخ واحد ألن اجلارافيا عرضة ّ

األمة -وحدة بشرية في فكرها وسلوكها وإرادتها وهذه اخلصائص ال يحققها وال يعمل على
واملداهنة لينها – ح
ّ
تحصينها وحمايتها شيء غير اللغة التي ال ينحصر دورها في تحقيق التواصل بين األفراد وحسب ،بل هي عامل في بناء

نظام اجتماعي –

الفكر والثقافة وتحديد مالمح األمة وسمات نهضتها الحضارية ،فهي من هذا اجلانب االعتبار ّ
ثقافي -حضاري -متكامل وغير قابل للتجزئة حو القسمة على شيء غر األمة وحدها اليت تبين غدها وتستتشرف مستقبلها
صلُ مح من حمر ماضيها آخذة بأسباب التق ّدم والنهوض.
متّيئة على ما م

متثل اللاة – حية لاة – وعاءً نامعاً للثقافة وعريقةً للتعبر ووسيلةً للحلم والتفير الذ تتح ّدد بناءً عليه رؤية حهل اللاة للعامل
يعربون هبا إىل جماهل العامل حخذاً وعطاءً يف عملية تبادلية فاعلة ومنفعلة.
وألنفسهم وللطريقة اليت ُ
صنه تعترب معقال من معاقل الدفاع عن اهلوية الوعنية والقومية كوهنا ِّ
وهي ح اللاة هبذه الصفة املولِّدةِ وامل مح ِّ
تعرب تعبراً دقيقاً
ُ
وحميناً عن ذا األمة وشخصية التشعوب املنتمية هلا واليت تنفرد سما مييِّزها عن التشعوب األخر اليت تتح ّدث بلاة غرها
فتمارس هبا عقوسها وتتشتمل على مفردا ِ علومها ومنجزاهتا التارخيية واحلضارية اما نعل من اللاة إفرازاً خاصاً متايز به
ميونا األمة اليت تفخر
التشعوب فيما بينها وتعاملت معه بقدسيّة عالية حىت با
املساس به مساساً سمُ ّي ِّون حساسي من ّ
ُ
األمة وفيرُهتا وباتت اللاة واهلوية صنوان
بامتالكها له واعترب البعض حن اللاة هي األساس ّ
الصلد الذ تقوم عليه قصةُ ّ
يصعب الفصل بينهما إن مل يين مستحيالً وبعضهم ش ّدد على " فهم اهلوية" باعتبارها ظاهرة لاويّة وخاصيّةً من خصائص
()1
اللاة ووظيفةً من وظائفها األساسية
جمرمد جمموعا من التشعوب والقبائل واألعراق تعيش على بقعة نارافية حم ّددة حو رسما تعيش
إن األمة – حية حمة -ليست ّ
دائم للتزييف والنفاق
يخ
ٌ
للسطو وتاير احلدود واملالمح مثلما حن التار م
موضوع ٌ
ححداث تاريخ واحد ألن اجلارافيا عرضة ّ
األمة -وحدةٌ بتشريَّةٌ يف فيرها وسلوكها وإرادهتا وهذه اخلصائص ال حيققها وال يعمل على حتصينها
واملداهنة لينها – ح
ّ
ودمايتها شيءٌ غر اللاة اليت ال ينحصر دورها يف حتقيق التواصل ب ن األفراد وحسب بل هي عامل يف بناء الفير والثقافة وحتديد
مالمح األمة ومسا هنضتها احلضارية فهي من هذا اجلانب االعتبار ّ نظام انتماعي – ثقايف -حضار  -متيامل وغر
صلُ مح من حمر
قابل للتجزئة حو القسمة على شيء غر األمة وحدها اليت تبين غدها وتستتشرف مستقبلها متّيئة على ما ُ
ماضيها آخذة بأسباب التّق ّدم والنهوض.
بناءً على ما تق ّدم فهل باإلميان – مثالً – الفصل ب ن األمة العربية ولاتها؟ وماذا يتب ّقى من العروبة حصالً لو حهنا ختلّت عن "
السعي بيافة
عربيَّتها " و ّاختذ من اللاة الصينية حو اإلسبانية حو الكركية لاة للتداول الرمسي والتشعيب يف حوساعها ..؟ َث حمل يين ّ
الوسائل من قبل قو االستعمار اليت تربعت على حدمي املارب واملتشرق العربي ن لسلخ هذه التشعوب عن حهم عنصر من
عناصر وحدهتا حال وهو اللاة بفرض لاة املستعمرين يف التشوارع واملزارع واملصانع واملؤسسا ومناهج التعليم على شعوب املنطقة
الجمردة وحدها بل باللاة احلاملة
وفتح حبواب اجلامعا واملعاهد الاربية لنفر حُريد له حن يعود َّ
حممالً لي فقط بلاة املستعمر ّ
امليرسة خلدمة متشروع " اإلذابة التدرجيية " يف بوتقة احلضارة الاربية االستيبارية اليت تر يف تاير اللاة
ألفياره االستعماريّة َّ
حد للمقاومة
التشامل للمجتمعا
متهيداً لسلخها عن تارخيها اإلنساين ومنجزها احلضار ووضع ٍّ
إيذاناً ببدء التاير اليلّي و ّ
والثورة اليت متارسها تلك التشعوب على قو االحتالل الاازية واليت لو حفلحت يف تاريب التشعوب العربية عن لاتها جلعلت منها
تفرد باستعمار شعوب األرض وإذالهلا ومتاد يف هنب خرا بالدها وعرق حبنائها واملوارد اليت
تابعاً حزلياً هلذا الارب الذ ّ
تزخر هبا .
الر ّ (ويكلوكس)
ولقد توالت اهلجما على اللاة العربية منذ حمد بعيد ومل تزل فعلى دروب املستتشرق ن من حمثال " مهندس ِّ
توىل حترير جملة األزهر ودعا إىل استخدام العامية املصرية بديال عن العربية الفصحى اليت حعاقت تقدم مصر ومنعت
الذ ّ

نفسهُ فهذا " سالمة موسى " يتنطّع
املصري ن من ركوب مونة االبتيار سار ٌ
نفر من حبناء األمة على هنج يؤد الدور م
()2
الستخدام العامية بقوله " إن اللاة العربية لاةٌ بدويّةٌ وحهنا لاة رنعيّةٌ متخلّفة"
حما عضو الجممع العلمي املصر "عبد العزيز فهمي" فيان قدم اقكراحاً الستبدال احلروف الالتينية باحلروف اهلجائية العربية
تسهيال للتواصل ب ن حمتنا وشعوب العامل املتحضر وكذلك دعا كلٌّ من “رفاعة الطهطاوي والدكتور لويس عوض " اىل
استعمال اللهجة العامية وتأليف اليتب هبا.

ومل يقتصر حمر التتشييك بقدرة اللاة العربية على مواكبة العصر وعجزها عن استيعاب لاة العلوم واملعارف على مصر بل ناء

و" سعيد

دعوا اماثلة يف لبنان على حلسنة دعاة من مثل "أنيس فريحه" استاذ اللاة العربية يف اجلامعة األمرييية يف برو

عقل " الذ قال " :من أراد لغة القرآن فليذهب إلى أرض القرآن" وتوالت احلروب على اللاة العربية حىت تُـ ِّو منت عام
 1973بعقد مؤتمر(برمانا) في بيروت سمتشاركة واسعة من حساتذة وعلماء ناقتشوا مقكرحاً فرنسياً إلجياد لاة نديدة متجدِّدة
الضاد وهي الدعوة ذاهتا باستخدام اللهجا
تتتشيل من املفردا األكثر تداوالً ب ن الناعق ن بلاة ّ
تستحيم يف مفاصل اإلعالم واملسرح والسينما واملنابر والصالونا .

الدارنة واحمليية اليت

امتد كأعول امتداد زماين ب ن اللاا املتعارف عليها ظلّت هذه
ظلّت اللاة العربية – باعتبارها لاة النص املقدس ولسا من تراث ٍّ
وقامساً متشكركاً ب ن األقوام والتشعوب اليت انتمت إليها وظلت – كذلك -حدا ًة من
اللاة اهلويّةم اجلامعةم لألمة يف خمتلف حمصارها م
تيسر له من حدوا لطم معامل هذه اهلوية والن ِ
َّيل من لاة حهلها وثقافتهم
حدوا املوانهة مع اآلخر الذ
َّ
كل ما ّ
سخمر ّ
وكربيائهم القوميّة.
وهن انعي بتشيل حكثر وضوحاً على لاتها ذلك حن الجمد الذ حققته اللاة سمقاومة االستعمار
إال حن ما حصاب األمة من م
ِ
ميونا
ودحره قد خبا برحيل
املستعمرين الذين تركوا مفردا لااهتم تسعى على حلسنة شعوب األمة العربية وحبقوا على ِّ
ثقافتهم متمثّلةً يف سلوكياتنا اليومية ومل نتمين باللاة العربية من جتاوز مفاهيم القبيلة وحدود اجلها واألقاليم ومل نفلح يف
معجم احلياة العربية سملبسها ومأكلها ومركبها غربياً بعد حن
ترسيخ اللاة لتيون رمزاً ليينونة األمة وإماماً لصرورهتا حىت غدا "
ُ
()3
كان ياتين بالتفاصيل الدقيقة حىت اإلدهاش "
وحصبح اليثر من حبنائها يتبنّو من موقفاً ُمستهوياً لآلخر وسيمياؤه اللاا األننبيّة(فرنسية) يف بعض حعراف األمة و (اجنليزية)
()4
التشك والتصنيف ال ّدوينّ للاة العربية يف نفوس بعض حبنائها"
موقف " يلقي بظالل من ِّ
يف بعض حعرافها األحر وهو ٌ
املتدرنة يف التعبر قوةً ونزالةً ورهافةً "
مع حن اللاة العربية تتصف بأهنا " حقدر اللاا على دمل املعاين سمفرداهتا الثريّة ّ
ويعود هذا األمر إىل اجلهود املوصولة اليت بذلتها األمة يف " حتقيق املعاين واألوصاف والدالال وسرب حغوار النف
( )6
املفردا املكرادفة للمعىن الواحد "

( )5

واستخرا

وسعة قادرة على تطوير حدائها واشتقاق حدواهتا للتعبر عن منجزا التينولونيا
وهو ما جيعل اللاة العربية سما متتليه من مرونة م
وخمرنا العلوم املعاصرة وإعالق املفردا واملصطلحا اجلديدة املتجدِّدة وإدخاهلا يف قاموس اللاة العربية لتصبح نزءً من
املخزون املعريف هلذه األمة.
تعرضت لتجارب
والطريف الذ يثر األشجان واالستهجان حن الصمود األسطور هلذه اللاة مل يتشفع هلا عند حبنائها فقد ّ
صعبة وحماوال للنيل منها سواء بالدعوة إىل استخدام اللهجا العامية حو اللاا األننبية حو استبدال حروفها حبروف التينية
وهي حماوال مسمومةٌ تبتاي النأ باللاة باعتبارها موعناً خصباً للذاكرة وحاضنة دافئةً للوندان اجلمعي الذ ييتمل به إعار
األمة وتكرسخ مفاهيم هويتها ومالمح خصوصيّتها.
إن معركة اللغة العربية مع أعدائها معركة متواصلة ال نهاية لها ألنها معركة الكينونة والهوية والمستقبل والحياة ولين دعونا

جيردون اللاة من حمتواها اإلنساين إمنا يريدون اإلبقاء عليها رهناً لنزعا علماء اللاة الذين
نلتفت إىل موقفنا نحن فالذين ّ
الصوتية فيها
يعيثون هبا فساداً وهم جيعلون ًّ
نل ححباثهم مكرِّكمزًة على حمناط التحليال البنائية السطحية للاة وعلى األمناط ّ
مثلما حهنم يف غالب األحيان ال يُعلِّمون اللاةم وإمنا يعلِّمون شيئاً عنها وهو ما يقلل من شأن اللاة وال يساعد على حتس ن
رد اليثر من ظواهر اللّاة إىل بعدها االنتماعي الذ تعمل العوملة
مستو علومها ونظرياهتا واألفيار اليت تولّ ُدها إذ ال ب ّد من ّ
على حساسه وتستند إليه وهي تبتير وسائلها الفريدة لالنقضاض على التشعوب املستهدفة يف عمليا التاير اجلذر ّ اليت
تليب رغبة قو العوملة االستعمارية يف حتقيق هيمنتها املطلقة على مق ّدرا األمم املستضعفة إىل حن يرث اهلل األرض ومن
ّ
عليها .
إن قوانين التقدم هي قوانين طاردة لقوانين التخلّف والنكوص ،وإذا كانت التنمية اليت تقود إىل التقدم هي نتا العلم واملعرفة
ِ
لسنم ِن التقدم والنهوض فإن التنمية هي احملصلة
حينما يصبحان ثقافة جمتمعية سائدة وإذا كانت املعرفة هي وليدة اللاة ّ
املتفهمة ُ
تنجزه اللاةُ باعتبارها منتجةً للثقافة اليت حتدد السلوك واألهداف والوسائل املوصلة إليها.
النهائية هلذا التوالد التلقائي الذ
ُ
حاضر حىت يف حكثر الدول ختلُّفاً مثل تلك اليت متتلك
وبالتايل فإن حضور العلم وحده ال ييفي لنهوض األمم فالعلم
ٌ
لين منتجا
السحاب والتقنيا اليت تُتشكر بأهبى الصور وححدثهاّ .
السيارا الفارهة وختتال على العامل بأبرانها اليت تناعح ّ
العلم تلك ال حتقق سو غربتِها عن نسد خاضع لتشروط ثقافية وانتماعية ال تتعامل بتشيل عقالين مع منجزا العلم وال
وحيولُه إىل ثقافة
تعمل على توعينه وإضفاء خصوصيتها عليه ألن هذه الجمتمعا ال متتلك سلوكاً يتواصل مع العلم ِّ
ويؤصلُه ِّ
تعزز ثقافة
جمتمعية جير توظيفها لتحقيق املزيد من التنمية اليت تقود إىل اخلرو من دائرة التخلف املزمن ألهنا – ح التّنمية ّ -
اإلنتا على حساب ثقافة االستهالك وينتظم الجمتمع عندئذ يف عقد فريد من العالقا االنتانية املفعمة باألمل والطموح الذ
ومسيطمر على ميوالهتا احل ّدية وفقاً للاة ومفردا ماايرة.
صنعته لاة االنتا يف مقابل وترة استهالكية متشروعة ُ
ومثلما تنتج اللاة ثقافة التنمية واإلنتا وحتيل الفيرة إىل سلوك انتماعي ُجم ممع عليه فإهنا قادرة على توليد ثقافة احلوار وقبول
واحكرام الرح املااير والعمل املتشكرك على س ّد فجوا التخالف لتحقيق مظاهر التآلف الجمتمعي وحينما تعجز اللاة عن
مظاهر السلوك املتمثل بالعنف
تقدمي مفردا الوئام يف نصوصها فإن ثقافة اخلصام هي اليت تسود يف الجمتمع وينجم عنها
م

وذريّته فيتحول الجمتمع
الجمتمعي املتولّد عن ثقافة ُ
(حتمْي ِو ُن) اإلنسا من وحتيلُه إىل كائن ُمستمـ مفٍّز ناهز إلشعال احلرائق حىت يف نفسه ّ
الرشاد.
وتعص ِبه األعمى ويسر على غر عريق اهلد و َّ
إىل قطيع هائج يهيم يف بيداء نهله وختلُّفه ّ
يعرب عن حالة من االنيفاء وعدم الثقة بالنف والتشعور بالعجز عن ح
حما قابلية االستعباد واستمراء العبودية فهي سلوك ّ
تعم ُق مفاهيمها يف ال وعي الجمتمع
وحتوهلا إىل سلوك
ابتيار حو توليد ماد ّ حو معنو ّ وهي حالة نفسيّةٌ تتبنّاها
ٍّ
جمتمعي لاةٌ ّ
ّ
يتاىن به ويلوذ
وبنيته ال ّذهنية ليصبح سمرور الوقت جمتمعاً مطواعاً منيسر اإلرادة وتصر ّ
العزة واليرامة واملروءة نزءاً من ماض ّ
التعسف وال يتقنون غر
السلوك العانزون عن مقارعة احلاضر امليت ّ
شىت من القهر واالستبداد و ُّ
ظ بصنوف ّ
إليه حسنوا السرة و ّ
املتشاركة يف تعميم سيمفونية التصفيق والتلفيق واملداهنة.
ويف املقابل حتقق اللاة  -حينما يريد هلا
حصحاهبا -متشروع املقاومة للظلم واالستعباد واالستعمار واالستيانة ألهنا تصبح لاةً
ُ
التعسف واالستبداد ولننظر إىل الوراء قليالً حينما كانت تنطلق
منتجةً ملفردا التص ّد
ِّ
وترس ُخ هنج املمانعة لقو الباي و ُّ
ليل
مفردا املقاومة وحهازجيها يف فضاء ّ
األمة كيف استحالت املقاومة عنواناً حاضراً وسلوكاً على مستو القول والفعل وكان ّ
باب يف صفوف ُمقاتليها
تاىن األعفال باملقاومة وحفظوا حناشيدها وعرفوا حمساء شعرائها واخنرط ّ
مساحةُ حضوره ّ
التش ُ
األمها وابتساما اآلباء املستبتشرين بالعَِّزة والنصر وتعالت هتافا األش ّقاء العاقدين
واستُقبلت نثام ن شهدائها بزغاريد ّ
ِ
ت صو ُ املقاومة ووهنت مجرُهتا واندحر مفردا لاتها حمام
العزم على اقتفاء خطى الاائب ن ويف املقابل حينما خ مف م
م
املقاوم وسين ما بقي منه نابضاً يف صدور
السلوك االستسالمي ن ما الفعل
ُ
نحافل املهزوم ن سمحموالهتم من الفير و ّ
املالوب ن على حمرهم.
إذن...
السائد ال صانعةً له تسود يف الجمتمع آفا النفاق واليذب
للنص َّ
حينما تفرغ اللاة من مضامينها االنتماعية وتصر لاة تابعةً ّ
والتزلّف واملداهنة والعمالة واملير واخلديعة والتسلّط والعنف والفساد السياسي واإلدار واملايل واألخالقي وهي آفا هتيءُ حلالة
احنطاط شامل وألن االحنطاط هو متشروع متيامل متاماً مثل متشروع النهضة فمثلما للنهضة مق ّدماهتا فإن لالحنطاط
إرهاصاته ومثلما حن للنهضة ّرو ُادها ومنظِّروها وقادة الفير املفضي إليها فإن لالحنطاط ِّ
مفيروه وسدنتُه ومهندسوه ونهابذة
ُ
آفاق الفضاء اليوينّ عرب
الة
غ
و
"
االحنطاط
التخطيط لتوسيع رقعة انتتشاره وتعميقها وحولئك هم " مارينز
ُ
الرّدة الذين فُتحت هلم ُ
ّ
وتعزز ميانتهم وقدرهتم على تاييب اللاة عن وظيفتها املتمثلة يف حهنا نظام
شبية واسعة من حدوا التواصل واالتّصال ّ
يؤسسان ملتشروع النّهضة ويواكبان منجزه ويبنيان على خمرنا املزيد من اإلجنازا املرتقبة واحلفاظ
انتماعي ومنظومة حخالقيّةٌ ِّ
األمة وال ّدفاع عن خصوصيتها.
على هويّة ّ
هذا يقودنا إىل التّأكيد على حن الذ نر للهنود احلمر إبّان الازو األورويب للقارة األمرييية على يد من حمسوا حنفسهم
ُّ
يستدل به على حمهية اللاة ودورها يف صون هوية األمة وال ّدفاع عن مالحمها اإلنسانية فقد عاش
املتطهرين هو خر مثال
ب ِّ
حتولوا – سمرور الوقت  -إىل جمموعا "
موحداً إىل ٍّ
حد بعيد لينهم َّ
اهلنود احلمر على نارافية واحدة متحدة وعاينوا تارخيا ّ
املسورة هبا معازُهلا اليت مازالت تفوح منها
بتشرية " واهنة مستمضعفة ال ّ
حيق هلا حن تستعمل لااهتا البدائية إال يف داخل األسيجة ّ

السجينة العزالء جمرد التخاعب بلااهتا " األم " حو حن
واإلهانة التارخيية بعد حن ُحِّرم على هذه الجمموعا
رائحة املو
َّ
الرقاب احلمراء من دملة متشاعل احلرية والدميقراعية وإذا
يُ ِّ
سم مي ُ
ححد حفرادها مولوده بار األمساء األمرييية اليت يتداوهلا ذوو ّ
حرُم من تسجيل حبنائه يف
بالسوء حن يفعل غر ما ُمتليه عليه القوان ن الطاغوتية ّ
نفسهُ ّ
ّ
األمارةُ ّ
الصارمة فإنه سيُ م
ماسولت ألحد ُ
السجالّ املدنيّة الرمسية وستُحجب عنه اخلدما ُ التشحيحةُ اليت يناهلا من " جمال شؤون اهلنود احلمر " هذه الجمال
ّ
املتورع ن يف خدمة احليومة الفيدرالية املمعنة يف إذالل من تب ّقى من السيان األصلي ن على
اليت يديرها
بعض من حبناء نلدته ِّ
ٌ
ُ
قيد العيش دون فعل حو انفعال ألن كال األمرين حمظور عليهم يف تلك الزرائب اخلمِربمة متادياً يف مصادرة الوعي وتتشويه
ال ّذاكرة اجلمعيّة اليت نر تفرياها من كل ما هو نوهر ُمبم َّجل وإعادة ملئها بسيل من اخلرافا واألباعيل وحكاذيب
ِّد كل عاقاته يف خدمة
احلضارة والتم ّدن اليت وند من ب ن اهلنود احلمر حنفسهم من يتبنّاها ويدافع عنها سما يستطيع ُ
وجين ُ
الرهيب.
متشروعها االستيطاين
االستبدايل َّ
ّ
السلوك نفهم ملاذا
إن احلرب على اللاة هي حرب ب ن فيرت ن فحينما نتعرف إىل حمهية اللاة يف توليد الفيرة وتأسي
ُّ
يتش ُّن الارب دملته التحريضية من خالل (وسائل اإلعالم) والتدمريّة باستخدام (القوة العسيريّة) على دول عربية وإسالميّة
ُ
املتلخص يف
ويتسابق يف إعداد عدَّته لتاير السلوك والنهج إذ ال ييفي االنتصار العسير ُّ لتحقيق هذا اهلدف " النّبيل" ّ
التاير التشامل الذ لن يتح ّقق إال (بإبادة الفيرة) وهو ما وقع فعالً لد تأسي حول مستوعنة اجنليزية يف حمرييا
التشمالية إذ قامت على فيريت (اإلبادة) و (التأسي ) إبادة اهلنود احلمر كفيرة للخالص من حضور الواقع بيل جتلّياته
والتشروع يف االستيطان كفيرة لتأسي حمرييا وجتسيداً لألدبيّا العربيّة اليت نعلت حمرييا اجلسر املوصل إىل املية اهلل
اليت ستبين (حورشليم  /املدينة اليت على اجلبل) كان االحتالل الصهيوين لفلسط ن امل ِ
ستنسخ لفعل اإلبادة وفيرة التأسي
ُ
الصهيوين /فيرة استئصال شعب واستبداله بتشعب آخر من شتا األرض .
وقتل العلماء واملبدع ن حساليب التعذيب واإلهانة اليت مورست
إن ضرب العراق وتدمر متاحفه ونامعاته ومؤسساته وهنبها
م
يف حيب غريب وغوانتاناموا احتالل برو جمازر صربا وشاتيال وقانا حرب البوسنة واهلرسك احلرب على املقاومة اللبنانية
احلرب على غزة معاهدا كامب ديفيد وحوسلو وواد عربة إشعال الفنت الطائفية واإلقليمية واملذهبية الرسوم
الياريياتورية واألفالم املسيئة لرسول األمة ورموزها ححباث العديد من املستتشرق ن احلاقدين خرائط التشرق األوسط اجلديد
جيرد اإلنسان من إنسانيتّه و
وآسيا اليرب كلها حروب ض ّد الفيرة باية استبداهلا وكتابة صفحا نديدة لتاريخ نديد ّ
الروح من فضائلها.
ّ
وعلى مستو الداخل العريب واإلسالمي فإن ما ين ّف ُذهُ اولوا التشأن من سياسا التجويع والنهب املنمظَّم ن ملوارد البالد
الرعب يف حوساط الجمتمع وحتويل اجليوش الوعنية
,اشيال العنف واالستبداد وتيميم األفواه ومصادرة احلريا وإشاعة ّ
يل املستسلم
اإلعالمي
املعنيّة حصالً بأمن الوعن ودمايته إىل مؤسسا حمنيّة وشركا لالرتزاق واخلطاب
الرمسي اهلز ُ
ّ
ّ
الرشوة واحملسوبية وتاييب القانون الناظم
والسياسا التنموية غر املتوازنة وانعدام العدالة واستتشراء حشيال الفساد و ّ
وترهل النظام التعليمي واهنيار مؤسسا الدولة وتوريث سلطة املال والسياسة والتفتّت املريع على مستو األسرة
للحياة ّ
ُ
والجمتمع وتاييب التشعوب عن دورها يف التتشريع والرقابة والتزاو غر التشرعي ب ن سلطيت املال والسياسة واالنراءا

السلع األساسية
االقتصادية املستجيبة لتشروط فتح احلدود وحترير التجارة وختفيض قيمة العمال الوعنية ووقف الدعم عن ّ
السند ووضع البالد حتت عائلة املديونية اليت جتاوز حكثر من  %61من
والسياسا الضريبية الجمحفة ِّ
حبق الفقراء وفاقد ّ
الريعي على حساب االقتصاد
الناتج القومي اإلمجايل ألغلب هذه الدول وحتويل ُّ
التونها حنو االقتصاد االستهالكي و ّ
اإلنتاني الجمتمعي ...هذه كلها مظاهر تقود إىل النتائج ذاهتا "...قتل الفيرة....واغتيال النهج " وهي اجلزء األفصح بياناً من
املؤامرة على (اللاة) اليت تأيت هبما معاً.
شعوب القارة اإلفريقية إىل فسطاع ن وفقاً للاة اليت يتداوهلا كلٌّ منهما واح ٌد تابع لفرنسا " إفريقيا الفرنيفونية "
لقد انقسمت
ُ
وآخر تابع إلنيلكرا " إفريقيا اإلجنليزية " وهي شعوب متتلك ذخائرها اللاوية اخلاصة هبا قبل حن حترمها احلقبة االستعمارية من
التواصل من خالهلا وهي – ح اللّاة -ليست مفردا جمردة وخاملة بل هي كائنا ذا حمتو ثقايف وفير وتراثي نامع
ليل املرَّكبا والعناصر اليت حجنزهتا التشعوب خالل تارخيها اليفاحي الطّويل وما رافق الرحلة من عرق ماحل ودم ودموع.
ُ
إن الواقع املعيش – يف عصر العوملة وما يتشتمل عليه من حقوق للقوة وتيري لالستيبار -حيتّ ُم العودة إىل القانون اللاو
تعرب عن منزلة دولتها ب ن األمم "
الذ حورده " ابن خلدون " والقائل بأن غلبةم اللاة بالبة حهلها وبأن منزلتها ب ن اللاا ّ
وهو امر دفع عامل النحو اإلسباين " أنطونيو نيب ِرخا " لإلفصاح عن غايا ثالث يبتايها بتعظيم اللاة اإلسبانية وهي :تعظيم
التحول
األمة واستخدام حفضل لعقول الناس ومنع اللاة من ُّ

()7

ويف رسالته اليت ونهها للملية " إيزابيال " يقول فيها:
" وسما حن صاحبة اجلاللة وضعت حتت سيطرهتا شعوباً مهجيةً عديدة وحاماً ذا لاا غريبة وباالنتصار عليهم ح ِ
ُرغموا على
()8
تقبُّل القوان ن اليت يفرضها الفاتح إىل نانب لاتنا "
توسعت " رفيقتها "
فباللاة ستتمين اإلمرباعورية اإلسبانية من فرض ونودها وتأدية وظائفها
وستتوسع هذه االمرباعورية ما ّ
ّ
اللاة اإلسبانية.
ال نريد احلديث مطوالً عن موقف " بن غوريون" رئي وزراء كيان العدو الصهيوين عندما قيل له
حفضل حن نالق
الطب وحدها فقالِّ :
إن اجلامعة اليت حعلقوا عليها امسه سوف جتعل من اللاة االجنليزية لاة التدري يف كلية ّ
برمتها على حن نستخدم لاة للتدري غر اللاة العربية يف ح من كلّياهتا فيان القرار قراراً سياسياً بأن تكرنم كافة
اجلامعة ّ
املقررا املنهجية واألحباث الطبية إىل اللاة العربية اليت ظلّت لاة حمتضرة حىت ناء من بعث احلياة هبا.
ونر بأن اخلتشية على اللاة من حعدائها حمر جيب حن ينظر إليه بإمعان واحكراز لين اخلتشية على اللاة من حهلها يتشيل خطورة
العامة الذين يقلِّدون القادم
حكرب كثراً سواء املستارب ن منهم بقصد ومعرفة وعن سابق إصرار حم حولئك املهزوم ن من ّ
اخلاصة و ّ
ويعتقدون حهنم هبذا حي ّققون ذاهتم املنيسرة/اهلزيلة/
املكرهلة /املدبرة /وهم هبذا اإلتباع األعمى ينزعون نلودهم ويستبدلوهنا
ّ ُ
العربي يفاخر بإلقاء
سمي
األمة ِّ
حصيل ونابع من داخل ّ
س هلويّتها وهلذا نر ّ
ومير ٌ
جبلود غرها فاقدة حصالً لالستجابة ملا هو ٌ
ّ
الر ّ

األقبح يف استخدام غر لاته ذلك حنه ال يُتقنُها وال يعرف إال
خطاباته على املنابر الدولية بار لاة حهله وقد جند له العذر
م
القليل منها وعنها حما النّخبويُ فال جيد نفسه فم ّذاً ومتميِّزاً وسامقاً إالّ بالتّتشد ِ
الشعبي يربّر نهله سممارسة
ُّق بارها وتر
ُّ
ّ

إعالمي لو دققنا به لوندنا العجب العجاب فاملقروء
التشعيب مثة فضاء
ّ
الرمسي والنّخبو ّ و ّ
املزيد من االحنراف عنها وما ب ن ّ
منه مل يزل حمافظاً على استخدام اللاة الفصيحة برغم ارتيابه اليثر من احلماقا حبقها يف نوانب القواعد واإلمالء لين
عامي....وسما هو غر عريب وتتشر بعض الدراسا حن هيذا إعالم
اإلعالم املرئي واملسموع فقد باتت حبواقه تصدح سما هو ٌّ
تشوهة حىت للذوق العام.
يقدم حكثر من  %91من الربامج واملواد ال ّدعائية لي بالعامية فقط بل بالعاميَّة امل ِّ
ُ
ولنذهب للتجوال يف العواصم واملدن العربية املزددمة باليافطا اليت يتسابق حصحاهبا املعلنون على إعالق األمساء األننبية بينما
املؤسسا الرمسية املعنية ال متنع ححداً من هذا التهافت عاملا حن الرسوم مستوفاة والضرائب تُدفع بانتظام .حت ّدث مع سائق
السيارة حو مع املتشتال ن يف تقدمي ح ٍّ من اخلدما حو مع العامل ن يف البناء والفندقة ماذا تر ؟
تر حنك يف مدن تسينها حقليّة من حعراب عربوا شوارعها مسرع ن ومل يتوقفوا عويالً ومل يكركوا سو ما َّ
دل من األثر الذ يتشر
إىل بقاء بعض من ساللتهم يدرنون على حدمي هذه البالد اليت باتت تفقد مالحمها وخصوصيتها.
حينما ناء " نابليون " إىل مصر مل يين زائراً ومل حيمل معه " املطبعة " من حنل النهوض سمصر وشعبها بل من حنل تعميم
الثقافة والفير الفرنسي ن ونعل اللاة وعاء حاضنا هلما ووسيلة لتيريسهما كان يريد حن يطبع قرآناً نديداً وحن يضع على
ظن يوما حن " نابليون " دمل متشروعاً هنضويّاً إىل مصر
رحسه عمامة وميضي هبما اىل اهلند ّ
كل من ّ
مبتشراً بدين نديد وخمطئ ّ
ض متشروع " حممد علي " بنف األيد واألدوا ؟ فقط ألنه كان متشروعاً خالّقاً سرتقي سمصر إىل معار التق ّدم
وإال ملاذا حُن ِه م
األمة العربية واإلسالمية.
واحلداثة مستنداً إىل اإلرث الثقايف يف فضاء ّ
األمةم سميروه حو
إن اللاة باعتبارها حاضنة للفير وللعلوم وللثقافة سمفهومها التشامل مح ِريّةٌ بالتص ّد
ليل ما من شأنه حن مي َّ ّ
ّ
ِ
جيربها على التقهقر واالحنسار وال ب ّد من االعكراف بأن إنراءا العوملة وقوانينها الصارمة
يُلح مق هبا شيئاً من األذ حو م
الزائفة بعضاً من املفيرين قصر
الساسة التابع ن والواهن ن وحغر سمظاهرها ّ
وشروعها الفوقية -اليت انصاع هلا اليثر من ّ
وهبتاناً  -متشروعاً
النّظر -ال ميين التّطلّع إليها باعتبارها إنراءا بريئة تتناول اجلوانب االقتصادية والسياسية وحتمل  -زوراً ُ
املهتشمة والسيادا الوعنية
إصالحيّاً فحسب بل تتع ّداها
لتنقض على ِّ
لألمة فاحلدود املفتوحة واجلارافيا ّ
ّ
امليونا اجلوهرية ّ
تج ماومزة والتشركا العابرة للقارا ولألفئدة وللجيوب والفضاء اليوينّ الذ يزخر سمنتجا إعالمية وثقافية مريبة
املبتورة واملُ م
ِ
ِ
املتخندق على
القومية
ُّشم
تؤد دوراً اخكراقياً ليافة الد م
هتطل على مدار الساعة خمكرقة على اآلمن ن سيوهنم وعمأنينتهم إمنا ّ
تتشيلها ومقوما ِ
األمة وحقيقة حلمها يف احلفاظ على عناصر ُّ
ّ
حعرافها العارفون بالتفاصيل املونعة والقابضون على مجر ّ
ونودها وحيثيا بقائها على قيد الفعل واإلضافة من لاة ومراث ثقايف ِّ
الرفيع
مييناها من اإلسهام يف بناء امل م
تشكرك اإلنساينّ ّ
ّ
ُ
سما ينفع الناس ومييث يف األرض .
إن متشيلة العوملة وهي تتص ّد لقيادة زمام األمور لتشعوب اليون ويف مق ّدمتها حمتنا على ونه اخلصوص تيمن يف تبنيها
فيرة اخلالص من اآلخر الذ يوانه متشروعاهتا الرامية لتوحيد العامل وفقاً لثقافتها ورؤاها بتعميم حمناط السلوك الاريب "السامي"

املتفوق عرقيّاً مهمة قيادة العامل املتخلف الذ ال ميتلك غر اجلهل واملرض ولن يتحقق للارب
الر ُّ
ب هلذا الارب ّ
حيث حوكل ّ
مبتااه إالّ بتعميم النموذ الليربايل الاريب الذ ح ّكد انتصاره على سواه من النماذ املعاصرة له اما دفع ببعض مف ّير الارب
الرحمسايل إىل وضع نظرياهتم حول هناية التاريخ ( )9وصراع احلضارا ( )11الذ با حمراً ال ر َّاد له وال
خالص من تبعاته إالّ
م
مرشحة ملمانعة املتشروع االستعمار اجلديد  ....املتج ّدد.
بتشن احلروب االستباقية على التشعوب احلاملة حلضارا وثقافا
ِّ
ّ

الخالصة:
تسرب حمموهلا الثقايف سمحتواه النوعي من
حن الوقوف على حقيقة العالقة التتشاركية ب ن هوية األمة ولاتها والظروف العوملية اليت ّ
اجلرمية واجلن واملخدرا واملعتقدا واحلركا االنتماعية والذ ينذر لي فقط بتعديل البىن الثقافية الوعنية والقومية بقدر ما
حنه سيعمل على هدم بنياهنا وإعادة تتشييلها سما خيدم مصاحل األقطاب الراغبة يف تأكيد هيمنتها التشاملة على حعراف اليون
بتدمر قواعد العقل والعلم واملعرفة ومنظومة القيم اجلمالية واألخالقية الرفيعة واملنجز احلضار الذ حجنزته األمم عرب تارخيها
املديد.
التوصيات:
-

المراجع:

وضع اسكراتيجية عربية متياملة تنخرط هبا املؤسسا الرمسية والتشعبية على صعيد الكربية والتعليم واإلعالم والنقابا
املهنية ومنظما الجمتمع املدين سما ييفل تعزيز العربية يف حوساط الجمتمع العريب.
إيالء اللاة العربية املزيد من الرعاية واالهتمام لتحظى بامليانة اليت تليق هبا باعتبارها لاة حضارة وتراث وفير ومعرفة.
العمل على ترسيخ هيبة العربية يف حذهان حهلها ومقاومة متشاعر ال ّدونيّة اليت تطاى على متشاعر رهط كبر من حبنائها
ِامَّن ساد االعتقاد عندهم بأن لاتهم العربية ليست ِ
لاة علم وال فير وال تقنيا .
توحيد نهود جمامع اللاة العربية يف خمتلف األقطار لتعمل وفق منهج متشكرك وخطة شاملة وتياملية من حنل توحيد
املصطلح واالضطالع سمهام ترمجة املعرفة وتوعينها عربياً.
إصدار قوان ن خاصة حلماية اللاة العربية للحفاظ على اهلوية القومية يف موانهة سياسا اإلقصاء وحماوال االنتثاث
اليت متارسها قو عاملية القتالع كل ما يعكرض سبيل تعميم نسقها الثقايف ومنظومتها القيمية وترسيخ هيمنتها املطلقة
على مقدرا األمة وإلااء كينونتها التارخيية واحلضارية.

( )1نون نوزيف اللاة واهلوية سلسلة عامل املعرفة  342آب 2117
) (2التل بالل نسن معركة الاربية يف بيوتنا مركز البرق األردين للدراسا واملعلوما
( )3 4د .هناد املوسى ورقة عمل مقدمة ملؤمتر الثقافة الوعنية عمان 2114
( )5 6عد مدانا

ورقة عمل مقدمة ملؤمتر الثقافة الوعنية عمان 2114

( )7 8حنطونيو نيربخا كتاب النحو اإلسباين املقدمة ص 11 9
( )9فرانسي فوكوياما صاحب نظرية هناية التاريخ.
 )11صموئيل هنتناتون صاحب نظرية صدام احلضارا .

عمان 2113

اختبارات اللّغة العربية اإللكترونية لغير النّاطقين بها " تجربة جامعة المدينة العالمية نموذجاً "
األستاذ املتشارك ال ّدكتور داود عبد القادر إيلياا
عميد كلية اللاا ومدير مركز اللاا
نامعة املدينة العاملية

ملخص البحث:
هتدف هذه الورقة البحثية إىل دراسة جتربة مركز اللّاا يف نامعة املدينة العاملية يف جمال اختبار قياس مهارا اللّاة العربية
لار النّاعق ن هبا؛ وذلك عن عريق الوقوف على نوعية حدوا االختبارا املستخدمة مع دراسة الطّرق واألساليب واالسكراتيجيا املتّبعة
توصل البحث إىل ح ّن اختبارا قياس مهارا اللّاة العربية لار
الصدد واعتمد البحث املنهج الوصفي التّحليلي؛ ويف األخر ّ
يف هذا ّ
النّاعق ن هبا يف اجلامعة حنواع :منها اختبار نامعة املدينة العاملية لتحديد املستو يف اللّاة العربية املسمى()MAPT؛ وهو اختبار
مصمم من قبل اخلرباء يف جمال تعليم اللّاة العربية بوصفها لاة ثانية حو بوصفها لاة حننبية يف مركز اللّاا ؛ لييون حداة تُقاس
إليكروين ّ
هبا مهارا اللّاة العربية لد الطّلبة امللتحق ن بال ّدراسة النّاعق ن بار العربية؛ وذلك من حنل وضعهم يف مستواهم ال ّدراسي املناسب
الضعف لتقدمي العال
القوة لد الطّالب ليتم تعزيزها ونقاط ّ
يتم اكتتشاف نقاط ّ
كما يوند يف املركز اختبار التّتشخيص الّذ من خالله ّ
يتم قياس مد استطاعة الفرد يف القيام على األعمال اليت يطلب منه حداؤها
املناسب هلا وكذلك اختبارا املقدرة اللّاوية اليت عربها ّ
توصل إليه ال ّدارس مقارنة
إضافة إىل اختبارا حتصيلية؛ لقياس ومعرفة ما درسه ال ّدارس خالل فكرة معيّنة حو الكتتشاف املستو الّذ
ّ
بزمالئه اآلخرين يف املستو نفسه حيث يستخدم املركز هذه األداة خالل االختبارا النّصفية والنّهائية؛ وهي تتشمل االختبارا
السؤال املتع ّدد اخليارا املتع ّدد اإلنابا وسؤال
السؤال املتع ّدد اخليارا واإلنابة واحدة و ّ
التّحريرية (املوضوعية) الّيت من مناذنهاّ :
الصواب واخلطأ (نعم حو ال) وسؤال ترتيب اإلنابا وحسئلة املقال الّيت تتشمل
املزاونة (املطابقة) وسؤال ملء الفراغا وسؤال ّ
التشفوية الّيت جتر لقياس
احلر (املمت ّد) وغرها من األسئلة ّ
السؤال املقايل ّ
السؤال املركب و ّ
السؤال املقايل القصر (املقيد اإلنابة) و ّ
ّ
يتم توليد منها إليكرونيًا
مهارا التّعبر كما ّ
توصل البحث إىل ح ّن يف اجلامعة بنك األسئلة الّذ يوضع فيه مناذ خمتلفة من األسئلة ّ
مناذ األسئلة لارض قياس مهارا اللّاة العربية لد الطّلبة النّاعق ن بارها؛ وهو النّظام الّذ يسعى إىل حتقيق اجلودة يف عملية
االختبارا وحتقيق تيافئ الفرص ب ن الطّالب يف األسئلة واتصافها باملوضوعية وبعيداً عن العوامل ال ّذاتية.
الكلمات المفتاحية :اختبارا
التّحصيل-
اختبار املقدرة اللّاوية -اختبار التّتشخيص-بنك األسئلة.
إليكرونية -االختبارا

مقدمة:

اللّاوية -اختبار قياس املستو – اختبار االستعداد اللّاو -اختبار

موقعا اسكراتيجياً يف جمال تعليم اللّاا األننبية إذ هبا يقف احملاضر واملعنيِّ ن باألمر على تأ ّكد من
تتبوح االختبارا اللّاوية ً
استعداد الطّلبة لتعلّم مهارا اللّاة حو ملعرفة مستواهم ووضعهم يف مواقعهم الدراسية املناسبة ومعرفة مد مت ّينهم يف اليفاءة اللّاوية
ومقدراهتم يف اكتساب املهارا اللاوية املطلوبة حو لتتشخيصهم ومعرفة حاالهتم احلقيقية من حنل اليتشف عن نقاط القوة لديهم من
الضعف عندهم الختاذ احللول املناسبة هلم.
حنل تعزيزها وموضع ّ
كل مؤسسة
وقد ّ
مر هذه األداة عرب العصور تسهم يف رقي العملية التعليمية التعلمية يف جمال تعليم اللاا حيث تكرك ّ
تعليمية حثرها يف إعدادها وتنفيذها.
ونظرا لطبيعة التّعليم املزدو يف نامعة املدينة العاملية املتمثل يف التّعليم املباشر (التّقليد ) والتّعليم عن بعد املرتيزين كليًا
ً
على التّقنيا التّعليمية احلديثة فإ ّن دراسة هذه التجربة جلدير يف ضوء علم الباحث.
كل من مق ّدمة ذكر فيها إشيالية
وحتو هذه الورقة البحثية مقدمة وحربعة مباحث وخامتة ق ّدم للبحث ّ
ملخ ً
صا تاله ّ
األول نبذة عن نامعة املدينة العاملية
البحث وحسئلته وحهداف البحث وحمهية البحث ومنهج البحث وحدود البحث .ويف املبحث ّ
وخصص املبحث الثّاين ملناقتشة
وحنظمتها التّعليمية وفيها تناول البحث التّعليم عن بعد والتّعليم املباشر يف نامعة املدينة العاملية
ّ
االختبارا اللّاوية يف مركز اللّاا وفيه نبذة عن مركز اللّاا َثّ تناول االختبارا اللّاوية املعروفة يف جمال اختبار قياس املهارا
الضوء على حنواع االختبارا اللّاوية املعمول هبا يف مركز اللّاا حسب الواقع؛ وذلك من اختبار التّصنيف
اللّاوية ومن َث سلّط ّ
(اختبار نامعة املدينة العاملية لتحديد املستو يف اللّاة العربية لار النّاعق ن هبا ( )MAPTواختبار التّتشخيص واختبارا اليفاية
اللّاوية واالختبارا التّحصيلية .كما تناول احلديث األس واملعاير الّيت تبىن عليها االختبارا يف دورا اللّاة العربية جبامعة املدينة
العاملية ونظام احتساب درنا الطّالب َثّ يف املبحث الثّالث احلديث عن بنك األسئلة وآلياته يف نامعة املدينة العاملية ومراحل
بناء األسئلة من (إعداد مرانعة اعتماد اختبار) وآليا االختبارا لطالب اجلامعة واملقر االختبار وتطوير بنك األسئلة
حهم النّتائج وتوصيا واملصادر واملرانع.
الرانعة لبنك األسئلة َثّ حخراً ورد يف اخلامتة ّ
والتّاذية ّ
إشكالية البحث وأسئلته:

يالحظ من يطّلع على االختبارا اللّاوية وال ّدراسا املتعلِّقة هبا يف جمال تعليم الّلاا األننبية وباألخص اإلجنليزية
الصدد والتطورا اليومية اليت تطرح يف هذا الجمال مع االستفادة من التّقنيا احلديثة وخاصة
والفرنسية اجلهود اليبرة املبذولة يف هذا ّ
التشديد من
اختبار ( )IELTSو ( )TOEFLو ( )TOEICو ( )ESPوغر ذلك من االختبارا ال ّدولية مع األسف ّ
تأخر جمال تعليم اللّاة العربية لار الناعق ن هبا عن الركب على رغم اإلقبال املتزايد الذ يتشهده جمال تعليم اللّاة العربية لار النّاعق ن
تتنوع حغراض هؤالء املقبلون على تعلّمها منها حغراض حكادميية وثقافية
السابق؛ حيث ّ
هبا يف اآلونة األخرة؛ مقارنة مع حالتها يف ّ
الرئي
السؤال ّ
وانتماعية واقتصادية ودبلوماسية وسياسية وحمنية وعسيرية وحكثرها قبوالً حسب امللحوظ ألغراض دينية .و ّ
تتفرع منها األسئلة
لل ّدراسة هو :ما جتربة مركز اللّاا يف نامعة املدينة العاملية بتشأن قياس مهارا اللّاة العربية لار النّاعق ن هبا َثّ ّ
اآلتية:
 ما اختبار التّصنيف املعتمد لد مركز اللّاا يف نامعة املدينة العاملية؟ ما حنواع االختبارا املعتمدة يف دورا اللّاة العربية لار النّاعق ن هبا سمركز اللّاا يف نامعة املدينة العاملية؟ -ما اآلليا والطّرق املتّبعة يف إنراء العملية القياسية ملهارا اللاة العربية للنّاعق ن بارها يف مركز اللاا ؟

أهداف البحث:
تتمثل حهداف هذا البحث فيما يلي:
 حتديد نوعية اختبار التّصنيف املعتمد لد مركز اللّاا يف نامعة املدينة العاملية الوقوف على حنواع االختبارا املعتمدة يف دورا اللاة العربية لار الناعق ن هبا سمركز اللاا يف نامعة املدينة العاملية معرفة اآلليا والطرق املتبعة يف إنراء العملية القياسية ملهارا اللاة العربية للناعق ن بارها يف مركز اللاا .أهمية البحث:
تيمن حمهية هذه ال ّدراسة يف ّحهنا من ال ّدراسا األولية يف نوعها الّيت جتر يف مركز اللّاا يف نامعة املدينة العاملية ماليزيا
اخلاصة باالختبارا اللّاوية حيث يتوقّع حن تسهم يف عملية تطوير هذه االختبارا اليت هي من املسؤوليا مركز اللاا منذ
ّ
إنتشائه والوقوف على واقع هذه االختبارا واستتشراف مستقبلها حمر ندير بالدراسة.

منهج البحث :يعتمد البحث على املنهج الوصفي التّحليلي.
حدود البحث :تقتصر حدود هذا البحث يف دراسة عبيعة االختبارا اللّاوية يف نامعة املدينة العاملية؛ وذلك يف مركز اللّاا من
حيث واقعها وحنواعها.

األول :نبذة عن جامعة المدينة العالمية وأنظمتها التّعليمية
المبحث ّ
انطلقت فيرة إنتشاء نامعة املدينة العاملية من حيد جمموعة من علماء املدينة املنورة()24؛ وهي نامعة غر رحبية متّ تسجيلها لد وزارة
التّعليم العايل املاليزية باعتبارها «نامعة ماليزية عاملية خاصة» وذلك عام 2117م حتت قوان ن التّعليم العايل لدولة ماليزيا للعام 1996م
()25
كل وقت خالل اجلمع ب ن وسائط
[القانون »]555
وذلك من حنل متي ن األنيال املسلمة من مواصلة تعليمها يف ح ّ ميان ويف ّ
تيمنًا سمدينة املصطفى اليرمي «صلّى اهلل عليه
االتصال والتقنية الرقمية احلديثة والتّعليم اجلامعي ومسّيت اجلامعة باسم «املدينة العاملية» ّ
وسلم» عاصمة اإلسالم األوىل ومنبع العلم واحلضارة اإلسالمية
ست كليا يف الوقت احلاضر :هي كلية العلوم اإلسالمية وكلية اللاا وكلية الكربية وكلية احلاسب اآليل وتقنية
ويف اجلامعة ّ
املعلوما وكلية العلوم املالية واإلدارية وكلية اهلندسة ومركز اللاا ( )26إضافة إىل عماداهتا املساندة وهي عمادة ال ّدراسا العليا وعمادة
()27
شؤون امليتبا وعمادة التطوير اجلامعي واجلودة النوعية وعمادة شؤون الطالب وعمادة القبول والتّسجيل َث عمادة البحث العلمي
ويبلغ عدد براجمها األكادميية ( )117برناجما حصلت اجلامعة على املوافقة النهائية منها لـ( )71برناجماً واألخر يف عريقها إىل االعتماد.
وتتوزع هذه الربامج ب ن كليا اجلامعة يف مراحل خمتلفة؛ وذلك من الدورا القصرة وبرامج الديبلوما والبيالوريوس واملانستر والدكتوراه

24
التميمي.
حممد بن خليفة ّ
( ) على رحسهم معايل مديرها التّنفيذ األستاذ ال ّدكتور ّ
( )25ذلك سمونب التشهادة رقم [ ]KPT/JPS/DFT/ US/B22وتاريخ  /26ديسمرب2117 /م .انظر تقدمي تعريفي إليكروين جلامعة املدينة العاملية عام 2112م.
( )26انظر منتشورة معهد الدراسا العليا للعام 2111م ص3:

( )27نامعة املدينة العاملية ال ّدليل التّعريفي 2116م ص29:

( .)28وتعتمد اجلامعة لات ن حساسيت ن يف تدري براجمها األكادميية ومها اللاة العربية واللاة اإلجنليزية؛ وذلك حسب اعتمادها لد هيئة
االعتماد املاليزية وحسب عبيعة املقرر يف كل من اليليا إضافة إىل اللّاة املاليوية الّيت تستخدم يف تدري اللاة املاليزية ودراساهتا.
وتتبىن اجلامعة التّعليم املزدو وهو عبارة عن نظام ن تعليميَّ ن :التعليم املباشر (التقليد ) والتعليم عن بعد عرب التّعليم اإلليكروين (:)29
ّ
التّعليم عن بعد في جامعة المدينة العالمية:

تطبي ًقا خلطط اجلامعة املرسومة يف متي ن الفئا املختلفة من التّعلّم يف جماال خمتلفة وبالتقنيا احلديثة فقد فتحت اجلامعة حوىل براجمها
بالتشبية
يف التّعليم عن بعد وهو نظام يتيح للطالب التّمين من االنضمام للجامعة ليدرس من ح ميان يف العامل مىت كان متصال ّ
جمهزة بيل متطلبا ال ّدراسة.
العنيبوتية (اإلنكرنيت) يتقابل مع حساتذته وزمالئه الطّلبة يف القاعا الدراسية االفكراضية ّ
ويستفيد من هذا النوع من التّعليم كثر من الفئا املختلفة من املوظف ن واملعلّم ن وربّا البيو والطّلبة الّذين ال تتيح هلم ظروفهم
الراغب ن يف التّعليم عرب جمال التّعليم عن بعد والتعليم
االقتصادية حو االنتماعية ملواصلة التّعليم اجلامعي املباشر حو غرهم من الطلبة ّ
اإلليكروين.
خصصا الّيت تقدمها اجلامعة عرب التّعليم عن بعد بتشيل خاص يف جماال العلوم اإلنسانية والعلوم اإلسالمية والعلوم املالية
وتكرّكز التّ ّ
واإلدارية واللّاا والكربية.)30

التّعليم المباشر في جامعة المدينة العالمية:

توفر اجلامعة للطالب مجيع العناصر الالزمة يف التعليم عن بعد وتضمن املمارسا والتطبيق األفضل هلذا النّوع من التّعليم لقد
كل حشيال التّعليم
نوعا آخر من التعليم وهو التعليم املباشر الذ يتطلب من الطالب احلضور ّ
حنتشأ اجلامعة ً
التشخصي إىل اجلامعة؛ لتتشمل ّ
وتعطي فرصة حكرب للطلبة وتتماشى مع بقية املؤسسا التعليمية .واستيملت نامعة املدينة العاملية خالل العام 2119م حغلب اإلنراءا
التخر من الثانوية العامة
الالزمة للبدء فيه َث بدح الدراسة فيه عام 2111م حيث استهدف هذا النوع من التعليم فئة الطلبة من حديثي ّ
حو ما يعاد هلا وفئة الطلبة الراغب ن يف التفرغ اليامل للدراسة حو الذين يفضلون الدراسة املباشرة على التعليم اإلليكروين وهذا النوع من
مدعم بالتعليم اإلليكروين إذ يستطيع الطالب وحولياء حمورهم االستفادة من اخلدما اإلليكرونية ومتابعة الدراسة والتواصل مع اجلامعة
التعليم ّ
()31
املتيسر تقدميها
خار حوقا ومرافق الدراسة  .وترّكز اجلامعة يف هذا النّوع من التعليم على التّخصصا التطبيقية اليت قد ييون من غر ّ
عرب حسلوب التعليم عن بعد والتّعليم اإلليكروين وتتشمل تليم التخصصا  :برامج احلاسب اآليل وتقنية املعلوما واهلندسة الدقيقة.
حخرا براجمها األكادميية يف كليا العلوم اإلسالمية والّلاا والكربية والعلوم املالية
والتصميم االحكرايف والتقنيا الدقيقة َثّ فتحت اجلامعة ً
( )28انظر موقع اجلامعة http://news.mediu.edu.my/ar/wp-content/uploads/2015/06/9
( )29نامعة املدينة العاملية التقرير السنو لعام 2119م ص41:
( )30املرنع نفسه.
( )31انظر املرنع السابق.

واإلدارية إضافة إىل ما متّ اإلشارة إليها من ختصصا العلوم التقنية واهلندسة يف التعليم املباشر جتاوبًا ومتاشيًا لتحقيق هذا النّوع من التّعليم
داخل وخار ماليزيا.
در يف إجياد التّخصصا
املهمة اليت نر اجلامعة على الكركيز عليها من خالل ختطيطها للتّ ّ
وتعترب ال ّدراسا العليا ححد احملاور ّ
ظل الزيادة املطردة ألعداد اخلرجي ن
الدراسية يف مرحلة الدراسا العليا واليت مت ّ إليها احتيانا الجمتمع املستهدف من قبل اجلامعة خاصة يف ّ
وتونهاهتا البحثية وذلك من
واحلامل ن لل ّدرنا اجلامعية .ولذلك سعت اجلامعة إىل إجياد الربط املباشر ما ب ن براجمها يف الدراسا العليا ّ
خالل الربط األكادميي واإلدار ما ب ن عمادة الدراسا العليا ووكالة اجلامعة للبحوث والتطوير اليت تضطلع سمهام األحباث العلمية واإلنسانية
وإنراءا اجلودة ( .)32وعليه فقد وفّر اجلامعة براجمها للدراسا العليا بأساليب مالئمة ألحوال الطلبة وخلفياهتم العلمية إذ يستطيع الطلبة
يف اجلامعة استيمال الدراسا العليا عرب حسلوب الدراسة النظامية باملواد الدراسية حو عرب الدمج ما ب ن حسلوب املواد الدراسية والبحث حو
عن عريق البحث فقط كما ميين للطالب الدراسة بنظام التعليم عن بعد حو بنظام التعليم املباشر.
خصائص تعليم اللّغة العربية في النّظام المزدوج في مركز اللّغات
يتبع مركز اللّاا يف دوراته املختلفة للّاة العربية نظام التّعليم املزدو املعتمد يف اجلامعة وهو اجلمع ب ن نظام التّعليم املباشر ونظام التّعليم
كل من التّعليم املباشر والتّعليم عن بعد يف دورا اللّاة العربية لار الناعق ن هبا يف مركز اللاا :
عن بعد .وفيما يلي توضيح عبيعة ّ
النّشاط العلمي

التّعليم المباشر

التّعليم عن بعد

ح-المحاضرات التقليدية يلتقي املدرسح-مع أ-المحاضرات؛ يلتقي املدرس مع الطالب عرب اإلنكرنت.

أنشطة التدريس الطالب ونهاً لونه داخل الفصل الدراسي
مع االستعانة بنظام " عليم "
ب-الدرس اإللكتروني يستطيع الدارس

ب-الدرس اإللكتروني يستطيع

حن يدخل يف املقرر األسبوعي من خالل
برنامج عليم.

املقرر األسبوعي من خالل برنامج عليم.
الدارس حن يدخل إىل ّ

أ .أ-االستشارة اإللكترونية:
التعليم ح-االستشارة اإللكترونية:
أنشطة ح
المساعدة تُع ّد االستتشارا اإلليكرونية آلية التواصل حيظى الطالب يف التعليم عن بعد الفرصة نفسها ملن يدرس
ب ن مدرسي اللاة والطالب .وميين للطالب يف التعليم املباشر من االستتشارة اإلليكرونية
إرسال استفساراته إىل مدرسي اللاة عن عريقللطالب يف التعليم عن بعد؛ وذلك عن عريق
الربيد اإلليكروين وعرائق التواصل اإلليكرونية الربيد اإلليكروين وعرائق التواصل
( ) انظر التقرير السنو جلامعة املدينة العاملية للعام 2119م ص .41 :ونامعة املدينة العاملية معهد الدراسا العليا 2111م ص 4:واملرنع السابق ص 41:وانظر :نامعة
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املدينة
العاملية تاريخ نامعة املدينة العاملية ص.24 :

األخر .

اإلليكرونية األخر .

ب-المنتدى اإللكتروني :يقوم املدرس

ب .المنتدى اإللكتروني :يقوم املدرس

جيد الطالب يف التّعليم عن بعد كذلك هذه اخلاصية؛
بوضع درس لتتم مناقتشته على املوقع
مع حتديد زمن املنتد (زمن البدء واالنتهاء) ويتم تنمية مهارا الطلبة اللاوية من خالل متشاركاهتم
يف مناقتشة موضوعا احلوار بينهم وب ن زمالئهم
وميين الطالب خالل الوقت احملدد فتح
املنتد واملتشاركة فيه حسب ما يالئمه من
موضوعا حخر .
ح.

ج -الواجبات :يعطي الطالب بعض ج .الواجبات :يعطي الطالب بعض الوانبا
الوانبا اليت يقوم بعملها خار القاعة
ال ّدراسية؛ وذلك لتثبيت ما تعلّمه الطّالب.

الدراسة المستقلةا أ-االختبارات.
(التعليم الذاتي) ب ب -قراءة كتاب املادة ومرانعته
واملصادر األُخر ذا الصلة.

يقوم بعملها خار القاعة ال ّدراسية؛ وذلك
لتثبيت ما تعلّمه الطّالب.

أ .االختبارات.
ب .قراءة كتاب املادة ومرانعته
واملصادر األخری ذا الصلة.

االختبارات ح .ح-االختبارات منتصف الفصل الدراسي .ح  .ح .اختبارات منتصف الفصل الدراسي.
ب .االختبار النهائي.

ب .االختبار النهائي.

المبحث الثّاني :االختبارات اللّغوية في مركز اللغات أنواعها وطرق إجرائها
يع ّد مركز اللّاا من املؤسسا األوىل اليت مت إنتشاؤها يف نامعة املدينة العاملية يف ماليزيا ؛ وذلك ألمهية املسؤوليا الّيت يقوم هبا؛
اخلاصة
العامة و ّ
منها إعداد ال ّدارس ن لاوياً لاللتحاق بيليا نامعة املدينة العاملية وإعداد وتنفيذ برامج تعليم اللاا احلديثة لألغراض ّ
وإعداد امتحانا حتديد املستو يف اللّاا احلديثة والبحوث وال ّدراسا امليدانية يف جمال تعليم اللّاا احلديثة وتنظيم املناهج ال ّدراسية
السوق ولتحقيق هذه
واإلشراف على تطبيق الربامج فيها والتّخطيط والتّطوير للمناهج ال ّدراسية وكتب املادة وبرامج لاوية ِّ
تليب حانة ّ
املرامي واألهداف فقد مت إنتشاء إىل الوقت احلاضر قسمي اللّاة العربية واللّاة اإلجنليزية ينتمي املوظفون األكادمييون إىل اثنت ن وثالث ن دولة
كما ينتمي عالب اجلامعة إىل تسع ن دولة(.)33

( ) إيلياا داود عبد القادر اسكراتيجيا نتشر اللاة العربية وتعليمها يف ظل العوملة والتّقنيا احلديثة جتربة نامعة املدينة العاملية منوذناً كتاب خمطوط ص.147 :
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ومن ال ّدورا اليت يوفّرها مركز اللّاا يف تعليم اللّاة العربية بوصفها لاة ثانية حو لاة حننبية هي دورا اللّاة العربية للنّاعق ن بارها
خاصة وبرنامج القلم اإلليكروين لتعليم اللّاة العربية لار الناعق ن هبا ودورا اللّاة العربية للنّاعق ن
(العامة) ودورا اللّاة العربية ألغراض ّ
ّ
بارها (برنامج مب ن)
اختبارات اللّغة العربية المتوافرة في مركز اللغات
لالختبارا اللاوية حنواع متع ّددة وذلك عب ًقا للمرام حو اجلوانب اللّاوية اليت جتر هذه االختبارا من حنل قياسها منها ما جتر لقياس
االستعداد اللّاو ومنها ما يت م هبا تصنيف الطلبة من حنل وضعهم يف مستوياهتم العلمية املناسبة ومنها ما تقي ما مد ما اكتسبه
القوة اللّاوية حو
ال ّدارسون من املهارا واملعارف والعناصر اللّاوية حو اجلوانب اللّاوية كما جتر بعضها لتتشخيص حاال الطّلبة من حيث ّ
()34
حهم هذه االختبارا اللّاوية وعبيعتها (:)35
ضعفها كما جتر بعضها من حنل معرفة مقدرا ال ّدارس ن اللّاوية  .وفيما يأيت ّ

 -1اختبار االستعداد اللّغوي:
اختبار االستعداد اللّاو هو الّذ يوضع لقياس يفكرض فيه حن يتنبأ ويفرق ب ن حولئك الدارس ن الذين لديهم االستعداد لتعليم
اللاة األننبية وحولئ ك الذين يقل حو ينعدم لديهم هذا االستعداد .فهو إذن اختبار يصمم لقياس األداء احملتمل لدراس اللاة
األننبية قبل حن يتشرع حىت يف تعلّمها.
 -2اختبار التّصنيف:
يتسىن له
يصمم االختبار التصنيفي هبدف توزيع الدارس ن اجلدد كل حسب مستواه يف جمموعة من الجمموعا اليت تناسبه حىت ّ
ّ
وحىت ال جيل مع جمموعة حعلى من مستواه فيضيع بينهم او مع جمموعة حدىن من مستواه فيفقد الدافعية
البدء يف دورة اللاة ّ
واحلماس .وهذا االختبار ال يعاجل نقاعًا تعليمية معيّنة ولينه اختبار عام خيترب ما عند الدارس وما حصله قبل حن جيل
لالختبار.
 -3اختبارات الكفاية اللغوية:

تصمم اختبارا اليفاية الّيت تسمى ححيانا اختبارا قياس املقدرة اللّاوية-ملعرفة مد استطاعة الفرد يف ضوء خرباته املكراكمة
ّ
مع ن لتعليم
السابقة حن يقوم بأعمال يطلب منه حداؤها وهذا النّوع من االختبارا ال يعتمد حمتواه على ح مقرر حو برنامج دراسي ّ
ّ
اللاة؛ ألنّه يعين حوالً بقياس ما عند الدارس حاليا بالنظر إىل ما يطلب منه مستقبالً.
 -4اختبار التّشخيص:

( ) عالع للمزيد :عرائق تعليم اللاة العربية للناعق ن بلاا حخر من االختبارا لعبد العزيز إبراهيم العصيلي 1423هـ2112/م مطابع حضواء املنتد ط 1/ص.244 :
35
حممد اختبارا اللاة نامعة امللك سعود 1417هـ1996/م ص 33:وانظر الفوزان عبد الردمن بن إبراهيم إضاءا ملعلمي اللاة العربية لار الناعق ن هبا
( ) حممد عبد اخلالق ّ
34

ط1432 1/هـ2111/م ص.97:

الضعف والقوة لد الدارس ومد
إن االختبار التّتشخيصي يصمم هبدف مساعدة كل من املدرس وال ّدارس على معرفة نقاط ّ
تقدمه يف تعليم عناصر بعينها يف دورة اللاة .ويعقد مثل هذا االختبار يف العادة بعد هناية كل وحدة يف اليتاب املقرر حو حىت
بعد كل درس يف الوحدة.

 -5اختبار التّحصيل:
حقل حو لقياس ما درسه
يصمم لقياس ما درسه الدارس خالل فكرة قد تطول حو تقصر؛ فقد تيون ّ
االختبار التحصيلي ّ
عاما حو ّ
()36
يف دورة دراسية بأكملها ويقصد به اكتتشاف املستو الذ توصل إليه ال ّدارس مقارنة بزمالئه اآلخرين يف املستو نفسه.
وتوند يف دورا اللاة العربية يف مركز اللاا اختبارا خمتلفة حسب ما يلي:
ّأوال :اختبار التّصنيف (اختبار جامعة المدينة العالمية لتحديد مستوى الطلبة في اللّغة العربية (:)MAPT

جلامعة املدينة العاملية اختبارا خاصة هبا يف قياس املستو اللاو لد املت ّقدم للدراسة يف إحد كليا اجلامعة ويتشرف
مركز اللاا على هذه االختبارا اليت منها اختبار نامعة املدينة العاملية يف حتديد املستو اللاو يف اللاة العربية ( )MAPTللطلبة
املتقدم ن اجلدد واختبار نامعة املدينة العاملية يف حتديد املستو اللاو يف اللاة اإلجنليزية ( )MEPTحيث حتظى هذه االختبارا
املختصة بذلك من املتخصص ن واخلرباء يف هذا الجمال .ويهدف هذا االختبار إىل حتديد
باملرانعة الدورية ومن َثّ تطويرها من قبل اللجنة
ّ
يتم حتديد املستو
مستو املتقدم وكفاءته اللاوية األمر الذ يؤهله للدخول إىل الربنامج الدراسي الذ تقدم له ويف حال إخفاقه ّ
الذ ينتظم فيه ضمن مستويا الدورا القصرة يف اللاة العربية حو اإلجنليزية سمركز اللاا .
أ-مدة االختبار والجوانب التي يقيسها االختبار:
يعطي املتقدم فرصة حداء االختبار التصنيفي حو حتديد املستو يف مدة ساعت ن وذلك على النّحو االميت:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

حتديد مد متين املتقدم من اللاة موضع االختبار.
قياس مستو الفهم يف تلك اللاة.
معرفة ذخرة املفردا اللاوية لد املتقدم.
معرفة الكراكيب النحوية اليت حيوزها املتقدم.
معرفة املهارا اللاوية اليت يتقنها املتقدم.
احلصول على بيانا ومعلوما تع ن املركز على التشروع يف برامج إتقان اللاة ألولئك الذين قد نلسوا الختبار
حتديد مستو اليفاءة اللاوية.

ب-ضوابط اختبار تحديد المستوى في اللغة العربية:

يسر اإلنراء املتبع يف مركز اللاا يف اختبار حتديد املستو يف اللاة العربية حسب ما يأيت:
حممد اختبارا اللاة مرنع سابق وعبد الردمن بن إبراهيم الفوزان إضاءا ملعلمي اللاة العربية لار الناعق ن هبا مرنع سابق .وانظر كذلك موقع:
( ) حممد عبد اخلالق ّ
http://kenanaonline.com/users/seadiamond/posts/195686
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 تاطِّي حسئلة االختبار مجيع املهارا اللّاوية األربع (االستماع واليالم والقراءة واليتابة) إضافة إىل القواعد.

 تتضمن األسئلة حسئلة املقال تعطي للمتقدم فرصة التّعبر.
املختصة بذلك يف مركز اللاا ملقابلة املتق ّدم ن وإنراء امتحان
 تتم مقابلة املتقدِّم للتأكد من مستواه احلقيقي .وتتوىل اللّجنة
ّ
شفو هلم.
 جيل املتقدم الختبار حتديد املستو يف اليفاءة اللاوية (العربية) حبسب االعتبارا اآلتية:
 .1من ال ميتلك مستو معيناً من املهارة يف اللّاة العربية يف التّخصصا اليت تدرس باللاة العربية يف كليا اجلامعة.
يليب املتطلبا اخلاصة باللاة العربية حو يف حالة فتشله يف املقابلة العربية.
 .2من ال ِّ
 .3ويستثىن من ذلك الطالب الذين خترنوا يف اجلامعا الّيت تدرس باللاة العربية حو الذين قد حصلوا على تقديرا من
نامعة املدينة العاملية يف برامج اللاة العربية حو تيون لاته األم هي اللاة العربية.

ثانيا :اختبار التّشخيص:
ُجير هذا النوع من االختبارا يف دورا مركز اللاا املختلفة وهو ييمن يف االختبارا القصرة اليت تعطي للطالب بعد
الضعف والقوة عند ال ّدارس ن ومن َثّ اختاذ احللول املناسبة.
املقرر من حنل الوقوف على نقاط ّ
وحدة حو وحدا دراسية حو نزء من ّ
توصل نهازه باإلنكرنيت وعادة ما تيون ثالثة اختبارا
تصمم يف اجلامعة
وهذه االختبارا
تصميما إليكرونيًا جيل هلا الطالب مىت ّ
ّ
ً
قصرة يف مدة دورة واحدة.
ثالثاً :اختبارات الكفاية اللّغوية:
إن اختبارا اليفاية اللاوية من حنواع االختبارا اليت جتر يف مركز اللاا جبامعة املدينة العاملية؛ ويتم ذلك باختبار الطّلبة
ويتم إنراء هلم االختبار ليتم قياس مقدرهتم اللّاوية
الذين درسوا يف مركز اللاا وهم يطمعون حن يواصلوا دراساهتم يف كلياهتم العلمية؛ ّ
املهمة اليت سيقومون هبا.
ومد مقدراهتم يف ّ
رابعاً :االختبارات التّحصيلية:

يستخدم االختبار التّحصيلي يف دورا اللاة العربية لار الناعق ن هبا سمركز اللّاا لقياس ما حتصل عليها الطالب من املهارا
اللاوية واملعارف خالل دراسته يف دورا اللاة العربية.
وتتع ّدد حنواع األسئلة لالختبارا التّحصيلية يف مهارا اللاة العربية وعناصرها يف مركز اللاا يف الوقت احلايل جبامعة املدينة
السلوكية والوندانية املطلوب قياسها لد الطالب ويتمثّل ذلك حسب نظام اجلامعة يف االختبار
العاملية وفقاً للمهارا املعرفية و ّ
النّصفي واالختبار النّهائي.
أ -االختبار النّصفي:
ليل مادة حو مهارة لاوية .ويهدف إىل قياس
اسي
ييون يف منتصف الفصل ِّ
ُ
الدر ِّ
ويستارق ما ب ن ساعةً واحدة إىل ساعت ن ّ
مد حتقق الثمرا التعليمية املستهدفة من الربنامج الدراسي لد عالب ال ّدورا القصرة يف مركز اللاا والربامج التمهيدية ومرحلة
البيالوريوس والدراسا العليا يف االختبار النصفي وهو يؤثر يف معدل الطالب حبسب النسبة املذكورة يف كل برنامج.

ب-االختبار النّهائي:
يهدف إىل قياس مد حتقق الثمرا التعليمية املستهدفة من الربنامج الدراسي لد الطالب يف الوقت احملدد للدراسة
ويراعى األخذ بإحد الصور اآلتية سما يوافق املستو الدراسي للطالب ونوع الربنامج الدراسي وتؤثر مجيعها يف معدل الطالب .كما
السر عليها يف مركز اللاا يف الوقت احلايل فيما يلي(:)37
تتمثّل حمناط االختبارا اللاوية اليت يتم ّ
االختبارات التّحريرية (الموضوعية)
 السؤال املتعدد اخليارا واإلنابة واحدةالسؤال املتعدد اخليارا املتعدد اإلنابا
 ّسؤال املزاونة(املطابقة) سؤال ملء الفراغا سؤال الصواب واخلطأ (نعم حو ال) -سؤال ترتيب اإلنابا

أسئلة المقال

شفهية
األسئلة ال ّ

 السؤال املقايل القصر (املقيد لقياس مد حتقق بعض حهدافالجماال التعليمية للمواد اليت تستدعي
اإلنابة)
استعمال مثل هذا النوع من األسئلة
 السؤال املركبمثل :مهارة القراءة والتّعبر وحنوها كما
 السؤال املقايل احلر (املمتد)حهنّا ميملة ألنواع االختبارا األخر
اليت تستخدم لقياس األهداف املتعلقة
باجلانب املعريف بتشيل عام.

وجتر هذه النّوعية من االختبارا يف منتصف الفصل ال ّدراسي وآخر يف هناية الفصل.
األسس والمعايير الّتي تبنى عليها االختبارات في دورات اللّغة العربية بجامعة المدينة العالمية:

()38

هناك حس ومعاير يضعها مسؤويل االختبارا يف حعينهم عند إعداد حوراق االمتحان وذلك حسب ما يلي:
 .1يراعي عند وضع األسئلة ترتيب مستويا التّعلّم يف تسلسل تصاعد من املستو األدىن إىل املستو األعلى
حبيث تقي قدرة الطّالب (املعرفية واالستيعابية والتّطبيقية والتّحليلية والكركيبية والتقوميية حبسب مستويا بلوم
املعرفية (.)39
للمقرر ال ّدراسي سما نسبته  %81تقريباً.
 .2تاطية األسئلة ّ
 .3قياس األهداف والثمرا التّعليمية؛ حيث يوصى بأن ميثل اجلانب املعريف منها  %61من األسئلة واجلانب
(السلوكي)  %31واجلانب الونداين .%11
املهار ّ
 .4قياس القدرا العقلية؛ حيث يوصى بأن متثل قدرة الفهم والتذكر  %21من األسئلة وقدرة الفهم %21
وقدرة التّطبيق  %21وقدرة التحليل  %11وقدرة الكركيب  %15وقدرة التقومي وإبداء الرح .%15

حممد حونه القصور يف االختبارا املوضوعية جملة العربية للناعق ن بارها العدد احلاد عتشر-
( ) حممد عبد اخلالق ّ
السنة الثّامنة ص.22:
يناير 2111م ّ
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( )38نامعة املدينة العاملية دليل القياس والتّقومي جبامعة املدينة العاملية اإلصدار الثّالث 1437هـ2116/م ص.26 :
( )39املرنع نفسه ص.18 :

.5
.6
.7
.8
.9

السهولة حيث يوصى بأن توزع إىل  %15سهل و %61متوسط و %15صعب %11
نسب الصعوبة و ّ
صعب نداً.
ضرورة حتليل فقرا االمتحان واستخرا معاملي الصعوبة والتمييز.
حمناط األسئلة تتشمل كافة حمناط األسئلة املقالية واملوضوعية على حن يراعى اجلمع بينهما وحال تقل نسبة ححدمها
عن  %31عند توليد األسئلة.
ضمان حتقق نودة الورقة االختبارية عن عريق مراعاة (املوضوعية التشمولية والصدق والثبا ).
مراعاة تساو الفرص ب ن الطالب من خالل:

 تعدد املراكز االختبارية للجامعة واختالف التوقيت ب ن تلك املراكز وما حيدثه ذلك من تنوع يف مواعيد
االختبار للمادة الواحدة وذلك بإتاحة إميانية توليد حكثر من ورقة اختبارية ذا مواصفا واحدة لنف
املادة وعدم االكتفاء بورقة اختبارية واحدة منعاً لتسرب األسئلة.
 إتاحة الفرصة ليل عالب الختيار املادة اليت يريد اختبارها يف الوقت املناسب له يف إعار املواعيد املتاحة.
 كما يأخذ نظام االختبارا اللّاوية يف نامعة املدينة العاملية بع ن االعتبار معاير هيئة االعتماد املاليزية بالجماال
الثمانية:
 .1املهارة املعرفية Knowledge skills
 .2املهارا التطبيقية Practical skills
Social skills and responsibilities
 .3املهارا االنتماعية وحتمل املسئوليا
Ethics, professionalism and humanities
 .4املهارا السلوكية واإلنسانية
 .5املهارا التواصلية والقيادية والعمل اجلماعي Communication, leadership and
team skills
 .6املهارا العلمية والتفير االبتيار وحل املتشيال Scientific methods, critical
thinking and problem solving skills
مهارا التعلم مد احلياة وإدارة
Lifelong learning and information .7
املعلوما
 .8مهارة إدارة املتشروعا الصارة واإلدارية (Entrepreneurship and managerial )40
skills
نظام احتساب درجات الطالب:

( )40نامعة املدينة العاملية دليل القياس والتّقومي جبامعة املدينة العاملية مرنع سابق ص.26 :

السادسة والثّالث ن يف القواعد التّنفيذية من نظام اجلامعة اخلاص باالختبارا فتيون ال ّدرنة اليرب ليل مادة
عب ًقا للمادة ّ
دراسية ( )111مائة درنة .واحلد األدىن للنجاح يف كل مادة دراسية ( )51مخسون درنة من جمموع الدرنا اليت حيصل عليها
الطالب على النحو اآليت:
العالمة

االختبار

االمتحان النهائي

( )51مخسون درنة

االمتحان النصفي

( )21عتشرون درنة

السنة
حعمال ّ

( )31ثالثون درنة
100

المجموع الكلي
كما يتم تقييم ال ّدرنا النهائية على وفق اجلدول اآليت:
التقدير
المع ّدل التراكمي

من

إلى
100.0

85.0

4.00

)ح( A

75.0

3.67

) -ح( A-

84.0

3.33

) +ب(B+

74.0

70.0

3.00

)ب(B

69.0

65.0

2.67

)-ب(B-

64.0

60.0

2.33

)C+( +

59.0

55.0

2.00

) (C

54.0

50.0

1.67

)د(D

49.0

45.0

1.33

)-د(D-

44.0

40.0

1.00

)هـ(E

39.0

35.0

0.0

)ر(F

34.0

0.0

المبحث الثّالث :بنك األسئلة وآلياته في جامعة المدينة العالمية
فتتبىن اجلامعة نظام بنك األسئلة اليت مت إنتشاؤه يف
سعياً لضمان اجلودة املطلوبة يف حوراق االختبارا وتأكيداً للموضوعية ّ
اجلامعة على حس ومعاير ميين إمجاهلا فيما يلي(:)41
( )41نامعة املدينة العاملية دليل القياس والتّقومي جبامعة املدينة العاملية مرنع سابق ص.25 :

.1
.2
.3
.4

توافر مجيع حمناط األسئلة اليت ضمنت يف الدليل يف إعداد بنك األسئلة.
تاطية األسئلة جلميع الجماال الثمانية هليئة االعتماد املاليزية.
تيامل حمناط األسئلة فيما بينها يف قياس املهارا املعرفية والسلوكية والوندانية للطالب.
ربط كل سؤال باملعلوما التالية:
ب-العنصر.
ح -الدرس.
د-درنة التمييز.
درنة الصعوبة.ط-الثمرة التعليمية.
ح-اهلدف التعليمي.
-القدرة العقلية.

مراحل بناء األسئلة (إعداد ،مراجعة ،اعتماد ،اختبار):
يتم بناء األسئلة على مرحلت ن:

المرحلة األولى وفيها خطوات:
.1

إعداد األسئلة من احملاضر.
املرانعة األوىل من القسم املختص.
املرانعة الثانية من املقيم اخلارني للتّحقق من نودة األسئلة وتقييمها.
االعتماد من القسم واليلية.

.1

حتديد اجلدول الزمين لالمتحانا والنتشاعا (جلنة االمتحانا ).
حتديد خصائص االمتحانا والنّتشاعا للفصل ال ّدراسي (جلنة االمتحانا ).
حتديد القاعا واألوقا املتوافرة لالمتحانا (املراكز التعليمية).
بناء ندول االمتحانا وحداء االختبار (جلنة االمتحانا الطالب).

.2
.3
.4

المرحلة الثانية:
.2
.3
.4

آليات االختبارات لطالب الجامعة:
حسسا تقوم عليها وذلك حسب ما يلي:
وضعت اجلامعة خطوا لعملية االختبارا فيها كما وضعت ً
المقر االختباري:
املقر االختبار للجامعة إىل نوع ن عب ًقا لطبيعة ال ّدراسة:
ينقسم ّ

أوال :االختبار النّصفي والنهائي لطالب التّعليم المباشر:
ً

مقر اختبار (لطالب التّعليم املباشر) على املراعا اآلتية:
ّ
يؤد االختبار النّصفي والنّهائي يف ّ
 -1توافر حنهزة كمبيوتر متصلة بتشبية اإلنكرنت بسرعة مناسبة؛ ألداء االختبار من خالل نظام االمتحانا املعتمد من
اجلامعة.

-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

توافر مراقب ِ
 ن على األقل ليل جلنة من جلان املقر االختبار ويزداد عدد املراقب ن بزيادة عدد عالب اللجنة حبيث
ييون مراقبان ليل عتشرين عالباً وتتمثل مهام املراقب فيما يلي:
إعداد كتشوف حضور الطالب ورقياً وإلزام الطالب بالتوقيع عليها قبل دخول اللجنة والتأكد من هوياهتم التشخصية.
سحب كتشوف حضور الطالب ضوئياً بعد توقيع الطالب عليها وإرساهلا إىل مسئول االمتحانا بيل مركز تعليمي.
التواصل مع مسئويل االمتحانا باملراكز ملعرفة كلما املرور وح تعديال تطرح على االمتحانا .
التأكد من سالمة األنهزة واتصاهلا باإلنكرنت.
مراقبة الطالب واحلفاظ على التزامهم بضوابط حداء االختبارا .
السماح للطالب باخلرو من اللجان بعد الوقت املسوح به.

ثانياً :االختبار النّصفي والنهائي لطالب التّعليم عن بعد:
يؤد

.1
.2
.3
.4
.5

االختبار النّصفي والنّهائي يف مقر اختبار (لطالب التّعليم عن بعد) مع مراعا اآلتية:
توافر حنهزة كمبيوتر متصلة بتشبية اإلنكرنت بسرعة مناسبة؛ ألداء االختبار من خالل نظام االمتحانا املعتمد من
اجلامعة.
توافر مراقب ِ
 ن على األقل ليل جلنة من جلان املقر االختبار ويزداد عدد املراقب ن بزيادة عدد عالب اللجنة حبيث ييون
مراقبان ليل عتشرين عالباً وتتمثل مهام املراقب فيما يلي:
إعداد كتشوف حضور الطالب ورقياً وإلزام الطالب بالتوقيع عليها قبل دخول اللجنة والتأكد من هوياهتم التشخصية.
سحب كتشوف حضور الطالب ضوئياً بعد توقيع الطالب عليها وإرساهلا إىل مسئول االمتحانا بيل مركز تعليمي.
التواصل مع مسئويل االمتحانا باملراكز ملعرفة كلما املرور وح تعديال تطرح على االمتحانا .
 .1التأكد من سالمة األنهزة واتصاهلا باإلنكرنت.
 .2مراقبة الطالب واحلفاظ على التزامهم بضوابط حداء االختبارا .
 .3السماح للطالب باخلرو من اللجان بعد الوقت املسوح به.

ثالثًا :الطّالب الذين يتواجدون في األقطار التي ال يوجد للجامعة فيها مقر:

مقر للجامعة فتتم اإلنراءا على النّحو التّايل:
يف حالة حداء الطّالب لالختبار يف ميان ال يوند به ّ
 .1تتواصل اجلامعة مع اجلامعا حو املراكز األكادميية األخر يف تلك الدولة للحصول على بيانا عضو حكادميي هبا
واحلصول على الوثائق املؤكدة النتسابه للجامعة حو املركز األكادميي.
 .2يتم التواصل مع هذا العضو األكادميي إلخباره بقواعد ولوائح االمتحانا اخلاصة جبامعة املدينة وما جيب توفره من
وسائل يف املقر االختبار .
 .3يقوم العضو األكادميي بتوفر مقر رمسي لالختبار والوسائل املطلوبة حسب ما حصل عليه من معلوما من قبل عمادة
التشئون الطالبية وقسم االختبارا .

 .4يتم إخبار الطالب سموعد االختبار وميانه سمدة ال تقل عن ( )48ساعة ليتمين الطالب من الوصول للمقر احملدد يف
موعد االختبار.
 .5يتم إخبار العضو األكادميي بيلما املرور وح تعديال تطرح على االمتحانا قبل موعد االختبار بساعة (.)42

تطوير بنك األسئلة (:)43
يتم تطوير نظام بنك األسئلة حبيث يتيح إميانية توليد ورقا اختبارية متعددة للمادة الواحدة يراعى فيها ما يلي:
ح-نسبة االتفاق ب ن الورقا االختبارية حيث يوصى بأال تزيد عن  %11من األسئلة.
ب-تساو مجيع األوراق االختبارية يف مجيع املواصفا السابق ذكرها.
-إتاحة الفرصة للطالب إلنراء اختبار جترييب ملرة واحدة يف كل من االمتحان النصفي والنهائي.

التّغذية الراجعة لبنك األسئلة:

يتمتع نظام بنك األسئلة خباصية التاذية الرانعة؛ ذلك الستخالص عدد من النتائج والتقارير من خالل التّحليل اإلحصائي
الكربو لنتائج الطالب وتوظيفها يف االرتقاء ببنك األسئلة.
واألكادميي و ّ
السابقة (:)44
منوذ تقرييب يوضح حنواع التّحليل اإلحصائي واألكادميي و ّ
الكربو وإميانية اإلفادة منه يف تطوير اجلوانب ّ
التغذية الراجعة
التحليل اإلحصائي

قياس درجة
الصعوبة

التحليل األكاديمي

قياس درجة التمييز

نتائج الطالب

تطوير أداء
المحاضر

تطوير المناهج
التعليمية

ربط نسبة اإلجابة بالثمرات
واألهداف
ربط نسبة اإلجابة بالمهارات
المعرفية والسلوكية والوجدانية

ربط نسبة اإلجابة بالدرس
تطوير بنك األسئلة

خاتمة:

ربط نسبة اإلجابة باللغة التدريسية

( ) انظر الدليل اإلليكروين للقياس والتّقومي يف نامعة املدينة العاملية اإلصدار الثالث يف موقع:
http://www.mediu.edu.my/rules-and-regulations-ar/guidelines-of-assessment/?lang=ar
42

( )43نامعة املدينة العاملية دليل القياس والتّقومي جبامعة املدينة العاملية مرنع سابق ص.27 :
44
الصفحة نفسها.
( ) املرنع نفسه و ّ

بعد هذه اجلولة العلمية يف دراسة جتربة مركز اللاا جبامعة املدينة العاملية يف اختبار قياس املهارا اللّاوية لد الطلبة الناعق ن
توصل البحث إىل جمموعة من النّتائج جتمل فيما يلي:
بار العربية وآلياهتا فقد ّ
 .1ملركز اللّاا اختبارا متنوعة تستخدم لقياس مهارا اللاة العربية لار الناعق ن هبا وهي تيمن يف:
أوال :اختبار جامعة المدينة العالمية اإلليكروين لتحديد مستو الطلبة لار الناعق ن هبا (.)MAPT

ثانياً :اختبارات تحصيلية :يستخدمها املركز يف االمتحانا النصفية والنهائية وهي حسب ما يلي:
أ-االختبارات التّحريرية (الموضوعية) :ونماذجها:
-

منوذ
منوذ
منوذ
منوذ
منوذ
منوذ

السؤال املتع ّدد اخليارا واإلنابة واحدة.
ّ
السؤال املتعدد اخليارا املتع ّدد اإلنابا
ّ
سؤال املزاونة(املطابقة)
سؤال ملء الفراغا
سؤال الصواب واخلطأ (نعم حو ال)
سؤال ترتيب اإلنابا

ب-أسئلة المقال :ومن نماذجها:

السؤال املقايل القصر املقيد اإلنابة
 منوذ ّ منوذ السؤال املركب -منوذ السؤال املقايل احلر املمتد

د-أسئلة شفوية :لقياس مهارا التّعبر واليالم.

ثالثاً :اختبار التّشخيص:
يتم من خالله اكتتشاف نقاط القوة ليتم تعزيزه ونقاط الضعف لتقدمي العال املناسب له.

رابعاً :اختبار التّشخيص:

يتم من خالله اكتتشاف نقاط القوة ليتم تعزيزه ونقاط الضعف لتقدمي العال املناسب له.
ويتم توليد فيه األسئلة؛ من حنل قياس مهارا اللّاة العربية لد الطلبة
 .1للجامعة نظام بنك األسئلة اإلليكروين الّذ يوضع ّ
النّاعق ن بارها.

توصيات:

بناء على هذه ال ّدراسة ونتائجها اليت توصل إليها البحث فيمين تقدمي التوصيا اآلتية:
الرائدة يف التّعليم اإلليكروين والتّعليم عن بعد لالستفادة من
 االستفادة من جتربة نامعة املدينة العاملية وغرها من ّاملؤسسا ّ
جتارهبا يف توظيف التّقنيا احلديثة يف اختبار قياس مهارا اللاة العربية للنّاعق ن بارها مثل نامعة املدينة العاملية.
وحد يف تعليم
 إنتشاء نهاز عاملي جيمع مؤسسا تعليمية خمتلفة من حنل اإلنتشاء واإلشراف على اختبار حتديد املستو امل ّاللاة العربية لار النّاعق ن هبا على غرار بعض االختبارا األننبية مثل )TOEFL( :و ( )IELTSوتعكرف هبا مجيع
املؤسسا العاملة يف الجمال وغرها من املؤسسا ذا صلة.
ّ

المصادر والمراجع:
-

إيلياا داود عبد القادر اسكراتيجيا نتشر اللاة العربية وتعليمها يف ظل العوملة والتّقنيا احلديثة جتربة نامعة املدينة
العاملية منوذناً كتاب خمطوط حتت النّتشر.
تقدمي تعريفي إليكروين جلامعة املدينة العاملية عام 2112م.
التقرير السنو جلامعة املدينة العاملية للعام 2119م.
نامعة املدينة العاملية التقرير السنو لعام 2119م.
نامعة املدينة العاملية ال ّدليل التّعريفي 2116م.
نامعة املدينة العاملية تاريخ نامعة املدينة العاملية.
نامعة املدينة العاملية دليل القياس والتّقومي جبامعة املدينة العاملية اإلصدار الثّالث 1437هـ2116/م.
نامعة املدينة العاملية معهد الدراسا العليا 2111م.
عرائق تعليم اللاة العربية للناعق ن بلاا حخر من االختبارا لعبد العزيز إبراهيم العصيلي 1423هـ2112/م مطابع
حضواء املنتد ط.1/
الفوزان عبد الردمن بن إبراهيم إضاءا ملعلمي اللاة العربية لار الناعق ن هبا ط1432 1/هـ2111/م.
حممد اختبارا اللاة نامعة امللك سعود 1417هـ1996/م.
حممد عبد اخلالق ّ
حممد حونه القصور يف االختبارا املوضوعية جملة العربية للناعق ن بارها العدد احلاد عتشر-يناير
حممد عبد اخلالق ّ
السنة الثّامنة.
2111م ّ
منتشورة معهد الدراسا العليا للعام 2111م.

مواقع في الشبكة العنكبوتية
 موقع اجلامعة http://news.mediu.edu.my/ar/wp-content/uploads/2015/06/9 http://www.mediu.edu.my/rules-and-regulations-ar/guidelines-of-assessment/?lang=ar
http://kenanaonline.com/users/seadiamond/posts/195686 -

تحليل األخطاء مقاربة لسانية تطبيقية

من خالل عينة من تعابير تلميذات مدرسة اإلصالح بغرداية (جنوب الجزائر)
األستاذ الدكتور حيىي بن حيىي
خمرب الكراث الثقايف واللاو واألديب نامعة غرداية (اجلزائر)
األستاذ حمرز عبد السالم
(نامعة وهران)
المل ّخص:
ليل األعوار التعليمية األخر هبـدف
ميثّل تعليم اللاة العربية سمختلف حنتشطتها املرتيز األساس لطور التّعليم االبتدائي و ّ
اكتســاب املتعلّمــ ن املهــارا اللاويــة األربــع (االســتماع التحــدث الق ـراءة اليتابــة) وهــذه املهــارا متياملــة يــؤثّر
بعضــها يف بعــض .ومــن األنتشــطة اللاويــة الــيت تــربز املليــة اللاويــة لــد املــتعلّم ومــد حت ّيمــه يف آليــا اللاــة هــو
نتشاط التعبر اليتايب.
وهذه الورقة البحث ية تلخص نتائج دراسة قمنا هبا يف مرحلة املانستر واليت انتهينا فيها إىل اليتشـف عـن األخطـاء اللاويـة
األساسية يف التّعبر اليتايب لعينة من متعلّما السنة السادسة ابتدائي سمدرسة اإلصالح بارداية وتتشخيص حسباب
هذه األخطاء مع اقكراح حلوال للحد من شيوعها.
اليلما املفاتيح :تحليل األخطاء – التعبير الكتابي – مقاربة – لسانيات تطبيقية.
تمهيد:
فيل خرو عن نظام اللاة حو خرق لقاعدة مـن
إ ّن تعليم اللاة وتعلّمها يقوم حساسا على ضبط نظامها متشافهة وحتريرا
ّ
قواعدها يع ّد خطأ .وامّا ينقص من ح ّدة األخطـاء اللاويـة عمومـا هـو امارسـة املـتعلّم للاـة مـن خـالل توظيـف رصـيده
املعــريف واللاــو بواســطة التواصــل التشــفهي واليتــايب ولــن حيصــل لــه ذلــك إالّ باإلقبــال علــى القـراءة .فــالتّعبر اليتــايب
املتنوعة من صيغ صـرفية وتراكيـب حنويـة
جمال خصب يستثمر فيه املتعلّم ميتسباته املعرفية واللاوية وحساليب التعبر ّ
التوسع فيها.
وبالغية ومعجمية وداللية ومراعاة عالما الوقف هبدف التّعبر عن ف ميره و ّ
وهـذه الدراسـة تسـتند إىل حسـاس مـنهج حتليـل األخطـاء ) ( Error Analysisالـذ يـدرس الـتعلّم اللاـو مـع التّحليـل
التّقابلي القائم على التنبّؤ باألخطاء.
يقــوم مــنهج حتليــل األخطــاء علــى وصــف األخطــاء مــن حيــث حمناعهــا وحنواعهــا َثّ يعمــل علــى تفســرها ّإمــا باسـكراتيجيا
ال ـ ــتعلّم (التّف ـ ــاد  )Evitementحو اإلفـ ـ ـراط يف التّعم ـ ــيم )  )Overgeneralizationحو القي ـ ــاس اخل ـ ــاعئ

) )Erroneousv Analogyحو الت ــداخل .حو باس ـكراتيجيا التواص ــل حو بالوســائط النفس ــية واالنتماعي ــة
(حمهّها تأثر اللاة األوىل يف اللاة الثانية) (ينظر :املصطفى بنّان 2115م 1436ه ص.)52 :
متيونة من تسع وسبع ن ( )79متعلّمة يف مدرسة اإلصالح
وكما تستند هذه الدراسة إىل اختبار ميداين
ّ
انصب على عيّنة ّ
االبتدائية بارداية.
انطالقــا مــن هــذا التمهيــد مييــن حن نتســاءل :مــا هــي حمنــاط هــذه األخطــاء اللاويــة يف التعبــر اليتــايب؟ و مــا حنواعهــا؟ ومــا
حسباهبا؟ وكيف السبيل إىل عالنها؟
 – 1منهجية الدراسة وأدواتها:
جتس ــد البح ــوث امليداني ــة التص ـ ّـورا النظري ــة والطرائ ــق التّعليمي ــة وتيتش ــف ع ــن م ــد جناعته ــا حو فتش ــلها وق ــد مثّلته ــا
ّ
الدراسا اللسانية احلديثة ال سيما املقاربا اللسانية التطبيقية يف حقـل تعليميـة اللاـا ومنهـا هـذه الدراسـة الـيت
قمنا هبا.
أ – عينة الدراسة ووصفها:
حتـو العيّنـة الـيت اخكرناهــا للدراسـة متعلّمـا الســنة السادسـة مـن التعلـيم االبتــدائي فه ّـن علـى حبـواب هنايـة مرحلـة ونعتقــد
ـددهن تسـعا وسـبع ن ( )79متعلّمـة ينتمـ ن إىل
ّحهنن تل ّق ن رصيدا معرفيا ولاويا مقبـوال إلنتـا امليتـوب وقـد بلـغ ع ّ
احلرة بارداية.
مدرست ن من مدارس اإلصالح االبتدائية ّ
وقد اختر هذه العينة من هذه املدارس لسهولة التعامل معها من نهة ومن نهة حخر خربة التدري يف هذه املدارس
من سنة  1992إىل سنة  2113واإلشراف الكربو فيها من سنة  2113إىل يومنا هذا.
ب – أدوات الدراسة:
المدونة:
ّ
مدونة الدراسة يف التعبر اليتايب والذ هو نتا متعلّما السنة السادسة ابتدائي حجنزنه داخل القسم وفق ما هو
تتمثّل ّ
اهن وهو تعبر وظيفي حيـث عُلـب مـن املتعلّمـا كتابـة رسـالة هتنئـة سمناسـبة جنـاح إحـد
مقرر ّ
حىت يتوافق ومستو ّ
ّ
صديقاهتن يف امتحـان شـهادة هنايـة مرحلـة التّعلـيم االبتـدائي وتونيـه بعـض النّصـائح إليهـا فيـان نـص السـؤال كمـا
ّ
يلــي :اكتــيب رســالة إىل إحــد صــديقاتك هتنّئينهــا علــى جناحهــا يف شــهادة التّعلــيم االبتــدائي وتنصــحينها ملواصــلة
عرب عن املطلوب يف عتشرة حسطر.
االنتهاد يف التّحصيلّ .
وكــان اهلــدف الـ ّـرئي مــن مجــع هــذه املــادة اللاويــة هــو معرفــة مــد قــدرة املتعلّمــا علــى توظيــف املعلومــا املق ّدمــة هلـ ّـن
لهن.
واألخطاء اللاوية املرتيبة من قبم َّ

االستبانة:
عرف على خربهتم امليدانية يف مـد تقيـيمهم ألداءا املتعلمـا وتعـاملهم مـع
ارتأينا حن حنصر استبانة للمعلّم ن قصد التّ ّ
وزعنــا إحــد
خمتلــف األخطــاء اللاويــة الــيت يرتيبنهــا يف التّعبــر اليتــايب وتفســرهم هلــا واحللــول املقكرحــة لعالنهــاّ .
املوزعة.
عتشرة ( )11استبانة وحصلنا على تسع ( )19من جمموع االستبانا
ّ
وتتيون االستبانة من احملاور التالية:
ّ
األول :وهو مد تأثر القراءة يف نتشاط التعبر اليتايب.
احملور ّ
احملور الثاين :وهو تبيان حسباب األخطاء اللاوية(اإلمالئية النحوية الصرفية املعجمية).
احملور الثالث :وهو اقكراح احللول املمينة لعال ظاهرة شيوع األخطاء يف التعبر اليتايب.
 – 2نتائج الدراسة:
مدونــة التعــابر اليتابيــة لعينــة جمتمــع الدراســة ومعاينــة األخطــاء اللاويــة -معتمــدين الطريقــة اإلحصــائية يف
بعــد وقوفنــا علــى ّ
كل حمناط األخطاء وحنواعها بداية من األخطاء اإلمالئية َثّ األخطاء النحوية
رصد عدد األخطاء ّ
املتيررة ونسبها يف ّ
َثّ األخطاء املعجمية وهناية باألخطـاء الصـرفية  -كـان جممـوع األخطـاء اللاويـة اليليّـة مـائت ن وسـتّة وحربعـ ن ()246
توضح ذلك:
خطأ بنسبة  %111واجلداول اآلتية ّ
 – 2أ  -أنماط األخطاء
الجدول رقم01 :
أنماط األخطاء

التواتر

النسبة

اإلمالئية

131

%53.25

النحوية

61

%24.81

املعجمية

31

%12.19

الصرفية

24

%19.76

المجموع

246

%100

 – 2ب  -أنواع األخطاء
 – 2ب  -األخطاء اإلمالئية:
الجدول رقم02 :
أنواع األخطاء

التواتر

النسبة

مهزة القطع بدل مهزة الوصل

29

%22.13

زيادة الصوائت يف اليلمة

22

%16.79

حذف الصوامت من اليلمة

19

%14.51

التاء املفتوحة بدل التاء املربوعة

16

%12.21

إبدال حرف حبرف آخر

13

%19.92

حذف مهزة الوصل

11

%18.39

التاء املربوعة بدل التاء املفتوحة

11

%17.63

اهلمزة املتوسطة

14

%13.15

اهلمزة يف آخر اليلمة

12

%11.52

اهلمزة يف ّحول اليلمة متّصلة حبرف زائد

12

%11.52

12

%11.52

كتابة النون بدل التنوين

11

%11.76

المجموع

131

%13.82

مهزة الوصل بدل مهزة القطع

 – 2ب – األخطاء النحوية:
الجدول رقم03 :
أنواع األخطاء
حذف ياء املخاعبة مع النون يف األفعال اخلمسة يف حاليت النصب
واجلزم

التوا

ت

ر

النسبة

19

%31.14

سميونا اجلملة
املساس ّ
إثبا النون يف األفعال اخلمسة يف حالة النصب

18

%29.51

18

%13.11

حذف ياء املخاعبة مع النون يف فعل األمر

16

%19.83

الرفع بدل النّصب
احلركة اإلعرابية يف عطف اسم على اسم حو فعل على فعل

16

%19.83

13

%14.91

زمن املاضي بدل زمن املضارع

11

%11.63

المجموع

61

%11.03

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0
زم

الماضي بدل زم
المضار

الحركة اإل رابية في
ل اس أو
طف اس
فعل ل فعل

الرف

بدل النصب

حذف ي اء الم اطبة م
النو في فعل األمر

ثبات النو في األفعال
ال مسة في حالة
النصب

المساس بمكونات
الجملة

حذف ي اء الم اطبة م
النو في األفعال
ال مسة في حالتي
النصب والجز

 – 2ب – األخطاء الصرفية:
الجدول رقم04 :
التوا

أنواع األخطاء

ت

ر

النسبة

التّذكر بدل التّأنيث

22

%91.66

التّأنيث بدل التّذكر

11

%14.16

التّعريف بدل التّنير

11

%14.16

المجموع

24

%10.12

 – 2ب – األخطاء المعجمية:
الجدول رقم05 :
أنواع األخطاء
توظيف مفردة سمعىن غر معىن السياق

التوا

ت

ر
15

النسبة
%51.11

توظيف حروف املعاين يف غر موضعها

19

%31.11

تع ّد الفعل حبرف املعاين بدل تع ّديه بنفسه

14

%13.33

العامية بدل الفصحى

12

%16.66

المجموع

30

%09.49

 - 3مناقشة النتائج:
 – 3أ – تفسير األخطاء:
وهي مرحلة من مراحل حتليـل األخطـاء تقـوم سمقاربـة تفسـرية هلـذه األخطـاء وذلـك بإيعازهـا إىل حسـباهبا مـن حنـل الوصـول
إىل معاجلتها واقكراح حلول هلا.
أ –  – 1من األخطاء اإلمالئية:
-

هم زة القط ع ب دل هم زة الوص ل :وهــي حكثــر األخطــاء ت ـواترا مثــل( :إمتح ان ،اإلجته اد ،أكتب ي)( .امتح ان،

االجتهاد ،اكتبي) ،وميين إرناع ذلك حسباب منها:

-

-

-

إ ّن املتعلّما ح ن النطق بألف الوصل يثبنت مهزة القطع وذلك بتشديد النّرب على مقطعها دون مراعاة سياقاهتا نطقا.
"التدخل" ب ن اللاة األم (املزابية) واللاة اهلدف (لاة التعلّم) فلاة املتعلّمـا ال تونـد يف كلماهتـا حلـف
ونود ظاهرة
ّ
الوصل مقارنة هبمزة القطع فاملتعلّمة تيتب ماتنطقه يف لاتها األم.
يبــدو ح ّن املتعلّمــة جتهــل مواضــع كتابــة مهــزة القطــع ومهــزة الوصــل وقــد كانــت هــذه القاعــدة اإلمالئيــة مقـ ّـررة يف الســنة
الســابعة ابتــدائي إالّ ّحهنــا حــذفت مــن مقـ ّـررا الســنة السادســة ابتــدائي (اســتبانة املعلمــ ن) بينمــا جنــد منهــا وزارة
الكربية الوعنية قاعدة مهزة الوصل يف الفعل املاضي واألمـر واملصـدر مق ّـررة يف السـنة الرابعـة ابتدائي(اسـتبانة املعلمـ ن).
مقررة يف منها السنة اخلامسة ابتدائي(استبانة املعلم ن).
و ّحما مهزة القطع فهي ّ
تعمــم النطــق هبمــزة القطــع علــى كـ ّـل
عــدم تنبّــه املتعلّمــة حثنــاء الق ـراءة إىل مواضــع مهــزة القطــع والوصــل فحــ ن تق ـرح ّ
اليلما اليت تبدح هبمزة الوصل.
ـححه للمتعلّم ــة وميي ــن حثن ــاء ق ـراءة املعلّــم حو كتابت ــه ل ــبعض
ع ــدم تنبّــه املعلّــم إىل ه ــذا اخلط ــأ م ــن ح ــ ن آلخ ــر فيص ـ ّ
اليلما ال يتنبّه ملواضع مهزة القطع ومهزة الوصل.
يبدو ح ّن قاعدة مهـزة الوصـل يصـعب اسـتيعاهبا يف املسـتو االبتـدائي؛ أل ّن هـذا اخلطـأ جنـده يف املسـتويا العليـا ويف
املستويا األدىن من باب حوىل فالب ّد من مراعاة هذه القضيّة يف املناهج الكربوية إذ ميين يف هذا املستو االهتمام
املتوسطة واهلمزة يف آخر اليلمة وإحلاق قاعدة مهزة الوصل
حكثر بالتاء املفتوحة والتاء املربوعة ومواضع كتابة اهلمزة ّ
املتوسط والثانو .
سمستو
ّ

زيادة الصوائت في الكلمة :يالحظ ظاهرة زيادة الصائت (الياء) بعد كاف املخاعبة شائعة ومييـن حن يعـز هـذا

اخلط ــأ إىل الص ــرف فتص ـريف فع ــل األم ــر م ــع املخاع ــب املؤنّــث حت ــذف نون ــه وتبق ــى ي ــاء املخاعب ــة مث ــل( :خ ذي،

عممت هـذه القاعـدة ح ّـىت علـى األمسـاء فبـدال حن تيتـب (كتاب ك) تيتـب (كت ابكي) ،وح ّـىت
اكتبي ،)...فاملتعلّمة ّ
عل ـ ــى األفع ـ ــال املاض ـ ــية واملض ـ ــارعة فب ـ ــدال حن تيت ـ ــب (س معتك) تيت ـ ــب (س معتكي) ،حو (أنص حك) تيت ـ ــب
(أنصحكي) ،وهيذا.

-

كما ميين إرناع اخلطإ إىل عريقة القراءة حيث إ ّن املتعلّمة ال تراعي عالما الوقـف حو ال يوقفهـا املعلّـم لتصـحيح
خطئها فبدال من حن تقف على السيون يف مواعن الوقف تقف على الصائت القصر وقد تطيل هذه احلركة.

وبعــض املتعلّمــا يطلــن هــذه الصـوائت القصــرة فبــدال حن تيتــب املتعلّمــة (نراج ع) ،تيتــب (نوراج ع) ،فتطيــل الصــائت
الضــمة .وبــدل حن تيتــب (الس نوات) تيتــب (الس ناوات) ،فتطيــل الصــائت الفتحــة وبــدل حن تيتــب (أهنّئه ا)

-

-

تيتب (أهنّيئها) فتطيل الصائت اليسرة.

ميين حن يعز هذا اخلطأ إىل القراءة فاملتعلّمة تطيل بعض الصوائت فال تتنبّه إىل خطئها فيـتم ّين فيهـا كمـا مييـن
األم واللاــة اهلــدف إذ تنطــق اليلمــا ذا الص ـوائت القصــرة بص ـوائت
حنـّـه قــد حــدث بفعــل التـ ّ
ـدخل بــ ن اللاــة ّ
عويلة .وقد يرنع إىل التّيوين القاعد خاصة املستويا األوىل االبتدائية من حيث التفريق ب ن الصوائت القصرة
والصوائت الطويلة .
التاء المفتوحة بدل التاء المربوطة:

يتمثّل اخلطأ يف كتابة التاء املربوعة مفتوحة مثل (فزة ) بدال من (فزت) و (السنواة) بدال من (السنوات) وقد يعز هذا
اخلطأ إىل:

 عـدم قـدرة املتعلّمــة علـى معرفــة نـوع التشـيل اخلطّــي للتـاء الوانــب كتابتهـا إذ" متلـك التــاء شـيل ن خطّيــ ن مـع ّحهنمــاصــامت واحــد ليــن اليتابــة مل تعــن إالّ بالتأديــا الوظيفيــة ّ( )...فوظيفــة التشــيل ن اخلطّيــ ن يف التــاء حتديــد وحــدة
حنويــة حو صــرفية فتــاء التأنيــث يف مثــل (معلّمــة) تيتــب حســب التشــيل (ة) وتــاء مجــع املؤنــث الســامل يف (معلمــا )
تيتب حسب التشيل ( )" (استبانة املعلم ن).
 عدم التمييز ب ن األمساء واألفعال. عدم تذكر املتعلّمة سمثل هذه القواعد يف خمتلف نصوص القراءة. قلّة التطبيقا املستمرة.كما ميين حن يعز اخلطأ إىل الرسم القرآين يف األمساء مثل( :الصلواة – الزكواة )...واملتعلّمة جتهل ذلك.
أ –  - 2األخطاء النحوية:
_ حذف ياء المخاطبة مع النون في األفعال الخمسة في حالتي النصب والجزم:
مثــل( :أن تش تغل بالمطالع ة – أن تش تغلي بالمطالع ة)( ،ال تي أس مهم ا كان ت الص عاب – ال تيأس ي مهم ا كان ت
مقررة يف الفصل الثاين من السنة الدراسية فيحتمل ّحهنا مل تعاجل نيّدا.
الصعاب) ،ويعز هذا اخلطأ إىل ح ّن القاعدة ّ
املعتل اآلخر يف حالة اجلزم كما ميين حن يرنع ذلـك إىل املتعلّمـة
وقد يرنع إىل تتشابه هذه القاعدة بالفعل املضارع ّ
من حيث التشرود الذهين وقلّة الكركيز وضعف املواهب وعدم استيعاب القاعدة نيّدا (استبانة املعلم ن).

مكونات الجملة:
_ تركيب ّ
وجنــد اخلطــأ يتمثّــل يف ضــعف الكركيــب (أتمنّ ى ل ك أن تك وني ف ي مواص لة دروس ك وتنجح ين ف ي ش هادة التّعل يم
المتوسط – أتمنّى لك النجاح في شهادة التعليم المتوسط ومواصلة ال ّدراسة)

ويعز اخلطأ إىل ضعف الرصيد اللاو لد املتعلّمة وميين حن يعود ذلك إىل ونود ضعف قاعـد مـن السـنوا األوىل
حبيـث تع ّـود املتعلّمـة يف التّعبـر التشـفهي حو يف إنابتهـا عـن األسـئلة جبمـل ناقصـة الكركيـب حو تق ّـوم إنابتهـا دون
التنبّه إىل خطئها وتصويبه.
وكما ح ّن اخلطأ قد يرنع إىل نقص املطال عة وعـدم ختصـيص وقـت للمطالعـة يف الربنـامج اليـومي حو األسـبوعي .وإضـافة إىل
ذلك نقص التطبيقا خاصة يف السنوا األوىل يف ما يتعلّق بتيوين اجلمل وترتيب عناصرها (استبانة املعلم ن).
أ –  - 3األخطاء الصرفية:

_ التذكير بدل التّأنيث:
من مثل ذلك( :صديقتي العزيز – صديقتي العزيزة)( ،أن تكوني متخلّق ومتواضع – أن تكوني متخلّقة ومتواضعة).
ط املـادة األمهيـة اليافيـة
ميين حن يعز ذلك إىل ح ّن نتشاط الصـرف يأخـذ نصـف سـاعة يف األسـبوع سمعـىن حنّـه مل يُعـ م
(استبانة املعلم ن).
وكما ميين حن يعود إىل حغلب النصوص اليت تقرحها املتعلّمة يرد فيها املذكر حكثر من املؤنث.
كل ضمر سمفرده (استبانة املعلم ن).
وقد يرنع إىل تعريف األفعال مع الضمائر عوض الكركيز على تعريف ّ
وميين حن يعز إىل بعض معلّمي األعوار األوىل الذين يستعملون صياة املذ ّكر يف خطاباهتم الصفية.
_ التّعريف بدل التنكير:
ومن حمثلة ذلك( :االمتحان الشهادة – امتحان الشهادة) ،وقد يرنع اخلطأ إىل كون املتعلّمـة توظّـف التعريـف حكثـر مـن
التنير يف التواصل التشفهي وقد يعز إىل نهل املتعلّمة بقاعدة التعريف والتنير؛ أل ّن هذه القاعدة غالبا مـا تق ّـرر
يف عور املتوسط.

أ –  – 4األخطاء المعجمية:
_ توظيف مفردة بمعنى غير معنى السياق:
يخصك إالّ القليل من التّفكير -فاعلمي أنّك مجتهدة ،وال ينقصك إالّ القليل من
مثل( :فاعلمي أنّك مجتهدة ،ما ّ
التركيز) ،ويعز هذا النوع من اخلطأ إىل ضعف الرصيد اللاو لد املتعلّمة بصفة عامة حو عدم متينها يف القراءة
فهما واستيعابا وقد يعود إىل حسباب (استبانة املعلم ن) منها:

-

عــدم االهتمــام بتصــحيح مثــل هــذه األخطــاء ليـ ّـل متعلمــة سمفردهــا ولعـ ّـل ذلــك رانــع إىل ضــيق الوقــت مــن نهــة
وتزاحم املواد وخاصة الرياضيا على حساب النتشاعا اللاوية وباألخص نتشاط التعبر.
ال زال بعض املعلّم ن يولون األمهية لبعض املواد وهو ما خيالف توزيع احلجم الساعي على املواد.

_ توظيف حروف المعاني في غير موضعها:

وجنـد حمثلـة كثـرة منهـا( :أفتخ ر ع ن نجاح ك – أفتخ ر بنجاح ك)( ،إلي ك ه ذه الرس الة أهنّئ ك فيه ا ع ن نجاح ك –
إليك ه ذه الرس الة أهنّئ ك فيه ا بنجاح ك) ،ويعـز هـذا إىل قلّـة احملصـول اللاـو

فتعمم معانيها على بقيّة احلروف.
وقد تعرف حروفا وباستعماهلا اليثرة هلا ّ
_ التداخل بين اللغة األم واللغة الهدف:

ونهـل املتعلّمـة معـاين احلـروف

تعود املتعلّمة نطق القاف كافا يف
تحصلت عليه – ال تقنعي بما ّ
مثل( :ال تكنعي بما ّ
تحصلت عليه) ،ويعز ذلك إىل ّ
اللاة األم.

تؤد املعىن يف السياق مثل( :أتمنّى أن تزي دي إل ى األم ام –
وكما يالحظ ترمجة املعىن من املزابية بألفاظ عربية لين ال ّ
أتمنّى لك التق ّدم والتفوق)( ،هل جعلتم االمتحانات؟  -هل أجريتم االمتحانات) ،وقد تعود هذه األخطاء إىل
ضعف الرصيد اللاو لد املتعلّمة حو نقص التطبيقا اللاوية من هذا النوع خاصة يف املقاربة النصية؛ كأن تـُ مع َّـود
املتعلّمة تعويض مفردا اجلمل سمرادفا حخر حو نسج مجل على منواهلا حو تعويض مفردة بض ّدها.
هذه بعض األسباب اخلاصة اليت رصدناها من خالل جتربة الباحث امليدانية يف حقل التعليم ومن خالل استبانة املعلّم ن.
ب – األسباب العامة لشيوع األخطاء:
تتمثّل األسباب العامة لتشيوع األخطاء يف( :ينظر :صاحل بلعيد د. .ط ص)141 :
 – 1تأثر مدرسة التشارع على اللاة بفعل التحريفا اليت حتدثها.
يدره من حخطاء.
 – 2تأثر اإلعالم امليتوب واملسموع واملرئي من خالل ما ّ
املدرســ ن؛ فبينم ــا يع ــىن الــبعض بالقواع ــد وحيــرص عل ــى متي ــ ن
 – 3ضــعف تيام ــل البنــاء اللا ــو وانع ــدام التنســيق ب ــ ن ّ
املتعلّم ن منها من خالل التطبيق فإ ّن غرهم ال يعبأ بذلك بدعو املهم هو الفهم.
 – 4ونود قصور يف عملية االستيعاب لد املتعلم ن.
 – 5قلّة االستعمال والتطبيق فاللاة وضع واستعمال والتطبيق هو استعمال اللاة متشافهة وحتريرا على ح ّد سواء.
 – 6ع ــدم االهتم ــام حبص ــص التص ــحيح يف التص ــويبا اإلمالئي ــة والنحوي ــة والص ــرفية واملعجمي ــة يف االس ــتعمال التش ــفهي
واليتايب.
إ ّن األس ــباب العام ــة يف ش ــيوع األخط ــاء وف ــق م ــا ذه ــب إلي ــه ص ــاحل بلعي ــد تتمثّــل حساس ــا يف حس ــباب تعليمي ــة وإعالمي ــة
كل من راتب قاسم عاشور وحممد فخر مقداد إىل حسباب تعليمية وحسرية منها( :ينظر:
وانتماعية كما يعزيها ّ
راتب قاسم عاشور وحممد فخر مقداد 2115م 1425ه ص)227-226 :
 – 7يف العملية التعليمية التعلمية يقوم بعض املعلّم ن بعزل التعبر عن باقي فروع اللاة فال يستثمرون مـا يف دروس اللاـة
من حمناط لاوية راقية لتم ّين املتعلّم ن من توظيفها يف خمتلف جماال حياهتم.

ـدربوهنم عل ــى اإلكث ــار م ــن
ـدربون املتعلّم ــ ن عل ــى التعب ــر باللا ــة الس ــليمة كم ــا ال ي ـ ّ
 – 8بع ــض معلّم ــي اللا ــة العربي ــة ال ي ـ ّ
استعما هلا يف التعبر عن خرباهتم ومتشاهداهتم باللاة الفصيحة وبعض منهم يلجأ إىل الكركيز عل موضوعا وصفية
بعيدة عن حميط املتعلّم ن.
 –9منطيــة التعلــيم؛ ح ح ّن املعلّــم يســتأثر باحلصــة فــال يفســح الجمــال للمــتعلّم حـ ّـىت يتشــاركه يف العمليــة التعليميــة التعلميــة
وهذا امّا يضعف قدرته من نهة وثروته اللاوية اليت ييتسبها من بفعل احلوار من نهة حخر .
و ّحما عن آراء املعلم ن فهي تتمثّـل يف( :اسـتبانة املعلمـ ن) حسـباب تعليميـة بالدرنـة األوىل منهـا ضـعف التـأعر البيـداغوني
للمعلم وضعف تيوينه العلمي وقلّة اإلقبال على املطالعة َثّ حسباب إعالمية كتأثر اإلعالم املسـموع واملرئـي علـى
لاة املتعلّمة وحسباب حسرية مثل؛ ضعف التواصل األسر وقلّة املتابعة وتأثر احمليط االنتماعي يف املتعلّمة.
وبعــد تتشــخيص هــذه األســباب اللاويــة وغــر اللاويــة يف شــيوع األخطــاء نقــكرح حلــوال لعالنهــا وتعـ ّد مرحلــة العــال آخــر
مرحلة من مراحل حتليل األخطاء.
 – 3ب – عالج األخطاء :من احللول املقكرحة لعال ظاهرة شيوع األخطاء ما يأيت( :استبانة املعلم ن)
 – 1ربط موضوعا التعبر ببقية النتشاعا اللاوية يف إعار األنتشطة املدجمة.
 – 2تدريب املتعلما حكثر يف الطور األول والثاين على مواقف التعبر التشفهي املختلفة.
 – 3االبتعــاد عــن اســتخدام اللاــة األم وبــاألخص الطــور األول والثــاين مــن التعلــيم االبتــدائي واعتمــاد اللاــة اهلــدف حـ ّـىت
يتح ّقق للمتعلّمة االنغماس اللغ وي (ينظـر :عبـد الـردمن احلـا صـاحل  1 2117ص )193 :الـذ ييسـبها
ثروة لاوية فصيحة.

تتضمنه املناقتشا اليت تعقب القراءة واليتابة والتعبر التشفهي من معان وف مير مناسبة.
 –4استثمار ما ّ
 – 6إســهام األســرة يف تــدريب حعفاهلــا علــى اللاــة العربيــة الفصــحى مــن خــالل تعلــيم اللاــة العربيــة بــالفطرة واملمارســة وهــي جتربــة
الــدكتور (عبــد اهلل الــدنان) مــع ابنــه يف احلـوار معــه باللاــة الفصــحى مســتاالّ القــدرة الفطريــة عنــد الطفــل يف اكتســاب اللاــة
والـيت تبـدح مــن املـيالد إىل الســن السادسـة ويف السـن الثالثــة يـتقن مســاع اللاـة وفهمهـا وتأديتهــا وهـذه القــدرة الفطريـة تبــدح يف
الكرانع بعد السن السادسة إىل حن ختتفي يف الرابعة عتشرة من العمر.
وباإلضافة إىل احللول السابقة نقكرح ما يأيت:
 – 7االهتمام باملنطوق الذ يسبق امليتوب ويع ّد حساسا الكتساب مهارة التعبر اليتايب.

 – 8تفعيل نتشاط القراءة يف الطور األول خاصة الوقوف عند بعض القواعد اللاوية األساسية كـالتمييز بـ ن احلـروف نطقـا
وكتابــة وتركيــب مجــل بســيطة خمتصــرة َثّ اجلمــل الطويلــة وتــدريب املتعلّمــة علــى ترتيــب مجــل مبعثــرة للحصــول علــى
فقرة.
 – 9استثمار القواعد اللاوية املدروسة يف نتشاط القراءة وخاصة يف املقاربة النصية.
 – 11االهتمام بتصحيح األخطاء اللاوية اليت تصدر من املتعلّمة عند امارستها نتشاط القراءة حو التعبر التشفهي حو ح ن
اإلنابة عن األسئلة.
حهم القواعد اللاوية والتشائعة االستعمال.
 – 11الكركيز على ّ
ألهنـا مل تيـن تراعـي
 – 12ضرورة االلتزام بالعلمية اللاوية يف إعداد اليتـب املدرسـية الـيت تعتـرب املرنـع األسـاس للناشـئة؛ ّ
حانيا الطفل اللاوية واألخطاء اليت تعكريها عاملا تنبّه إليها الدارسـون يقـول (صـاحل بلعيـد)" :فاليتـاب املدرسـي
ـريب املليــة اللســانية وال يعــر اهتمامــا لإلبــداع ولقــد غابــت عنــه النصــوص األصــيلة والنصــوص احلاملــة لإلبــداع".
ال يـ ّ
(صاحل بلعيد  2114ص)162 :
وحـ ّـىت حيقــق اليتــاب املدرســي دوره يف ترقيــة لاــة املتعلّمــ ن فــال ب ـ ّد مــن اإلفــادة مــن نتــائج األحبــاث الــيت تقـ ّدمها اللســانيا
التطبيقية للمناهج الكربوية وكما على املعلم ن اإلفادة من النظريا اللسانية احلديثة.
يتسرب ذلك إىل املتعلّما
 – 13حن يتنبّه املعلّم إىل حخطائه اللاوية وال يلحن ّ
حىت ال ّ
يؤد إىل قياس فاسد عنده.
السنوا األوىل ّ

فاللحن الـذ يل ّقـن للمـتعلّم يف

وإىل نانــب ذل ــك إس ــهام األس ــرة يف تتش ــجيع حبنائه ــا عل ــى الق ـراءة احل ــرة وخاص ــة ق ـراءة القص ــص املس ــلية واهلادف ــة لتنمي ــة
رصيدهم املعريف وإثراء معجمهم اللاو .

توصيات:
بعد تتشخيص حسباب شيوع األخطاء اللاوية يف التعبر اليتايب للعينة املدروسة وتقدمي احللول يوصي البحث سما يأيت:
-

ضــرورة إســناد مهمــة صــياغة املنــاهج اللاويــة واختيــار احملتــو اللاــو إىل املتخصصــ ن يف علــوم الكربيــة واللســانيا
توصلت إليه اللسانيا التطبيقية من نتائج البحوث اللسانية يف جمال حتليل األخطاء.
واإلفادة امّا ّ
ضــرورة التــأعر والتيــوين البيــداغوني املتواصــل للمعلّــم مــن خــالل النــدوا الكربويــة املســتمرة داخــل القســم وخارنــه
وإفادته من امللتقيا الكربوية التعليمية.
توصلت إليها النظرية اللسانية يف وصف اللاة وحتليلها.
ضرورة إفادة املعلّم امّا حيصل يف البحث اللساين خاصة وما ّ

-

-

ضرورة االهتمام بنتشاط الت عبر التشفهي واليتايب من الطـور األول وذلـك مـن خـالل اسـتثمار امليتسـبا القرائيـة مـن
الكراكيــب والصــيغ والف ميــر واملعــاين وتــدريب املتعلّمــا يف الســنوا األوىل علــى خمتلــف حمنــاط التعبــر؛ ككركيــب مجــل
قصة ناقصة...
مبعثرة للحصول على فقرة وملء فراغا يف اجلمل وتيملة ّ
رصيدهن اللاـو وإثرائـه
ضرورة اهتمام املعلّم ن بتصحيح ميتسبا املتعلّما اللاوية وهتذيبها واحلرص على تنمية
ّ
اهن الفير .
سمفردا وتعابر نديدة تتوافق ومستو ّ

المراجع:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

املهارا القرائية واليتابية عرائق تدريسها واسـكراتيجياهتا دار املسـرة

راتب قاسم عاشور وحممد فخر مقداد
عمان األردن ط2115 1م 1425ه.
صاحل بلعيد دروس يف اللسانيا التطبيقية دار هومة للطباعة والنتشر والتوزيع بوزريعة اجلزائر ط 3د. .ط.
مقاال لاوية دار هومة اجلزائر د.ط .2114
عبد الردمن احلا صاحل حبـوث ودراسـا يف اللسـانيا العربيـة املؤسسـة الوعنيـة للفنـون املطبعيـة الرغايـة اجلزائـر
د.ط .2117
املصــطفى بنّــان حتليــل األخطــاء مقاربــة لســانية تطبيقيــة لــتعلّم اللاــة العربيــة دار كنــوز املعرفــة للنتشــر والتوزيــع ط1
2115م 1436ه.
استبانة املعلّم ن.

واقع وآفاق التعليم العربي في نيجيريا وسبل النهوض بها
األستاذ املتشارك الدكتور إبراهيم إسحاق حواليووال
قسم اللاة العربية-نامعة إبراهيم بابناد -نيجريا
ملخص البحث
يهدف البحث إىل التعرف على واقع اللاة العربية يف نيجريا وما يوانه التعليم العريب من التحديا -الداخلية واخلارنية-عرح عليه
حزما كبرة حالت دون حتقيق حهدافها الثقافية واإلنتماعية برغم نهود املتخصص ن يف تعليم اللاة العربية وتطويرها واالهتمام بيل
ما يفيد الدارس وميينه من اتقان مهاراهتا األساسية .يتناول هذا البحث بعض القضايا املهمة يف التعليم العريب كالتحديا واملعوقا
اليت توانه املدرس ن يف املدارس وتأثرها يف الدارس ن واملناهج واملقررا الدراسية املستخدمة َث تطرق البحث إىل بعض اجلهود اليت
حخرا تناول الباحث رؤية نديدة لتطويرها يف ضوء احتيانا الجمتمع النيجر
تبذل من قبل نها املعنية .لتحس ن الوضع و ً
املعاصر .وهذا ولقد الحظ اجلميع هذا التدهور املؤسف عليه .وعاملا فير يف األمر وتسألت ما هذه الظاهرة للاة العربية يف
نيجريا؟ وماذا ينباي القيام به إلعادة اللاة العربية إىل ما كانت عليه يف عصرها الذهيب؟ لقد كنت يف هذه احلالة حىت ناءتين الدعوة
للمتشاركة يف املؤمتر امليمون الذ له عالقة مباشرة باملوضوع ورحيت حنه من املناسب حن حشارك فيه هبذا البحث املتواضع .لعل اهلل
حمرا بنتائجه يف رفع املستو التعليمي للاة العربية يف نيجريا خاصة ويف الدول اإلسالمية عامة.
حيدث بعد ذلك ً
حساسا على نوع ن من املصادر :حوالً :على خربا العامل ن يف امليدان من خالل عقد املقابال واملناقتشا
وقد اعتمد هذا البحث ً
العلمية معهم ونل منهم من اخلرباء املدرس ن واملديرين سبق هلم حن باشروا التدري يف املراحل املختلفة وقد متت اإلحالة وعزو اآلراء
إىل حصحاهبا يف ثنايا البحث .ثانيًا :على كتب وحبوث منتشورة وغر منتشورة هلا عالقة باملوضوع كما هو احلال يف كل حبث وقد
حشر إىل املواضع اليت نقلت منها كل نقطة يف ثنايا البحث وقسمت البحث إىل مقدمة ومخسة مباحث وخامتة .وناء تقسيم
املباحث على النحو التايل:








حولية اللاة العربية يف نيجريا.
مزية اللاة العربية قبل االستقالل.
اللاة العربية وميانتها يف نيجريا.
واقع وآفاق اللاة العربية يف نيجريا.
نامعا نيجريا والتعليم العريب
حتديا اللاة العربية واحللول املقكرحة هلا.

مقدمة:
تعترب اللاة العربية من ب ن اللاا الواسع االنتتشار يف بعض األقاليم والدول العاملية .وقد استمر هذه اللاة يف الونود بفعل العديد
من العوامل لعل حبرزها كوهنا لاة القرآن اليرمي ولاة علوم الدين  1واعتبارها مفتاحا لفهم القرآن وفهم هذه العلوم هذا من نهة ومن
نهة حخر كوهنا لاة احلضارة اإلسالمية اليت ساد العامل لقرون عديدة ومل ميض على حفول مشسها سو زمن يسر من القرون.
واليوم بعد ما حصبحت الزيادة والالبة للدول الاربية حصبحت تفرض-حبيم تطورها العسير واالقتصاد والعلمي والتينولوني-لاتها
وثقافتها على باقي الدول وقد تزايد وعأة هذا التأثر بفعل العوملة وانتتشار استخدام تينولونيا اإلعالم واالتصال وكذا انتتشار
التشرك ا املتعددة اجلنسيا اليت صار تستثمر يف كل بقعة من العامل متشيلة بذلك سوق عمل نديدة تتطلب التحيم يف اللاا
األننبية وخاصة اللاة اإلجنليزية.
مزية اللغة العربية قبل االستقالل:

ويف نيجريا اليت هي حمور هذا البحث حاول االستعمار الربيطاين منذ دخوله سنة (1916م) 2عم هوية التشعب النيجر ويف
مقدمتها اللاة العربية ولينه مل يتمين من ذلك بفعل إخالص الايورين على اللاة العربية من الرنال املخلص ن حمثال :التشيخ عثمان
بن فود والتشيخ عبد اهلل بن فود والتشيخ حممد اجلامع املتشهور بـ تا األدب والتشيخ حممد كمال الدين حبيب اهلل األديب والتشيخ
آدم عبد اهلل اإللور والتشيخ حممد ناصر كرب والتشيخ إبراهيم صاحل ميدغور والتشيخ علي حبوبير عاهر والتشيخ الدكتور شيخو
سعيد غالدنث والتشيخ عبد الرحيم حم ن اهلل األديب والتشيخ مصطفى السنوسي وينضم إىل هؤالء العلماء حساتذة اجلامعا
واليليا اليت فيها حقسام اللاة العربية ملا ينتشرونه من املقاال العلمية وغرهم من األبطال وكذلك العتبارها لاة القرآن وعلوم الدين
ورغم ذلك فإن االستعمار خلف وراءه تركةً ما تزال آثارها قائمة ومستمرة إىل اليوم تتمثل يف ونود فئا من التشعب النيجر املثقف
بثقافة العربية خا صة يف ننوب البالد تفضل بأن تتحدث باللاة اإلجنليزية وتفتخر هبذه الثقافة على حساب اللاة العربية .كما بدل لنا
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تدبر اإلدارة باللاة اإلجنليزية.
وعلى الرغم من احملاوال الرامية إىل حمو الثقافة العربية فإن بعض املراكز القضائية يف مشال البالد تتعامل يف غاليتها ( )٪81باللاة
العربية (مثل حميمة استئناف شرعية حما يف املؤسسا االقتصادية والتشركا واإلدارية و ٪81من القضائية والصحية فنجد اللاة
اإلجنليزية هي السائدة وال جند ح اعتبار للاة العربية إال يف داخل الفصل يف املراحل التعليمية (املعاهد واليليا واجلامعا ).
وقد تزايد استخدام اللاة األننبية مع دخول التشركا األننبية وحتول االهتمام يف سوق العمل الناتج عن ذلك إىل إعطاء األولوية
للاة اإلجنليزية والفرنسية.
ولإلشارة فإننا كلما اجتهنا حنو التشمال يتناقص استخدام اللاة اإلجنليزية يف حواسط التشعب وذلك لقلة نفوذ االستعمار يف هذه املنطقة
ولتمسك التشمالي ن باإلسالم.
حولية اللاة العربية يف نيجريا:
وصلت اللاة العربية إىل األراضي اليت تسمى اآلن نيجريا منذ زمن قدمي وذلك قبل دخول اإلسالم وهذا ومن اخلرب الذ
مر الدهور هو كيفية بداية تعلم وتعليم اللاة العربية يف البالد خاصة ويف غرب
قد انتتشر ب ن الناس واشتال بالتنقيب عنه الباحثون على ّ
إفريقيا عامة.

وال خيتلف االثنان يف حن اللاة العربية بدح بواسطة التجارة اليت حقيمت فيما قبل القرن التاسع امليالد  4.ولقد انتتشر هذه اللاة يف
هذا العهد حىت تعهدها الناس وصفقوا يستعملوهنا يف جتارهتم َث بدح تزدهر ويتسع نطاقها والدور الذ ّحداه القرآن والدين
اإلسالمي وكذا إسهاما العلماء واألدباء ندير باحلفظ يف حذهاننا إىل األبد إذ بواسطة نهودهم وبذهلم كل ما يف وسعهم لتثقيف
حبناء املسلم ن يف متشارق البالد وماارهبا مت انتتشار الدين واللاة العربية.
ويف القرن التاسع عتشر بدح هالل الدين يتسع نوره الواضح وريتشه الناهض املنطلق وذلك يف العهد العثماين حو ما يتشار إليه بإمارا
صوكتو يف هذا الطور من الزمن .وهلذا حلفوا وصنفوا ونظروا إىل مجيع جماالهتا فأرغوا عاقاهتم تعبرا عن حبهم العميق للاة العربية.
اللغة العربية في نيجيريا:
ال ينير كل من له حدىن إملام بالتعليم العريب النيجر بضرورة إجياد املرونة اليافية يف املؤسسا سما يسمح سمزيد من التطور ليي نتشوق
اللاة العربية إىل اجليل الناشئ بتيسر مناهجها وعرق تدريسها واستعمال األنهزة احلديثة لتعليمها ولقد رفعت العربية شيواها عرب
لسان خليل نربان حيث قالت:
تقول ألهلها الفصحى حعدل ** لربيم اغـكرايب بـ ن حهـلي
حلست حنا بدمـي وروحـي ** غذ منهم وحمنت كل عـفل
حنا العربية املتشهـود فضلي ** ححغدوا اليـوم واملامور فضلي
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إذا ما القوم باللاـة استخفوا ** فضاعت ما مصر القوم قل يل
ولطول باعي يف جمال تعليم اللاة العربية وآداهبا يف املراحل املختلفة وإين ألشد ميالً إىل تدري هذه اللاة بطريقة تعتىن
بالتطبيق وهتتم بالتدريب وتارس الذوق األديب وتنمى احلاسة اللاوية يف حفئدة الدارس ن.
حما عريقتنا احلاضرة يف معظم املدارس فهي عريقة قاصرة تعتين بالتشيل دون املضمون وبالقاعدة دون التطبيق وبتأدية االمتحان دون
تقومي اللسان عريقة ال تسمن وال تاين من نوع.
وهذا يرنع تاريخ تعليم اللاة العربية واألدب العريب يف نيجريا إىل القرن احلاد عتشر امليالد حينما دخل اإلسالم والعلوم العربية يف
املية برنو وحصبح التعليم العريب يتقدم تق ّدما سر ًيعا قرنا بعد قرن يف برنو وحقاليم هوسا وما ناورها من البالد اليت تعرف اليوم
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بنيجريا.
وكان الارض األساسي من تعلم وتعليم اللاة العربية يف هذه املنطقة هو الارض الديين وبأدق العبارة إن اإلملام بالعربية ضرور كي
يساعدهم على تعمق يف فهم الدين اإلسالمي وبلات اللاة العربية منتهاها شرقًا وغربًا مشاالً وننوبًا يف الوعن .فيثر املدارس العربية
واإلسالمية لين على منهج التقليد يف مثل اليتاتيب حمام البيو واملساند وقلما وند يف هذا العصر مثلها كما كان من قبل.
مكانة التعليم العربي في نيجيريا:
واما ال خيامره التشك حن اللاة العربية تتمتع سميانة مرموقة ال تقل عن ميانة اللاا األخر وذلك ملا متتاز هبا من األمهية التارخيية
واحلضارية والثقافية والعلمية واالقتصادية والسياسية والدبلوماسية فهي إحد وسائل التفاهم يف احملافل واملؤمترا وامللتقيا والندوا
الدولية ننبا إىل ننب مع اللاا العاملية الرئيسة األخر  .وهي قبل ذلك كانت الوعاء الذ حافظ على ما ناد به احلضارا

القدمية من املنطق والطبيعة والييمياء والطب والصيدلة والزراعة واحلساب واجلرب واهلندسة والفلك والتنجيم واجلفرافيا والرياضية وغرها
7
من العلوم املكرمجة من العربية إىل اللاا األوروبية.
ويضاف إىل ما سبق حن العربية هي اللاة الرمسية يف مجيع الدول العربية وهي لاة التخاعب والتفاهم ب ن شعوهبا ووسيلة التعليم يف
8
مجيع مدارسها ومعاهدها ومعظم كلياهتا اجلامعية وهي حيضا لاة اإلذاعة والصحافة والتلفاز والقضاء والتأليف يف هذه األقطار.
كما يضاف إىل ذلك حن العربية هي اللاة الدينية اإلسالمية الوحيدة يف العامل اإلسالمي ويعين ذلك حهنا اللاة الوحيدة الصاحلة ألداء
عبعا حن املسلم ن خار البالد العربية سما فيها غرب حفريقيا غيورون
الصلوا املفروضة وإقامة التشعائر اإلسالمية الوانبة .ومن املعروف ً
كما حسلفنا-على اللاة العربية وحريصون على حرمتها فهم يتعلموهنا على حساهبم وعلى الرغم من حيوماهتم وييابدون يف سبيلذلك شىت حنواع الصعوبا واملتشاكل والتحديا  .ومن هنا تأيت موضوعية هذه الورقة وحمهيتها وصلتها بالواقع الذ كانت عليه اللاة
العربية يف نيجريا وسبل النهوض هبا.
وقد قامت اللاة العربية بدور حيو ملموس يف منو وارتقاء ويف تطورها سواء كان ذلك يف ماضيها العريق حو يف حاضرها الجميد.
فاملمالك واإلمرباعوريا اليت قامت يف غرب حفريقيا قبل االستعمار الربيطاين والفرنسي والربتااىل كانت قوامها اللاة العربية والثقافة
اإلسالمية إذ حن هذه األمراعوريا واملمالك اعتمد على اللاة العربية كوسيلة رمسية للتخاعب والتعامل مع الدول العربية الجماورة هلا
يف مشال إفريقيا وتتشمل هذه الدول ما يعرف اآلن جبمهورية مصر العربية واجلماهرية الليبية واجلمهورية اجلزائرية واململية املاربية
9
واجلمهورية التونسية.
ومن املمالك واإلمرباعوريا اليت رفرفت حلواهنا وراحت حسواقها يف غرب إفريقيا قبل االستعمار إمرباعورية غانا وامرباعورية مايل
وإمرباعورية صناا وإمرباعورية كامن-برنو وإمارا صوكوتو و إلورن وغرها 11.وقد تركت اللاة العربية والثقافة اإلسالمية بصماهتا على
هذه املمالك واإلمرباعوريا من حيث منوها الديين والروحي واالقتصاد واللاو واألديب واالنتماعي وغر ذلك من نواحى النمو
والتطور املختلفة.
واقع وآفاق التعليم العريب يف نيجريا وسبل النهوض هبا:
لقد فرضت التحوال اليبرة يف احلياة املعاصرة حمناعا وحتديا كبرة على العامل ن يف جمال التعليم فالثورة املعرفية وما جنم عنها من
تأثرا ثقافية وحضارية مباشرة وغر مباشرة على املعلم نعلت التعليم يف بؤرة اهتمام املسؤول ن يف كثر من دول العامل .هذا
خصوصا يف الواليا املتحدة تناد
االهتمام حتول إىل مبادرا تربوية وتعليمية يف تلك البلدان .ولذلك بدح حركة قوية يف الارب
ً
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نظرا القتصار الدراسة على واقع التعليم العريب يف التشرق.
بوضع معاير واضحة لتدريب املعلم ن ً
جامعات نيجيريا والتعليم العربي:
مل تين هناك يف نيجريا قبل االستقالل غر نامعة واحدة فقط حال وهي نا معة إبادن اليت حسست يف سنة 1947م ومل
يضف إليها قسم الدراسا اإلسالمية والعربية إال يف سنة 1961م .لذا حصبح يف املاضي الطريق الوحيد املفتوح حمام الطلبة النيجري ن
12
الراغب ن يف دراسة اللاة العربية على املستو اجلامعي .
وبعد االستقالل وسمجهود بعض الايورين على اللاة العربية من حعضاء الربملانا على مستو حيوما الواليا املختلفة
واحليومة الفدرالية اللذين فطنوا إىل احتيانا شعبهم وشعروا بضرورة النهوض بالعربية ملستو اجلامي َث افتتاح نامعا يف الدولة

حىت بلغ عدد ها اليوم حكثر من مائة ومثانية وعتشرين نامعة حيومية وخصوصية ومن بينهم حكثر من عتشرين نامعا فيها قسم حو
شعبة للاة العربية تتدرس فيها اللاة العربية وآداهبا كما يف اجلدول اآليت:
رقم

اسم الجامعة

المستوى

الموقع االلكتروني

1

نامعة بايرو كانو

ليسان

مانستر دكتوراه

http//cms.buk.edu.ng

2

نامعة عثمان بن فود

ليسان

مانستر دكتوراه

http//www.udusok.edu.ng

3

نامعة إبراهيم بدماصي ليسان
بابنادا لىب

http/www.ibbul/.edu.ng

4

نامعة حدمد بللو زاريا

ليسان

مانستر دكتوراه

http//www.abu.edu.ng

5

نامعة إلورن

ليسان

مانستر دكتوراه

http//www.unilorin.edu.ng

6

نامعة إبادن

ليسان

مانستر دكتوراه

http//www.ui.edu.ng

7

نامعة ميدغور

ليسان

مانستر دكتوراه

http//www.unimaid.edu.ng

8

نامعة النوس

ليسان

مانستر دكتوراه

http//www.unilag.edu.ng

9

كلية الدفاع األكادميي ليسان
النيجرية

11

نامعة جلوس

ليسان

11

نامعة حبونا

ليسان

http//ww.ndaw.edu.ng

مانستر دكتوراه

http//www.unijos.edu.ng
http//www.uniabuja.edu.ng

12

نامعة عمر موسى يرحدوا ليسان

مانستر دكتوراه

http//www.umyu.edu.ng

13

نامعة والية غوميب

ليسان

مانستر دكتوراه

http//www.gomsu.edu.ng

14

نامعة والية صوكتو

ليسان

15

نامعة والية نسروا

ليسان

مانستر دكتوراه

16

نامعة والية كوغي

ليسان

مانستر دكتوراه

17

نامعة بير حب إبراهيم

ليسان

18

نامعة والية كوارا

ليسان

http/www.kwasu.edu.ng

19

نامعة والية بوشى

ليسان

http//bauuniversity.power.com

21

نامعة كثينة

ليسان

http//katsinauniversityportal

http//www.ssu.edu.ng
http//www.nsuline.net

http//www.ksuportal.com
http//www.baiu.edu.ng

21

نامعة احليمة إلورن

ليسان

مانستر دكتوراه

http//www.alhikmah.edu.ng

22

نامعة النوس

ليسان

مانستر دكتوراه

http//www.unilag.edu.ng

فهذه اجلامعا تؤد حدوارا ملموسة يف نتشر اللاة العربية دمايتها عن عريق حقسام التابعة هلا .كما تلعب فرص املؤمترا دولية ودولية
ونتشرحبوثومقاال حكادميية دورا يف نتشر اللاة العربية وآداهبا .وهذا وإليك معوقا اليت تعوق مسرة تعليم اللاة العربية.

مفهوم التعليم:
وقبل التشروع يف هذا املوضوع جيدر بنا الوقوف على مفهوم التعليم والتعليم له عدة وظائف يف الجمتمع املعاصر :وإحد هذه
الوظائف من دون شك هو إعداد الطالب للمسامهة يف الجمتمع األوسع 12عن عريق تزويدهم باملهارا واملعرفة الضرورية للعمل املنتج
لين عندما ننظر إىل هذه الوظيفة على حهنا متثل غاية الاايا حبيث تكرنم يف سياق خمطط ملنهج دراسي يتضمن معرفة مهارا
حمددة سلفا على حساس من االحتيار التنافسي الفرد تصبح عندئذ غر فعالة كما يراد حن تيون هلا وما هو حسوح من ذلك حهنا
13
تصبح نسخة متيررة للتعليم سمعناه التشمويل.
14
والتعليم كما قال دمزة بللو فيما يراه عند الدكتور حمي الدين وزمالؤه هو :عملية نقل املعلوما واحلقائق واملفاهيم ...من نيل إىل
نيل آخر وعلى ضوء ما سبق فالتعليم إذا وظيفة حساسية لليائن احلي بصفة عامة واإلنسان بصفة خاصة حبيث حنه يعين تعديالً
لسلوك اليائن احلي ويساعده على حتليل متشيلة صادفته ويرغب يف خمر منها باإلضافة إىل حنه تعديل سلوك الفرد الكتساب خربة
مهنية تزيد على منوه وفهمه للعامل احمليط به.
التحديات التي تواجه التعليم العربي في نيجيريا:
مر التعليم العريب يف هذه البالد بأعوار شىت وحبرزها اليت ختص العصر الراهن الذ فيه العوملة اليت حكتسحت متشارق
وقد ّ
15
األرض وماارهبا ففنت املسلمون دون دماية لاتهم العربية؛ وتعىن بالعوملة جمموعة من العمليا اليت تاطي حغلب اليواكب ومن هنا
فالعوملة هلا بُعد مياين كما حن العوملة تتضمن تعمي ًقا يف مستويا التفاعل واالعتماد املتبادل ب ن الدول والجمتمعا واليت تتشيل
الجمتمع العاملي وهي من حيث التحليل تتعلق باالقتصاد والسياسة والثقافة وااليدلونيا وتداخل الصناعا واألفيار ب ن األمم
والتشعوب.
ونيجريا دولة هلا نذور إسالمية عريقة ولين مع ذلك وند التعليم العريب فيها بصورة عامة الصعوبة يف االنتتشار وخاصة يف ننوب
نظرا لونود تيارا معادية النتتشار التعليم العريب؛ فالعوملة يف حقيقة األمر حماولة عبع وتطبيع كل شيء بطابع القوة اليرب
البالد ً
حىت وإن مل يين التأثر بدرنة كبرة ندا فإنه على األقل تصبح الجمتمعا املقدرة ذيال وتبعا للقو اليرب  .ولذا فإن مناقتشة
سلبيا العوملة يف إعار تربو له حمهيته البالاة ألن الكربية ذا ثالثة حونه فهي ميين حن تيون وسيلة للتمهيد للعوملة والكرتيب
لقبوهلا كما ميين حن تيون وسيلة للنظر فيها وتنمية معاير لتقوميها َث قبول ما يتفق ورفض ما خيالفها.
إن هذا املعىن هو ما ينباي حن تتبناه اجلامعا واملؤسسا التعليمية لتخلص من سلبيا العوملة إذ قد حد هذه اإلشياليا إىل
تأخر التعليم العريب يف نيجريا .ولذلك لعدم ضمان اليهرباء وغرها من الصعوبا .
ويضاف إىل ما سبق حن اخلصائص العربية اليت ينباي توافرها يف النظم التعليمية يف نيجريا مل يتوافر هلا املناخ املناسب لتنمو وتنتتشر يف
املؤسسا التعليمية اجلامعية برغم من ونود الكربة اخلصبة واجلذور األصلية لتعرضها لتيارا نارفة حمثال االستعمار الداخلي
واحلمال التبتشرية العاملية.
وال خيفى على من كان بصرا اليوم يف نيجريا مد الازو اإلعالمي الدويل الرهيب ضد اللاة العربية يف املرئيا واملسموعا
واملنتشورا ويضاف إىل ذلك الازو الفير والثقايف.

اللاة العربية باللاة اإلجنليزية يف بعض اجلامعا اما حد إىل سلطنة

وهناك نقطة مهمة يف هذا الجمال والبد من ذكرها وهي تدري
اللاة اإلجنليزية اليت تبار اللاة العربية حىت يف مهدها ووكرها.
َث حضف إىل ذلك اعتبار اللاة العربية لاة دينية حمضة على رغم ما متتاز به من االمتيازا التارخيية والعلمية والعقلية واالقتصادية
والثقافية واحلضارية واالنتماعية والدبلوماسية والسياسية وغر ذلك.
حيضا إمهال احليوما لوانبها جتاه التعليم العريب واملدارس العربية احليومية واألهلية يف نيجريا.
ومن ذلك ً
كما يعتر نظ ام القبول غريبا من نوعه حيث يتطلب امن يريد التحاق بقسم اللاة العربية النجاح يف املادة اإلجنليزية وإال فال .ورحم اهلل
التشيخ آدم عبد اهلل اإللور حيث قال:
...حلي من املضحك املبيى حن ييون تدري اللاة العربية يف اجلامعا باإلجنليزية (ح يف
اجلنوب)؟ وحن يرشح الطالب الذ يلتحق هبذا القسم على حساس مستواه يف اإلجنليزية فيدرس
العربية ملدة حربع سنوا فيحصل على الليسان َث ال يقدر حن يتيلم العربية بطالقة ولينه بلبل
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صدوح يف اإلجنليز .
واما ال ريب فيه ونود املؤمرا الدولية والدعاية العاملية الصاخبة ضد املدارس العربية خاصة بعد احداث  11من سبمترب حثر واقعي
على ما توانه تعلم وتعليم هذه اللاة من التحديا .
كما حن إغراء التشباب املسلم ن بأسباب الكرف اليت تلهيهم عن االهتمام بدينهم وبلاة هذا حتد من التحديا  .وحضف على ما
خصوصا إذ تدل
سبق هذا الفقر املوقع الذ ميثل عقبة تصد معظم حبناء املسلم ن عن التعلم عموما وعن التعلم العريب
ً
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اإلحصائيا الواردة على حن عدد األشخاص املسلم ن يف املؤسسا التعليمية حقل بيثر من عدد األفراد العانزين عن التسجيل
ولرسما كانت نسبة املسلم ن من العانزين متثل نصيب األسد يف الجمموع اليلي هلذا العدد.
كما نعاين من متشيلة عزوف الدارس ن عن تعلم اللاة العربية يف ننوب نيجريا وقلة روادها من البنا متمثال يف البعد
عن القراءة باللاة العربية والزهد عن التحدث هبا ظن ن حهنا ال تتساير مع ركب الثقافة املعاصرة متناس ن حن هذا العزوف تعبر عن خلل
نسيمة يف قصور فهمهم دور اللاة العربية يف بناء شخصيتهم بل دور اللاة العربية يف احلضارا القدمية واحلديثة.
وفيما يتعلق بالعامل المنهجي:
املنهج التعليمي كما يقال ميثل اجلهاز العصىب يف نسم العملية الكربوية وهي ححد امليونا األساسية للنظام الكربو وحهم الوسائل
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الفعالة يف حتقيق حغراضه الكربوية داخل الجمتمع.
ونظرا يف حن الكربية عملية إنسانية انتماعية ثقافية تتشتال يف بيئة جمتمع من الجمتمعا البتشرية فمن الضرور حن ييون ب ن الكربية
وبيئتها عالقة صدق وانتماء تنعي على هندسة العملية الكربوية وحمدداهتا من حيث الفلسفة واألهداف والطرائق واألساليب
واألدوا وغرها واملنهج سمفهومه احلديث هو نظام متيامل له بنيته وميوناته يف فلسفته وحهدافه ومضمونه وخرباته الرانعة حلينه
وتطويره.
التحديات المنهجية:

لعل الظروف التعليمية اليت مير هبا الوعن من نهة وسرعة التارا يف عصر املعلوماتية والعوملة من نهة ثانية تظهران حن اللاة العربية
عانزة عن مسايرة التطورا احلاصلة يف العامل حد إىل هذه الظاهرة .واما زاد ع ن بلة متسك معظم املدارس العربية باملناهج التعليمية
القدمية اما جيعل خرجيها حبانة دائمة إىل سد الثاور الناشئة من هذا املنهج املعاصر.
كما حن التدهور امللحوظ يف مستو الطلبة بونه عام ويف مستو علبة اللاة العربية بونه خاص نتيجة لقصور هذا املنهج كما حن
نتائج امتحانا الثانوية العامة املنتشورة يف اآلونة األخرة تدل على حن نسبة الطلبة النانح ن فيها حقل من  ٪31مأساة ال تبتشر خبر
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ملستقبل.
وهذا وميين حن جنمل ما تبقى من هذه التحديا فيما يلي:
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 -1هذه احلروب الباردة والساخنة اليت يتشنها االستعمار اجلديد ضد الثقافة العربية عرب العامل.
 -2عدم االهتمام بتعليم البنا يف معظم األقطار اإلسالمية التشمالية.
 -3التفرقة التعليمية القائمة ضد معظم خرجيي املدارس العربية حيث يعاملون معاملة خمالفة للمعاملة اليت يتمتع هبا خرنو املدارس
اإلجنليزية.
 -4استعمال احلرف الالتيين ليتابة اللاة العربية وهي نوع من الازو الثقايف العريب.
 -5هذه القلة يف عدد املدرس ن املؤهل ن لتدري اللاة العربية واستعمال ححداث عرق التدري يف مجيع املراحل الدراسية.
 -6قلة التخاعب اليوم باللاة العربية ب ن دارسي اللاة العربية يف هذه الديار.
 -7هذه املرتبة الوضعية اليت حتتلها اللاة العربية ب ن املواد الدراسية األخر يف منهج املدارس الثانوية احليومية حيث تعد اللاة
العربية من املواد اإلضافية بدالً من حن تيون مادة حساسية.
 -8هذه القلة يف فرص العمل والتّوظيف خلرجيي املدارس العربية حيث إن معظمهم يعانون من البطالة بال رناء.
 -9هذه القلة يف عدد الطالب الراغب ن يف تعلم اللاة العربية وهذه القلة يف عدد املؤاهل ن لدراستها.
 -11ضرورية توحيد املناهج يف املراحل التعليمية النيجرية وإليك مناذ من املناهج العربية يف إحد اجلامعا النيجرية.
جدول لمنهج اللغة العربية:

املستو األول :الفكرة األويل:
رقم اليورس

عنوان

قيمته

عدد الساعا

عرب 111

القواعد العربية

إنبار

3

عرب 113

التدريبا اللاوية

إنبار

3

عرب 115

مقدمة يف علم الفنولونيا

إنبار

3

عرب 117

مقدمة يف علم البالغة

إنبار

2

عرب 119

القواعد العربية الصرف

إنبار

3

الفكرة الثانية
عرب 112

التدريبا اللاوية

3

عرب 114

األدب اجلاهلي وصدر اإلسالم

إنبار

3

عرب 116

مقدمة يف علم املوفولونيا

إنبار

3

عرب 118

تاريخ العرب واللاة العربية

إنبار

3

عرب 111

القراءة والكرمجة

إنبار

2

املستو الثاين :الفكرة األويل:
رقم اليورس

عنوان

قيمته

عدد الساعا

عرب 211

القواعد العربية على مستو عايل

إنبار

3

عرب 213

القراءة والكرمجة واإلنتشاء

إنبار

3

عرب 215

علم األصوا

إنبار

3

عرب 217

دراسا لبعض النصوص القرآنية

اختيار

3

عرب 219

األدب يف صدر اإلسالم واألمو

إنبار

2

عرب 212

النثر األديب األمو والعباسي

إنبار

2

الفكرة الثانية
عرب 212

األدب العباسي األول والثاين

إنبار

3

عرب 214

دراسا يف علم املعانم

إنبار

3

عرب 216

التدربيا اللاوية

إنبار

3

عرب 218

علم البالغة (البيان)

إنبار

3

عرب 211

مقدمة يف علم احلديث

إنبار

2

عرب 212

القراءة والكرمجة

إنبار

2

املستو الثالث :الفكرة األويل:
رقم اليورس

عنوان

قيمته

عدد الساعا

عرب 311

دراسا يف علم اإلنتشاء

إنبار

3

عرب 313

خمتارا من احلديث النبو

إنبار

3

عرب 315

علم العروض والقافية

إنبار

3

عرب 317

النقد األديب

اختيار

3

عرب 319

علم دراما ومسرحية

إنبار

3

عرب 311

تاريخ اللاة العربية يف نيجريا

إنبار

2

عرب 313

القراءة والكرمجة على مستو عايل

إنبار

2

الفكرة الثانية
عرب 312

األدب العريب األندلسي

إنبار

3

عرب 314

قراءة يف نصوص القرآن

إنبار

3

عرب 316

علم البالغة "املعاين"

إنبار

3

عرب 318

القراءة والكرمجة (دراسة تطبيقية)

إنبار

3

عرب 311

عرق البحث يف اللاة العربية

إنبار

3

عرب 312

التشعر والنثر عند العلماء النيجري ن

إنبار

2

عرب 314

األدب العريب يف عصر االحنطاط

إنبار

2

املستو الرابع :الفكرة األويل:
رقم اليورس

عنوان

قيمته

عدد الساعا

عرب 411

األدب احلديث

إنبار

3

عرب 413

األدب العريب األمرييي

إنبار

3

عرب 415

مقدمة يف األدب املقارنة

إنبار

3

عرب 417

يف القراءة يف القصة والرواية

اختيار

3

عرب 419

االجتاها احلديثة يف اللاة العربية

إنبار

2

عرب 411

األدب العريب يف بالد السودان

إنبار

2

الفكرة الثانية
عرب 412

فلسفة اللاة العربية

إنبار

3

عرب 414

علم اللاة املقارنة وحتليل اإلخطاء

إنبار

3

عرب 416

علم البالغة (البديع)

إنبار

3

عرب 418

دراسا يف اختبارا اللاة والتقومي

إنبار

3

عرب 411

النقد األدب احلديث

إنبار

2

عرب 414

البحث التيميلي

إنبار

6
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المعالجات والحلول:
واليوم تتشتيي احليومة الفدرالية والوالئية من ضعف مستو عالب اللاة العربية وقد قضت السنوا اليت قضوها يف
دراستها فالهم جييدون اليالم ح ن يتحدثون هبا والهم جييدون التعبر ح ن ييتبون هبا َث ماذا؟ سطحية يف التفير وتفاهة يف

التعبر وإعراض عن القراءة ونفور من التزود باملعرفة تلك هي األمية الفيرية اليت تتشتيي منها جمتمعنا املعاصر وبعد هذا نر اليوم
شبابا متشاول ن ال يتفرغون بالقراءة إال سمتشاهدة هذه األفالم اهلابطة والجمال اجلنسية وما إىل ذلك.
وإذا حرد حن تعرف قيمة الوقت عندنا فتأمل النواد ( )Show Clubاليت تتأثر على قارعة الطريق وانتتشر يف حواسطنا كاحلريق
يتشاهدون فيها املبارا األوروبية واألمرييية اجلنوبية تفيض بالصخب ومتو بالتشاب ومتتلئ بالساقط من القول ولاو من اليالمَ .ث
يتسأل املرء :حين مثرا الدراسة؟ وحصاد الكربية؟ وهناية املطاف؟.
والشك يف حن السلف الصاحل ييرهون حن تضيع األيام سد وحن متضى األوقا مسبمهلال وكان عمر بن اخلطاب يقول مثبتًا بذلك:
"حن اهلل ييره حن ييون ححدكم سبهلال يف عمل الدنيا وال يف عمل األخرة"  22كما ناء يف حدب الدين والدنيا للمرود " :من حمضى
يومه يف غر حق قضاه حو فرص يف حداء حو جمد حثله حو دمد حصله حو علم اقتسبه فقد عق يومه وظلم نفسه".23
فيما يتعلق بسبل النهوض بالتعليم العريب يف نيجريا خاصة ويف غرب حفريقية عامة ينباي إعادة النظر يف تعليم املادة نذرية وخاصة
يف املدارس الثانوية احليومية واألهلية.
حوالً :علينا حن ندرك بأن اللاة يف األصل منطوقة وليست ميتوبة وبرنامج اللاة يهدف إىل اليالم إذن البد من االهتمام بدقة تدري
األصوا حىت يف املستويا املتقدمة حيث إن املفردا بالشك تسهم بدور كبر يف تعليم اللاا األننبية وفهمها والتحدث هبا.
ولقد حشار الدرويش (2111م) إىل حمهية تعلم املفردا نقال عن ( )Wilkisحينما قال:
"بدون القواعد ال ينقل إىل القليل عن املعىن وبدون املفردا ال ميين نقل ح شيء حلبته" كما ينباي لنا تدريبهم على حفظ كالم
العرب القدمي اجلار على حساليبهم من القرآن واحلديث وخماعبة فحول العرب يف حشعارهم ويف غر ذلك حىت ينـزل ليثرة حفظهم
ليالمهم منـزلة من نتشأ بينهم ومنـزلة من لقن العبارة عن املقاصد منهم كي يتصرفوا بعد ذلك يف التعبر عما يف ضمرهم على حسب
عباراهتم وإىل ذلك حشار ابن خلدون قائالً:
" ...وونه التعليم ملن يباي ملية اللاة العربية ويـمُروم حتصلها حن يأخذ نفسه حبفظ كالم العرب وبذلك
حتصل له هذه اململية هبذا احلفظ واالستعمال وتزداد كثرهتا رسونا وقوة ...وعلى قدر احلفظ وكثرة االستعمال
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ونثرا"...
تيون نودة العبارة املصنوعة نظما ً
واقع التعليم ومسؤولية الدارس:
ولقد حورد ابن خلدون يف مقدمته حن موهبة اللسان العريب والقدرة على النطق باللاة العربية الفصيحة شيء ومعرفة علوم اللاة شيء
ناقدا ألساليب البيان لتيون عندك القدرة على التعبر العريب
آخر فال ييفى حن تيون عاملا بالنحو حو حستاذًا يف علوم البالغة حو ً
بل البد من املمارسة والتدريب على األساليب تدريبًا عمليًا" 25دعين حشرح لك حيها القارئ العزيز بلاة العصر ما يريد حن يذهب إليه
ابن خلدون :فيأنه يقول بأنه ال ييفي ملن يريد حن يتعلم السباحة حن يقرح كتابًا عن كيفية السباحة بل البد ملن يريد ذلك حن ميارس
هذه الرياضة امارسة عملية وكذلك ال ييفي ملن يريد حن يتعلم سياقة السيارة حن يستمع إىل شرح خبر يف سياقة السيارا فحسب
كثرا من نهابذة من حيسن هذه امللية وجييد فن املنثور واملنظوم
بل البد له مع ذلك حن يسوقها وحن يتمرن على ذلك عويالً؛ هلذا جند ً
صحيحا ححيانًا على البديهية والواقع حن ذلك مل حيدث ب ن يوم وليلة بل هو نتيجة ملمارستهم هلذه اللاة.
ومع ذلك ينطقون كله
ً

ثانيًا  :ولتالب على حتديا العوملة واحلضارة وإغراء التشباب املسلم ن هبا جيب حتذير حفراد األمة والجمتمع من آفا هذه التحديا
مع توعية هؤالء األفراد توعية ثقافية إسالمية بالاة تفنيهم من ردود الفعل السلبية املرتبطة هبذه التحديا وتنبههم على مواعن اخلطر
الياملة فيها وال مانع من حن تيون هذه التوعية مربجمة يف الدروس املقررة لطالب املدارس العربية ويف برامج اإلذاعة والتلفاز واجلرائد
والصحف اليومية والجمال وضمن احملاضرا اليت تلقى يف نلسا الدعوة واإلرشاد ويف خطب اجلمعة واألعياد.
ثالثًا  :وملوانهة املؤمرا الدولية والدعاية العاملية الصاخبة والازو اإلعالمي واحلروب الباردة الساخنة ضد اللاة العربية ونظام تعلمها
وتعليمها ميين تبين حسلوب التوعية املربجمة املذكورة يف الفقرة السابقة حبيث تقوم فئة من املسؤلي ن بصد هجوما املتآمرين بالتحذير
والتنبيه عن عريق الوسائل االعالمية املثار إليها آن ًفا .وينفع األسلوب يف دفع الدعاية اخلاصة جتعل اللاة العربية حمضة .وحن مدارسها
هي مدارس ارهابية.
ابعا :نوصي بتعليم البنا .
رً
التوصيات:
بناء على املالحظا السابقة وعلى ضوء احلقائق املذكورة آن ًفا:
نوصي سما يلي:
 -1إن العصر احلديث يستدعي إنتشاء كيان موحد عرب اليفاءا املتوافرة يف األمة املؤمنة بالتاير على غر صعيد والناعقة
بلسان واحد يسهل سبل التفاهم واالتفاق والعودة إىل اجلذور ورسم املنطلقا .
 -2ضرورة االهتمام بالتعليم العريب اإلسالمي وإن اهنيارمها هو اهنيار لألمة وبقاؤها بقاء للونود واهلوية واخلصوصية واألديان.
 -3علينا حن نأخذ التحديا الراهنة على حممل اجلد يف مجيع الجماال كاإلعالم واالقتصاد والكربية واإلدارة واألمناء واملصطلحا
والتعريب واالعتماد على اللاة العربية يف ذلك كله.
 -4جيب توحيد املناهج الدراسة للمدارس العربية وإعادة النظر يف حمتوياهتا مويم ْستلزم ذلك تيوين جلان ذا حهداف متشكركة
لتحقيق غايا هذه املدارس ومآرهبا .كما جيب مراعاة السياسية الكربوية احليومية حىت تتضمن هذه املناهج متطلبا
احليومية الرمسية وبناء على تيار العصر الراهن يونب على عالب اللاة العربية إنادة اللاة اإلجنليزية والفرنسية باإلضافة إىل
إنادة اللاة العربية وذلك ليتمينوا من املتشاركة الفعالة مع خرجيي املدارس احليومية وللتالب على عقدة النقص اليت تصاب
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هبا معظم.
 -5تقع على عاتق كل حيومة من حيوما الوالياة ومسؤلية النهوض بوانبها جتاه املدارس العربية وتأييدها باإلمدادا املادية
واملعنوية والبتشرية إذ من وانبها تقدير مجيع النتشاعا التعليمية حق قدرها ألن هبا حتقيق آمال األمم والتشعوب يف التهية
واالرتقاء.
 -6وإذا متتعت املدارس التعليمية بدعم حيومي مستمر فإن ما هبا من الفاقة تزول ب ن عيتشة وضحاها فتتمين من توظيف
املدرس ن املؤهل ن مع دفع رواتبهم وحقوقهم املالية ومن بناء الفصول واستراد املرانع واملصادر واليتب الدراسية الالزمة
وإقامة املختربا اللاوية واقتناء آال كمبيوتر واملطابع العربية باألعداد املناسبة.

الخاتمة:
احلقيقة األساسية اليت جيب حن نضعها حنن حمة اللاة العربية اليوم حمام حعيننا هي حنه مامل تتار حساليب التعليم العريب يف
املراحل على حنو يصحح وضعه وحيقق عربيته فإن ح نهد يبذل من حنل بناء (املتشروع احلضار اإلسالمي) هذا اجلهد ضائع
والتعليم حلقة من بناء متيامل قوامه الكربية والثقافة والتعليم ومن شأنه بناء الدارس عقليا وروحيا ونسميا.
فال غرابة حن اللاة العربية تتشكرك مع غرها من اللاا يف حن هلا بنيتها الكركيبية اخلاصة هبا (ح عريقها اخلاصة يف بناء اجلملة
بأمنا عها مثل الكرتيب ب ن الفعل والفاعل واملثتثىن واملثتثىن منه اما ال يتشاركها فيها غرها من اللاا كما حهنا تتميز عن كثر من
اللاا يف ونود نظام حنو وهو ما يسمى االعراب حو العامل النحو .هلذا فالبد أل نظام تعليمي من سياسية تعليمية ورؤية وهدف
حمدد .ويف غياب هذه األساسية كما هو معلوم تسيطر العتشوائية على العملية التعليمية .وكيف تنجح مؤسسة إذا كانت قائمة على
االعتباعية؟
فمنهج اللاة العربية يقوم يف معظم املدارس على دراسة اإلعراب ومظاهره يف اجلملة العربية فهذه الطريقة تضع املنهج عادة يف موقف
صعبة للااية.
ولسنا اآلن يف مقام تفصيل هذا املنهج حو احلديث الطويل عنه كما حسلفنا ليننا ال منلك حن نعرب هذه النقطة دون حن نتشر إىل حن
هذا املنهج الذ سيطر على التفير العلمي ملدة عويلة من التاريخ مل يين حمثل املناهج وعلى هذا األساس تناقش هذه الورقة حمهية
وتعلما.
تعليما ً
اللاة العربية وفوائدها ً
فاملقام يقتضي إيضاح ذلك لتعلم نها معنية قدر لاتهم فيقبلوا على درسها بل ويسهموا يف األعمال على دعمها بعزم حكرب .وحنه
ليجدر حن حونه نظر السادة حعضاء مدرسى اللاة العربية يف املراحل املختلفة يف املوعن إىل حن القصد هبذا البحث هو توحيد العمل يف
العامل لرفع مستو تعليم وتعلم اللاة العربية عن عريق إظهار كفاءة هذه اللاة واستخدامها يف التعبر العلمي احلديث لييون مع
رسالتنا حال وهو تذليل الصعاب حمام الدراس ن والدراسا حىت ال يتشطط النو ومتزق هبم النـزعا .
المراجع والهوامش:
 -1علي حبوبير الثقافة العربية يف نيجريا من 1961-175م برو بدون اسم الناشر لبنان الطبعة الثانية 1972م ص:
75
 -2حواليووال إبراهيم إسحاق "معوقا تعلم وتعليم اللاة العربية يف ننوب نيجريا :عرض وحتليل" حبث قدمه إىل نامعة الدول
العربية لنيل درنة املانستر يف تعليم العربية للناعق ن بارها 1997م ص113 :
 -3املرنع نفسه ص121 :
 -4حم ن إبراهيم لر (2119م) "متشيال تدري اللاة العربية يف اجلامعة النيجرية اخلصوصية" مقالة مقدمة يف امللتقى األول
للجامعا االفريقية املعنية بتدري اللاة العربية والعلوم اإلسالمية يف الدول الناعقة بار العربية املقام باجلامعة األمسرية للعلوم
اإلسالمية يف ليبيا يف الفكرة 2119/12/24-22م.
 -5حدمد حم ن فجر اإلسالم القاهرة ميتبة النهضة املصرية بدون تاريخ.
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حوالدوشو عبد الاين عبد السالم (الربوفيسور) "التحديا اليت توانه اللاة العربية واألدب العريب يف غرب افريقيا يف القرن
احلاد والعتشرين" مقالة القاها يف الندوة الدولية األوىل اليت نظمها قسم الدراسا العربية واإلسالمية جبامعة والية كوغي
حيناا-نيجريا يف الفكرة 2111-28-26م ص37-5 :
حواليووال إبراهيم إسحاق املرنع السابق ص211 :
حبوبير عيسى حليب اللاة العربية وآداهبا يف نيجريا آفاق واإلزدهار مقالة علمية مقالة حلقاها يف املؤمتر اخلام لجمل اللاة
العربية ديب دولة اإلمارا العربية ص2 :
املرنع نفسه ص21 :
حوالدوشو عبد الاين عبد السالم (الربوفيسور) "التحديا اليت توانه اللاة العربية واألدب العريب يف غرب افريقيا يف القرن
احلاد والعتشرين" املرنع السابق ص.37-5 :
علي حبوبير الثقافة العربية يف نيجريا من 1961-175م املرنع السابق ص195 :
حوالدوشو عبد السالم عبد الاين (الربوفيسور) املرنع السابق ص22 :
حواليووال إبراهيم إسحاق مستو عالب اللاة العربية يف ننوب نيجريا :معوقا وحلول جملة القرعاس من منتشورا
قسم اللاة العربية نامعة والية كدونا الجملد الثاين العدد  2ص192-175 :
بللو نور الدين دمزة متشيال تعليم اللاة العربية والدراسا اإلسالمية يف نيجريا الدراسا العربية واإلسالمية يف افريقيا
الاربية وحتديا القرن احلاد والعتشرين من منتشورا قسم اللاة العربية والدراسا اإلسالمية نامعة والية كوغي نيجريا
2113م ص73 :
حواليووال إبراهيم إسحاق مستو عالب اللاة العربية املرنع نفسه ص21 :
حواليووال إبراهيم إسحاق "معوقا تعلم وتعليم اللاة العربية يف ننوب نيجريا :عرض وحتليل" حبث قدمه إىل نامعة الدول
العربية لنيل درنة املانستر يف تعليم العربية للناعق ن بارها 1997م ص218 :
األول عيسى عبد الرحيم (الربفيسور) اللاة العربية ومستقبل عالهبا يف نيجريا :إعادة النظر يف قضية تضم ن الثقافة اإلجنليزية
يف مناهج املدارس العربية احلديثة مقالة يف جملة اللسان تصدر عن مجعية مدرسي اللاة العربية وآداهبا يف نيجريا (نتال
سابقا) ص37-19 :
نعفر بن كمال" :األساس التينولوني يف صناعة مناهج تعليم اللاة العربية" ثورة وضرورة يارضها املتشهد الكربو املعاصر
مقالة القاها يف املؤمتر الرابع للاة العربية يف ديب الجملد الثاين ص195 :
حواليووال إبراهيم إسحاق معوقا تعلم وتعليم اللاة العربية يف ننوب نيجريا :عرض وحتليل املرنع السابق ص.211:
حوالدوشو عبد الاين عبد السالم (الربوفيسور) "التحديا اليت توانه اللاة العربية واألدب العريب يف غرب افريقيا يف القرن
احلاد والعتشرين" املرنع نفسه ص37-5:
دليل لطالب درنة الليسان يف اللاة العربية (نامعة حىب ىب لىب نيجريا) .ص 21
األول عيسى عبد الرحيم (الربفيسور) اللاة العربية ومستقبل عالهبا يف نيجريا :إعادة النظر يف قضية تضم ن الثقافة اإلجنليزية
يف مناهج املدارس العربية احلديثة املرنع نفسه والصفحة نفسها
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املرنع السابق .والصفحة نفسها.
خليل عبد الردمن نربان مقدمة ابن اخللدون برو (ب ) ص429 :
خليل عبد الردمن نربان مقدمة ابن اخللدون برو (ب ) ص429 :
حوالدوشو عبد السالم عبد الاين (الربوفيسور) املرنع السابق ص37-5 :

