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ملخص
هدف هذا البحث إىل بيان طريقة بناء ودور كتاب اللغة العربية التعليمي للناطقني بغريها .وأشار إىل
أمهية االعتناء ابلكتب املصاحبة :كتاب التدريبات ،التمارين الصوتية ،االختبارات ،املعجم ،املرشد،

والوسائل .لقد اعتمد البحث املنهج الوصفي التحليلي .يسهم هذا البحث يف جمال العلم واملعرفة أبنه
قد اهتم بدور الكتاب التعليمي للناطقني بغريها مؤكداً على ضرورة أتليف الكتاب على نظام الوحدات

مث الدروس .خلص البحث إىل أنه ال بد من خمطط يسري عليه الكاتب يف بناء كتابه .كما جيب االهتمام

بطبيعة اللغة العربية ،اهتمامات الدارسني ،الفروق الفردية ،البيئة ،واملفردات اللغوية .قد َّأم َن البحث
على أن العملية التعليمية ال تكتفي بنصوص معينة ،بل جيب إعداد مواد مصاحبة مساعدة .أما

التمارين فيجب أن يكون إعدادها مصاحباً لبقية املواد التعليمية .ويف جانب التدريبات الصوتية تظهر

أمهية استخدام خمتب اللغة .مث تناولت الدراسة املعجم ومرشد املعلم .ويقرتح هذا البحث تشجيع
الباحثني على إجراء مزيد من البحوث والدراسات العلمية اليت تعىن أبفضل الطرق إلعداد كتب تعليم

العربية كلغة أجنبية.
الكلمات املفتاحية :الكتاب التعليمي ،اكتساب ،صعوابت التعلم ،وحدة ،معرفة.
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Abstract
This research aims to focus on: the importance of Arabic language textbook for non- native
speakers, noting the importance of taking care of other books, and what basic steps to be taken
when writing Arabic textbook for non- native speakers. Also the research focus on the ways that
help students to get the meaning through the concept easily.The research aims to explain the
modern trends of education to develop the ways of writing and teaching Arabic textbook. In the
light of this, the research raises some questions: What scientific aspects that must be taken when
preparing the textbook for non- native speakers? How can we choose the content of the book?
How can we develop the instructional materials that meet with the book objectives? What is the
basis of preparation tests to measure the level of student in Arabic language skills? Beside this, and
for further studies in related field, the research recommends to consider: As we embark on Fourth
Industrial Revolution, it's clear that technology will play a central role in nearly all aspects of our
lives, so we need to take care about: technology role in education, psychological effect and the
difficulties of learning Arabic for non-native speakers.
Keywords: Textbook; Acquisition; Learning difficulties; Unit; Knowledge.

املقدمة
 تنامت يف الفرتة األخرية الرغبة.بسم هللا واحلمد هلل والصالة والسالم على سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم
 هبدف تعلم أساسيات،األكيدة للولوج يف فناء اللغة العربية لدى طاليب تعلمها خاصة من الطالب املاليزيني
 ويف ذات الوقت الوقوف، والتعرف على مجال اخلطاب وكذلك التعبري هبا،اللغة والتقدم يف مهاراهتا األربع
 أييت كل هذا يف ظل التقدم التقين الذي اكتنف العامل يف.على ثقافة أهلها وعاداهتم وتقاليدهم واهتماماهتم
 هلذا يتحتم على القائمني أبمر تعليم وتعلم لغة القرآن الكرمي من أهل اخلربة. عصر العوملة:هذا العصر
.والدراية أن يولو هذا األمر جل اهتمامهم
 حتتاج إىل بذل اجلهد وإعمال العقل يف سبيل،مما ال شك فيه أن تيسري عملية تعلم اللغة العربية للراغبني
 هلذا جاء اهتمـام مجـيع معاهد تعليم اللغـة العربية.توفري املصادر العلمية اليت تليب حاجات هؤالء املتعلمني
 هذا ابلرغم من وجـود العديد من الكتب،للناطقني بغريها ابلبحـث عن أفضـل صـورة لوضع كتاب أساسي
Al-Naqah (  ومنـها ما هو من الكتـ ـب املط ـروحـة يف امليدان، منـها ما هو من إعدادها، لدى هذه املعاهد
.)& Tiáimah,1983
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من هنا تربز أمهية الكتاب التعليمي ،فهو ميثل مكوانً أساسياً من مكوانت املنهج ،فعن طريقه ميكننا حتديد
احملتوى الذي نريد إيصاله للمتعلم ،مع التنسيق التام مع بقية مكوانت املنهج األخرى وأركان العملية
التعليمية ( األنشطة الصفية والالصفية -طرق التدريس -املعلم -البيئة املدرسية -الوسائل ،وغري ذلك ).
ولقد اهتمت املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ابلكتاب التعليمي ،فعقدت له عدة ندوات واجتماعات:
اجتماع مدينة اخلرطوم ملناقشة السبل العلمية لـتأليف الكتاب األساسي (عقد االجتماع األول ابخلرطـوم يف
الفـرتة من  29 – 27ذو القعـدة 1400هـ املوافق  8 – 6أكتوبر 1980م ) ،حيث هدف االجتماع
إىل إجناز هذا العمل الكبري.
إن الكتاب التعليمي اجليد هو الذي حيمل يف ابطنه ما يبحث عنه املتلقي ،لذلك فإن إعداده ابلطريقة
أقل جهد ،دون إضاعة للوقت .كما أن
العلمية السليمة السهلة يتيح للدارسني اإلملام مبا فيه أبيسر سبيل و ّ
الكتاب اجليد هو الذي ميد الدارسني ابخلربات الثقافية واالجتماعية والقيم الالزمة ،وهو يراعي جانب تقدمي
املعلومة واحلقائق العلمية اليت تساعد يف تنمية القدرات املتمثلة يف مقدرة الطالب أن ينتقد ويسأل ويفهم
ويفسر وجييب عن األسئلة .مع اسـ ـ ـتصحاب فكرة أن املؤسسة التعليمية جيب أن متد الطالب بقيم خمتلفة
( املشاركة ،التعامل ،املساعدة وغري ذلك ) ( . )R. J. Riding, 1977والكتاب اجليد واحد من الوسائل اليت
تساعد الطالب على ذلك.
الكتاب التعليمي ميثل عاملاً خاصاً قائماً بذاته ،فالكتاب قد حيمل املتلقي على الرضا واالقتناع مبا يطرحه
من أفكار بني دفتيه ،وهو أيضاً قد حيمله على السخط والغضب وعدم االقتناع إذا كان ما يطرحه ال يلتزم
ابلعلمية وال يراعي أسس التبصر .فالكتاب صديق وجليس ،لذلك علينا أن نعده إعداداً جيداً ،وأن حنسن
من هتيئته حىت يكون مع قارئه مثل النيلني األبيض واألزرق كما وصفهما معاوية حممد نور ( وهكذا يسريان
وقد صارا نيالً واحداً وقلت وحشتهما وزاد أنسهما ،فتلمح جنوامها وشعورمها ابلرضا الوادع ،واحلكمة
اهلادئة .).......هذا ما جيب أن يكون عليه الكتاب التعليمي ،مراعياً ألغراض وأهداف الدارسني
التعليمية.

ال بد من اإلشارة إىل أن الكتاب التعليمي ليس فقط املادة األساسية اليت حيملها ،بل يتعدى ذلك إىل
ميدان أرحب يتمثل يف املواد املساعدة اليت تعني كثرياً يف ايصال وتوضيح املعاين اليت حيملها الكتاب نفسه،
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ومنها كتاب التدريبات التحريرية ،التمارين الصوتية ،االختبارات ،املعجم ،مرشد املعلم ،الوسائل السمعية
البصرية امللحقة ابلكتاب ( أشرطة فيديو – تسجيالت صوتية – أقراص مدجمة – Mp3وغري ذلك ).
هلذا فقد آثر الباحثان أن يتناوال موضوع الكتاب التعليمي ملتعلمي اللغة العربية من الناطقني بغريها،
واقفني على عدة جوانب ال بد منها عند أتليف الكتاب.
حري بنا القول إن جمموع العمليات اليت يقوم بـها املؤلف إلعداد كتابه قبل إخراجه يف شكله النـهائي ،
وطرحـه لالستخدام يف فصـول تعليم اللغـة ،جيب أن تتم على أكمل وجه .والوضـع األمثل يف أتليف كتب
تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يـف ررتض إجـراء عـدد من الدراسات قبل أتليف أي كتاب  ،فضـالً عن توفر

عـدد من األدوات والقوائم والنصوص اليت يعتمد عليها أتليف الكتاب .ويقصـد بذلك أيضاً ما يقوم به
املؤلف من عمليات الزمـة إلعداد الكتاب سـواء كانت حبوثً أجراها ،أو أدوات وقوائم أعدها أو نصوصـاً
رجع إليها ،أو جتريباً قام به.

سنورد يف هذه الفقرة بعض العمليات اليت جيب أن يهتم هبا مؤلف الكتاب:
 – 1االهتمام أبن يكون احملتوى الفكري ملادة الكتاب العلمية إسالمياً بطريقة مباشرة أو غري مباشرة ،ابعتبار
أن اللغة العربية لغة القرآن.
 – 2اختيار األلفاظ والرتاكيب السهلة الشائعة ملادة الكتاب العلمية ،مع احلرص على احملتوى الفكري
اجلديد امليسر.
 – 3اإلكثار من التدريبات والتمرينات أبمناطها املختلفة مع مراعاة التقومي املستمر.
 – 4االستعانة ابلصور لكونـها تشكل عنصراً حسياً يوضح املادة املقدمة ويقربـها ألذهان الدارسني.
 – 5العناية ابلتدرج اللفظي والتسلسل العلمي للمادة املقدمة ،فيكون االنتقال من املفردات إىل اجلمل
البسيطة إىل اجلمل املركبة ،ومن أوليات العلوم إىل ما هو أعلى منـها.
 – 6سالمة املادة املقدمة من األخطاء اللغوية والعلمية والفكرية.
 – 7الرتكيز على احلوارات القصرية اليت تتطلبـها مواقف احلياة اليومية العامة.
 – 8احلرص على أن تعاجل املادة املقدمة تعليم اللغة العربية من الناحيتني العلمية والوظيفية معاً.
أما املرحلة التحضريية للكتاب فتمثل مرحلة أساسية؛ فهي متكن املؤلف من اإلملام ابجلوانب النظرية
والتطبيقية يف اجملال الذي يريد أن يكتب فيه ،وتتيح له مقارنة ما كتب من أحباث نظرية حول أصول إعداد
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كل هذا
كل مهارة ،وكيف يتم التكامل بينها ،ويقارن ّ
كل عنصر و ّ
الكتب للناطقني بغري العربية ،وكيف يق ّدم ّ
ر
ويالحظ أيضاً االختالف بني املؤلفني يف طرق معاجلتها ويف تقدميهم اللغة لغري أهلها،
مبا أجنز فعالً،

ويستطيع بعد ذلك أن يتبني ما ميتاز به كل مؤلّف.
ينبغي للكاتب أن جيري بعض الدراسات األساسية يف هذه املرحلة ،ويقصد ابلدراسات األساسية هنا،
ما جيريه املؤلف أو يستعني به من دراسات سابقة على أتليف الكتاب تساعده يف إعداده على أسس علمية
وليس جمرد آراء خاصـة وتصورات ذاتية .ومن هذه الدراسات :
 إجراء دراسـة لبيان مدى سهولة وصعوبة لغـة بعض النصـوص. التعرف على املواقف اليومية اليت يتوقع أن ميارس فيها الدارسـون اللغة العربية. الوقوف على املفـردات اليت حيتاجها الدارسون. حتديد أنواع الرتاكيب اللغوية الشائعـة يف الكتاابت املستخدمة. دراسـة املشكالت الصوتية اليت يواجهها الدارسـون يف نطـق األصوات اجلديدة. بيان املفاهيم الثقافية واملالمـح احلضارية اليت جيب أن يشتمـل عليها الكتاب. االهتمام خبصائص الدارسني واجلوانب النفسية املختلفـة عنـدهم ( مـثل اجتاهات ـهم حنو تعلم اللغـة العربية ،دوافعهم ،مشكالهتم فيها ،ميوهلم حنـو املوضوعات املختارة للكتاب ،قدراهتم اللغوية وغري ذلك .كما جتب
دراسـة خصائص اجملتمع الذي سيجري تدريس الكتاب فيه ،وإىل أي مـدى تساعد ظـروفه على تعلم اللغة
العربية .كذلك البد من الوقوف على املشكالت والصعوابت املتصـلة بتعلم مهارات اللغـة ،واليت ميكن أن
جتابه املتعلمني ،إما نتيجة لصعوبة يف لغتنا ،أو الختالف بني لغـة الدارس واللغة العربية ،أو ألسباب أخرى.
ومما يساعدان يف التعرف على هذه املشكـالت والصعوابت الدراسات املقارنة والتقابلية ،ودراسات األخطـاء
الشائعـة واستخدام منهج حتليل األخطـاء.
ومما ال شك فيه وحنن بصدد إعداد كتاب شامل ،أن نضع يف احلسبان ترك مساحة للطالب كي يفكر.
فمن مرتكزات تعليم مهارة القراءة مثالً ارتباط اللغة ابلتفكري حبيث يتم استيعاهبا وفهمها بشكل أفضل
( .)Ábdu Al-Hadi & others, 2009
مشكلة البحث:
التزود مبهاراهتا املختلفة،
مع جتدد رغبات الدارسني للغة العربية  -من الناطقني بغريها  -يف تعلمها و ّ
ظهرت احلاجة إىل إعداد الكتاب التعليمي اجليد وما يصحبه من مواد ومعينات أخرى تساعد يف التلقي
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املفيد للمادة التعليمية ،والتغلب على صعوابت التعلم ،مما يساهم يف رفع درجة االستيعاب لدى الطالب.
ومبا أن عصران احلاضر مير بتغريات سريعة من خالل النمو املتالحق للمعرفة العلمية ،فإن ذلك يتطلب
مواكبة هذا التغري وجتنب االجتاهات التقليدية يف تقدمي احملتوى التعليمي ،مما يؤدي إىل تطوير األنشطة
والتنوع يف األساليب والربامج بغرض استيعاب ما يستجد يف اجملال املعريف .هلذا وجد الباحثان أن عملية
إعداد الكتاب التعليمي حتتاج إىل معاجلة إبعطاء مزيد من األفكار اليت تسهم يف ذلك.
لذلك تتمثل مشكلة البحث يف دور وكيفية إعداد الكتاب التعليمي للناطقني بغري العربية ،مع إجياد احللول
اليت تساهم يف تطويره ومواكبته ملتغريات املعرفة وتلبيته لرغبات الدارسني.
أمهية البحث:
أتيت أمهية هذا البحث من كونه يتناول جوانب مهمة يف عملية تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها،
حبيث ركزت هذه اجلوانب على كيفية إعداد الكتاب التعليمي واملواد املصاحبة له .كما تنبع أمهية البحث
من مالحظة الباحثني للعديد من كتب تعليم العربية واليت يفرتض أن تليب احلاجات التعليمية للطالب،
ولكن كثري من الذين قاموا بتأليفها مل يلتزموا ابجلانب العلمي عند التأليف ،مما أفقدها صدق احملتوى
ومواكبة التطور العلمي واملعريف يف جمال اللغات.
أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إىل اآليت:
* بيان دور كتاب تعليم العربية للناطقني بغريها والطريقة املثلى إلعداده.
* ختطيط مبسط للمواد اليت تصاحب الكتاب التعليمي للناطقني بغري العربية ،ويتمثل ذلك يف:
كتاب التدريبات التحريرية،كتاب التمارين الصوتية ،اختبارات اللغة ،املعجم ،مرشد املعلم والوسائل
التعليمية.
أسئلة البحث:
 -1ما اجلوانب العلمية اليت جيب أن تراعى عند إعداد الكتاب التعليمي للناطقني بغري العربية؟
 -2كيف يتم اختيار نصوص الكتاب التعليمي؟
 -3كيف ميكن تطوير املواد املصاحبة للكتاب التعليمي؟
 -4هل هناك سبل تعني يف جعل الكتاب التعليمي مواكباً ملتغريات املعرفة من حولنا؟
 -5ما أسس إعداد االختبار اجليد الذي يقيس مستوى الطالب يف مهارات اللغة العربية؟
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أوالً :بناء الكتاب األساسي:

ينبغي أن خيتلف الكتاب التعليمي لتعليم العربية للناطقني بغريها عن الكتاب التعليمي ألبنائها،
من حيث الغرض والبناء والوسيلة .ولكننا أغفلنا هذه الفروق األساسية زمناً طويالً.
وبصورة عامة يكمن الفرق اجلوهري بني الكتاب املدرسي املخصص للعرب والكتاب املدرسي املخصص
لغريهم يف أن األول يستعمله طالب ينتمون إىل الثقافة ذاتـها ،ويتكلمون اللغة العربية اليت يتعلمونـها ،أما
الثاين فيستعمله طالب ال ينتمون إىل الثقافة نفسها وال يعرفون اللغة العربية .فإذا كان الكتاب األول ينبغي
أن يقوم على نتائج التحليل التقابلي للغة العربية الفصحى وهلجة الطالب ،ودراسة بيئتهم ،فإن الكتاب
الثاين قد حيتاج إىل التحليل التقابلي للغة العربية ولغة الطالب حبيث حيدد ما تتفق فيه اللغتان ،وما ختتلفان
فيه لالستفادة من ذلك يف معرفة الصعوابت اليت يواجهها الطالب يف تعلم تراكيب العربية ونظامها الصويت،
كما جيب أن يتخذ هذا الكتاب بيئة الطالب وجممل حضارته منطلقاً له  .وهذا يعين أن الكتاب الذي
يصلح لتدريس اللغة العربية ألبنائها قد ال يصلح لتدريسها للناطقني بغريها.)Al-Qasimi,2015( .
عند بناء الكتاب جيب علينا أن نعد خطة شاملة فيها التصور الكلي حملتوايت الكتاب وما يصاحبه
من مواد تسهم يف إيصال حمتواه ،وتشمل هذه اخلطة نظام تقسيم الكتاب ،هل يرتكز التقسيم على
الدروس أم على الوحدات والدروس؟ ،كما تضم اخلطة مفردات املنهج وكيف ترتب .وال خيفى على اجلميع
االختالف الكبري بني املؤلفني يف هذا الصدد.
إن كتب تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ختتلف يف طريقة بنائها ومعاجلتها للنواحي اللغوية
والثقافية ،وجند من أنظمتها يف هذا البناء :
مكوانً من عدد من الوحدات.
* نظام الوحدات ،حبيث يكون الكتاب ّ
* نظام الدروس ،حبيث يكون الكتاب مبنياً على عدد من الدروس.
* نظام الوحدات والدروس ،حبيث يكون الكتاب مكوانً من عدد من الوحدات  ،وتكون الوحدات
مكونة من عدد من الدروس .ويشمل ذلك:
ّ
 املوضوع الثقايف فقد يكون واحداً أو متعدداً.كل درس.
 معاجلة عنصر لغوي واحد أو مهارة لغوية واحدة يف ّكل درس.
 معاجلة أكثر من عنصر لغوي واحد أو أكثر من مهارة لغوية واحدة يف ّ* نظام السّرد  ،بال وحدات وال دروس.
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يرى الباحثان أن نظام بناء الكتاب التعليمي للناطقني بغريها جيب أن يسري على طريقة الوحدات
والدروس ،ذلك التساع مساحة هذه الطريقة من حيث تناول املوضوعات الثقافية ومعاجلتها ألكثر من
مهارة لغوية ،كما أن هذه الطريقة تشعر الطالب أبن الكتاب يسري على نسق تعليمي واضح ومتدرج من
السهل إىل الصعب ،مما يسهل عملية التعلم.
ثنياً :نصوص الكتاب :
إن اللغة كائن حي وهي انمية ،أي أهنا يف حالة تغري دائم .وميكن مالحظة هذا التغري يف أنظمة األصوات،
نمون النماذج اللغوية اليت
والقواعد واملفردات من جيل إىل جيل ،ومن إقليم إىل آخـر ،وذلك ألن الناس ي ّ
تؤدي حاجاهتم بفعالية .ومن أظهـر ميادين التغري يف اللغة ،الكلمة ،وإذا تتبعنا اتريخ الكلمة يف أي لغةـ
فسنـرى شيئاً عجيباـً فمعاين الكلمة تتغري دائماً ،وتنتقل من ميدان إىل آخـر ،فهنـاك معىن عام وآخر خاص،
وهناك معان حقيقية وأخرى جمـازية ،وقـد يكـون للكلمـة أكثر من معىن ،وقد تؤدي عدة كلمات معىن
واحداً .لذلك عند اختيار نصوص الكتاب جيب مراعاة اآليت:
 طبيعة اللغة العربية. الثقافة العربية اإلسالمية. اهتمامات الدارسني واحتياجاهتم. فروق الدارسني الفردية.يتم تناول حمتوى الكتاب فيها.
 البيئة اليت ُّ استخدام املفردات اللغوية يف احلياة اليومية. عملية تعليم العربية ابعتبارها لغة أجنبية.والناظر إىل كتب العربية للناطقني بغريها جيد اختالفاً بني الكتّاب يف عرضهم لنصوص الكتاب املع ّد
لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ،فمنهم من يعتمد احلوار ،ومنهم من يرى أن أسلوب القطع القرائية هو
األنسب .ولكننا نرى أن الدمج بني األسلوبني هو األمثل ،مع مراعاة مستوى الدارسني وفروقهم الفردية.
ثلثاً :الكتب واملواد املصاحبة:
يع ّد كتاب الطالب هو الكتاب األساس الذي تدور حوله بقيّة املواد املصاحبة والداعمة له ،وكما ذكران
سابقاً فإن العملية التعليمية ال تكتفى ابلنصوص املدرجة يف الكتاب األساسي فقط ،بل علينا إعداد مواد
مصاحبة تعني على إيصال حمتوى الكتاب .لذلك فإن االجتاه الصحيح يف إعداد مواد تعليم اللغة العربية
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للناطقني بغريها هو الذي يضيف إىل كتاب الطالب معينات مصاحبة .وقبل الدخول يف احلديث عن كتاب
التمارين التحريرية والتمارين الصوتية ،ال بد لنا من الوقوف عند مرفق هام يتوجب وجوده داخل احلرم
الدراسي وأن يوليه القائمون ابلتعليم عناية خاصة ،أال وهو املكتبة.
فالرتبية احلديثة يف اجتاهاهتا هتتم ابلطالب وتزوده أبساسيات املعرفة وفق مستوى نضجه ومتطلبات
جمتمعه ،كما أهنا تركز على املهارات الوظيفية وخباصة فيما يتعلق مبهارات القراءة والفهم والتلخيص والنقد
والتعبري واألداء واالعتماد على النفس والتعاون ،كما تركز على تنمية االهتمام ابجملاالت الدراسية والعمل
على تنمية القدرة على التعلم الذايت والتعلم املستمر ( .)Mustafa,1990ويف جمال تعليم العربية للناطقني بغريها
جيب علينا تنمية كل هذه املقدرات لدى طالبنا وذلك عن طريق االهتمام ابملواد املصاحبة ،إضافة إىل
املرافق األخرى مثل املكتبة واملسرح والنادي اللغوي واملسابقات العلمية وغري ذلك.
رابعاً :كتاب التمارين التحريرية :
معني من
عبارة عن جمموعة من التمارين اللغوية املتدرجـة اليت ختتص كل جمموعة منـها بدرس أو قسم ّ
دروس املـادة األساسية أو أقسامها ،وهتدف هذه التمارين إىل إعطاء مزيد من التدريب على استعمال
مفردات الدرس وتراكيبه اللغوية ،وتعزيز مفردات الدروس السابقة وتراكيبـها اللغوية .ويقوم الطـالب عادة
ابإلجابة عن هذه التمارين يف البيت ،ولكن جيب التأكد من صحة إجاابهتم بعرضها على املدرس.
خامساً :كتاب التدريبات الصوتية:
مبا أن اللغة العربية لغة حية وأداة لالتصـال الشفهي ،فال بد من تدريب الطـالب على مساعها
والتحدث بـها .ومن أفضل الوسائل اليت تعني على حتقيق ذلك التمارين الصوتية اليت تستخدم يف خمترب
اللغة ،أو حىت يف الصف أو البيت ابستعمال معينات االستماع.
تتخذ التمارين الصوتية متارين املادة األساسية منطلقاً لـها ،مث تضيف إليها متارين متنوعة تشتمل
على مفردات الدرس وتراكيبه اللغوية .والفرق بني كتاب التمارين الصوتية وكتاب التمارين التحريرية يكمن
يف طبيعة التمارين الصوتية ،إذ أ ّن بعض أنـواع التمارين ال تصلح لالستعمال يف خمترب اللغـة أو بواسطـة
املسجل  ،ومن هذا الضـرب متارين الرتمجـة أو ملء الفـراغ أو املطابقـة.
سادساً :اختبارات اللغة:
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عبارة عن جمموعة من األسئلة يطلب من الدارس املخترب أن يستجيب هلا ،وهي تقيس ما حتصل
عليه املتعلم من خالل دراسته للغة ،كما أهنا ت ّر
عرف بكفايته العامة يف اللغة  ،وتقيس كذلك استعداده
اللغوي .كما هتدف إىل قياس مستواه يف مهارة لغوية معينة وبيان مدى تقدمه فيها ومقارنته بزمالئه.
واحلقيقة إن عملييت االختبار وتعلم اللغة مها عمليتان مرتابطتان كل االرتباط،حبيث يصعب فصل
إحدامها عن األخرى ،وجيب األخذ يف االعتبار احلصيلة النهائية لكليهما ،فاالختبارات قد تصمم أساساً
لتكون أداة لتعزيز عملية التعلم ولدفع الدارس إىل األمام ،أو تكون وسيلة لتقومي األداء اللغوي للدارس .ففي
احلالة األوىل جند أن االختبار موجه ملا درس فعالً ،ويف الثانية فإن التعليم موجه حنو االختبار.
أمهيتها وفوائدها :تكمن أمهية االختبارات اللغوية يف النقاط التالية:
 معرفة حتصيل الطالب يف برانمج معني وذلك قبل نقله من مستوى إىل مستوى أعلى منه . التأكد من كفايته اللغوية. معرفة االجتاهات و امليول لدى الطالب. حتديد نقاط القوة و نقاط الضعف يف قدرات املتعلمني. تصميم االختبارات اللغوية يعد وسيلة من وسائل مجع املادة العلمية. التجريب ملعرفة أي الوسائل التدريسية أفضل لتقدمي املادة العلمية. التعرف على أهم املشكالت اليت تواجه الطلبة أثناء تعلم اللغة الثانية. تعد االختبارات اللغوية وسيلة أساسية يف عملية تقومي الربامج التعليمية. التأكد من تفاعل املتعلمني مع املواد التعليمية و هذا ال يتم إال من خالل استعمال االختبارات اليومية. التأكد من حتقيق األهداف اليت يرمي إليها واضعو املناهج التعليمية. إعالم أولياء األمور مبستوى أبنائهم التعليمي (.)Áqil,1999أنواع االختبارات)Al-Gharib,1970(:
 -8االختبار الشفهي
 -1االختبار املوضوعي
-2
-3
-4
-5

االختبار الذايت
اختبار السرعة
اختبار التحصيل
االختبار العام

-9
-10
-11
-12

االختبار املعلن
االختبار الفجائي
االختبار الص ّفي
االختبار البييت
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 -6االختبار املدرسي

 -13اختبار الكتاب املغلق
 -14اختبار الكتاب املفتوح

 -7االختبار الكتايب
أسس إعداد االختبار)Shakir,2007(:
 -1حتديد هدف االختبار قبل وضعه.
 -2أن يتقيد كل سؤال هبدف االختبار احملدد.

 -3إعطاء الوقت الكايف للطالب لإلجابة عن أسئلة االختبار.
 -4تنويع األسئلة سهولةً وصعوبةً.
 -5مشول االختبار ألكرب قدر من عناصر املادة اليت درسها الطالب.
 -6وضوح األسئلة حبيث يفهمها الطالب دون مشقة أو كبري عناء.
 -7عدم اللجوء اىل األسئلة الغامضة.
 -8حتديد الدرجة املناسبة لكل سؤال  ،وكتابة درجة كل سؤال على ورقة األسئلة.
ومن مواصفات االختبارات القصرية املفتوحة إعطاء وقت للطالب كي خيمنوا معىن الكلمات اجلديدة.

) ،(Brenda & others, 1999وهذا ابلتأكيد يفيد كثرياً يف الفهم .ويذهب

)(Heaton J.P, 2005

إىل أن االختبار اجليد جيب أن يراعي فروق الدارسني الفردية.
مواصفات االختبار اجليد)Shakir, 2007( :
لكي يكون االختبار جيداً وخالياً من الثغرات اللغوية والفنية جيب أن يتميز بعدة صفات أشار إليها علماء
الرتبية واللغة ،وأهم هذه الصفات:
 الثبات. الصدق. سهولة التطبيق. التمييز. املوضوعية.مناذج ألسئلة اختبارات اللغة:
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سيعرض الباحثان هنا مناذج خمتلفة لصياغة أسئلة االختبار .وقد استند الباحثان على تصنيف (بلوم)
الذي يقوم على تقسيم اجملال املعريف إىل مستوايت معرفية هي:
التذكر أو املعرفة – الفهم – التطبيق – التحليل – الرتكيب – التقومي.
األسئلة يف مستوى التذكر:
يتطلب هذا النوع من األسئلة أن يتعرف الطالب على املعلومات ،وينبغي عليه عند إجابته أن يتذكر
احلقائق واملالحظات والتعريفات والتعميمات.
من سلبيات هذا املستوى :
* النسيان السريع للمعلومات.
* جمرد تذكر املعلومات ال يتضمن ابلضرورة فهما ًً للمعلومات اليت يتذكرها الطالب.
* االهتمام الزائد أو الرتكيز على التذكر قد يؤدي إىل إغفال كثري من العمليات العقلية األساسية اليت
ال تكتسب إال من اخلربة واملمارسة.
من أسئلة هذا املستوى:
 ما عاصمة ماليزاي؟ من ألف كتاب املوطأ؟ من كان أول رئيس للوزراء يف السودان؟عرف املبتدأ.
 ّ ميت انتهت احلرب العاملية الثانية؟األسئلة يف مستوى الفهم:
تتطلب األسئلة يف مستوى الفهم من الطالب أن يربهن أن لديه فهما ًً كافيا ًً لكي ينظم املادة
كما تتطلب اسـ ـ ـ ـرتجاع الطالب للمعلومات مع إظهار متكنه منها ،مع الربط
عقليا ًً .
بني احلقائق والتـ ـ ـ ـ ـ ـعري ـفات والتعميمات ابكتشاف العالقات بينها .فأي سؤال يطلب فيه املعلم من الطالب
أن جييبوا عنه برؤيتهم اخلاصة يتضمن فهما ًً.
من أمثلة الصيغ اليت ترد يف يف أسئلة الفهم:
صف – قارن – قابل – أعد صياغة  -عرب عن املعىن بكلمات من عندك – اشرح الفكرة األساسية.
األسئلة يف مستوى التطبيق:
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تتميز أسئلة التطبيق بثالث خصائص رئيسية :
 تبحث عن املعلومات ذات الصبغة التفسـ ـريية ،أو اليت ختتص حبل املشكالت. تعاجل األفكار واملهارات ككليات أكثر من معاجلتها ألجزاء منها فقط .ففي املراحل الـمبـكرةمن تـعـلـم م ـهـارة م ـع ـق ـدة أو ن ـم ـط مـركـب مـن األفـكـار ،تـقسم الـعـمـليـة الـعـقـلـيـة أو املعلومات
اىل أجزاء بسيطة.
 ّرتدرب الطالب على االستخدام املستقل للمعلومات واملهارات يف حل املشكالت.
وتتطلب أسئلة التطبيق من الطالب أن يطبق قاعدة أو جيري عملية يف حل مشكلة معينة.
من الكلمات اليت يشيع استعماهلا يف أسئلة التطبيق :
طبق  -صنّف  -استخدم  -استعمل  -اكتب مثاال ًً  -حل  -كم  -أيها  -ماذا؟
األسئلة يف مستوى التحليل:
 تتطلب أسئلة التحليل من الطالب أن يفكر تفكريا ًً انقدا ًً عميقاً. على الطالب أن يكون مدركا ًً للعملية العقلية اليت يقوم هبا ،وعارفاً للقواعد اليت تضمن لهالتوصل إىل استنتاجات صحيحة.
من الصيغ اليت ترد يف أسئلة التحليل :
ح ّدد الدوافع أو األسباب  -توصل إىل النتائج  -حدد الشواهد و األدلة  -دع ًّ رًم  -حلّل -
علل  -ملاذا ؟
األسئلة يف مستوى الرتكيب:
 تتطلب أسئلة الرتكيب من الطالب مستوى أعلى من التفكري ،فهي تتطلب تفكرياً ابتكارايًأصيالً.
 تتيح للطالب حرية كبرية يف البحث عن حلول هلا و مداخل عديدة لإلجابة عنها. تشجع الطالب على أن يستخدم املعلومات اليت اكتسبها من خرباته السابقة يف أي جمال منجماالت احلياة.
من الكلمات اليت تستخدم يف أسئلة الرتكيب :
تنبأ – اكتب – صمم – أنشئ – كيف حتسن  -ماذا ميكن أن حيدث إذا .....؟  -هل ميكن أن
تبتكر  -كيف حتل؟
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بعد بناء املنهج وتنفيذه فإن العملية التعليمية حتتاج إىل التقومي ،والتقومي هو قدرة امتالك انصية احلكم
على قيمة مواد التعلم يف حتقيق األغراض اليت وضعت من أجلها ،مع قابلية تصحيح مسار املستهدفني
بعملية التعليم .وبال شك فإن التقومي هو أرقى القدرات و املهارات العقلية.
سابعاً :املعجـم :
تشري الكثري من الدراسات اللغوية إىل وجود عالقة إجيابية بني استعمال املعجم واكتساب املهارات
اللغوية والتحصـ ــيل اللغوي لدى متعلمي اللغة الثانية ،حيث جتدر اإلشـ ــارة إىل أن اســتعمال املعجم يس ــاهم
مسامهة اجيابية يف إثراء حصيلة املتعلم اللغوية ،خاصة إذا كان هذا املعجم زاخراً ابملفردات والرتاكيب اللغوية
املختلفة.
املعجم يصاحب الكتاب ويتضمن جمموعة من املفردات األساسية املناسبة لكي تكون رصيداً لغوايً يلم
به املتعلم ليعينه َّأوالً على دراسـة الكتاب بشكل أعمق وأوسـع ،ويعينه ثنيـاً على تنمية ثروته اللغوية.
واألفضل أن يكون منطلق هذا املعجم من الكتاب ،حيث يتناول املفردات الواردة فيه فيقدم معانيها املرتادفـة
واليت مل يقدمها الكتاب ،هذا من جانب ،ومن جانب آخر يقدم املعجم املفـردات اليت تنتمي إىل أسـرة
واحدة منبثقـة من الكتاب مثل كلمـة ( ولد )  ( ،بنت ) ،ويقدم املعجم كلميت أخ وأخت ،مث نرى
الكلمات اليت تنتمي إىل هذا اجملـال ومل يقدمها الكتاب لنضعها يف املعجم مثل شقيق وشقيقة ،وغري ذلك.
ومن أمثال ذلك مفردات التحية واإلدالء مبعلومات شخصية ،الوقت والعمل والعدد واأللوان والفواكه
واخلضراوات ،وأعضاء اجلسم ،واحليواانت والنبااتت واملدرسة.
إن دارس العربية يستطيع أن يعتمد على املعجم كمصدر من مصادر املعرفة املتاحة إذا توفر لديه
التشجيع واملؤازرة من املعلم .وهلذا فإن املطالبة ببناء معجم عريب وظيفي خيدم العربية يف شىت أغراضها وحيقق
هلا االنتشار والتميز ،مشروع طموح يسعى إليه كثري من الباحثني يف جمال تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها
(  .)Al-Áabid,1987ويرى الباحثان ضرورة تبسيط املعجم املعد لدارس العربية من الناطقني بغريها ،حبيث
يسهل عليه البحث فيه عن معاين املفردات .كما يفضل توظيف املفردات من خالل اجلمل واألمثلة ليتأكد
فهم الدارس للمفردة.
ثمناً :مرشـد املعلم :
يف ظل عدم وجود املعلم املدرب يف كثري من األحيان ألسباب شىت ،فإن ذلك يعظم من أمهية مرشد
املعلم .فاملرشد يزود املعلم ويرشده ويعينه على استخدام الكتاب األساسي بطريقة سليمة ومفيدة.
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واملرشد يفيد املعلم يف بيان الطريقة اليت ألف عليها الكتاب ،واملستوى التعليمي املوضوع له الكتاب ،ونوع
املستهدفني ،واملهارات والقدرات وامليول واالجتاهات اليت يرجى تنميتها عند الدارسني ،وطريقة التدريس،
وتزويد املعلم أبساليب التقومي .ولكن ال بد من إقامة دورات وورش عمل للمعلم فهذا األمر سيحدث تغرياً
يف أداء املعلم(Ann & Brinton, 1997).
قد يستخدم الكتاب األساسي يف شكل تعليمي نظامي (فصول) ،وقد يستخدم يف شكل تعلم ذايت
وحـر  .كما قد يقوم بتدريسه معلم من أبناء العربية  ،أو معلم للغة العربية ليس من أبنائها.هلذا ينبغي أن
يرافق الكتاب دليل للمعلم ألمهيته يف مساعدة من يتناول الكتاب.
على أن الباحثني مييالن إىل الرأي القائل بضرورة إعطاء طالب اللغة العربية من الناطقني بغريها حقه من
الوقت واالستقاللية .فالطالب الذي يتمتع ابستقاللية يف التفكري يساعده هذا على تكوين فعالية عالية
وإمكانية للتعامل مع املشكالت التعليمية ،كما يتكون لديه تفهم يسهم يف تنمية خمتلف قدراته .فمثالً يف
وقت تعليم مهارة احملادثة ،من األفضل أن أيخذ الطالب وقته الكايف يف احلديث ،وأال يقاطعمه املدرس.
وميكن للمد رس تدوين ما يريد تصويبه مث يفعل ذلك عندما ينتهي الطالب من كالمهDavid Cross, (.
).1995
إن معلم اللغة العربية للناطقني بغريها ّإما أن يكـون من أبناء لغـة الضـاد أو من غريهم .ويف كلتا احلالتني
يكون ملرشد املعلم دور هام وفائـدة ال غىن عنـها .فاملعلم غري املؤهل أتهيالً تربوايً ولغوايً كامالً سواء أكان
عربياً أم غري عريب حباجـة ملرشد املعلم ليستفيد من األساليب املختلفة اخلاصـة بتدريس األصـوات واملفردات
والرتاكيب اللغوية وغريها .كما أن معلم العربية غري املتمكن منـها والذي يلقى صعوبة يف تكوين اجلمـل
الالزمـة لطـالبه جيد يف مرشد املعلم ما يعينه على تقدمي الدرس للطـالب وحيسن من مهاراته اللغوية (السجل
العلمي للندوة العاملية األوىل لتعليم العربية لغري الناطقني هبا  ،اجلزء الثاين  ،ص .)71
اتسعاً :الوسائل:
يف ظل التطورات والثورات االجتماعية والعلمية والتكنولوجية اليت أثرت على خمتلف جوانب احلياة
أتثرياً نوعياً عميقاً ،)Sabir, 1989) .كان ال بد من االستعانة ابلوسائل التعليمية احلديثة .فهي اليت تعني على
فهم املادة املعطاة من خالل الكتاب األساسي ،وتتنوع أغراضها بتنوع أهداف الكتاب ،فمنـها ما يعاجل
األصوات  ،ومنـها ما يعاجل الرتاكيب اللغوية  ،ومنـها ما خيدم مهارة االستماع ،ومنـها ما يقوم على احلوار
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وغري ذلك .على أن تؤخذ مادة التسجـيالت من مادة الكتاب أو ما أييت يف كتاب التطبيقات .على أن
يتوافر هلذه التسجـيالت فنيون يف معامـل اللغات وأيضاً انطقون ممن تتميز أصواهتم ابجلودة والدقـة .هذا وقد
يقتضي األمر إعداد تسجـيالت مبواد إضافية وجديدة حسبما يرى املختصـون من لغويني وتربويني ،بل رمبا
يصل األمر إىل أن حتمل هذه التسجـيالت مواقف صوتية لغـوية وغري لغوية من الثقافـة العربية واإلسـالمية.
ومما الشك فيه أن الوسيلة التعليمية تتطور بتطور الزمن ،واملختصون يف جمال الوسائل يعملون على
استيعاب متطلبات املناهج التعليمية اليت هي بدورها تواكب احلداثة.
علينا عند تصميم أو اختيار الوسيلة أن نراعي بيئة الدارسني ،فمنهم من ال يستطيع التعاطي مع
بعض الوسائل نسبة لتعقيدها ،ومنهم من يتعامل معها بسهولة خاصة الدارسني الذين ينمون يف بيئة غنية
ابملعينات التكنولوجية .)Salloway & Mills, 1985( .إن البيئة اليت ينشأ فيها الطالب متعددة اجلوانب ولكن
يبقى دور األسرة ،فيمكنها أن تتم ما ميكن أن تقصر عن إمتامه املؤسسات التعليمية ،وذلك مبتابعة أبنائها
من خالل الدروس اليت تعلموها يف املدرسة.)Al-Jabir, 2002 (.
اخلامتة والنتائج
بعد الدراسة اليت أجريت نستطيع أن نستخلص النتائج التالية:
 -1تنامي الرغبة األكيدة لدى الناطقني بغري العربية لتعلم لغة القرآن.
 -2هناك العديد من كتب تعليم العربية لألجانب ولكنها ختتلف يف طريقة تناوهلا للكتاب التعليمي.
 -3عند إعداد الكتاب التعليمي البد من وضع خمطط يسري عليه املؤلف يف بناء كتابه.
 -4نظام الوحدات والدروس يعترب من أجنع النظم يف بناء الكتاب التعليمي.
 -5اختيار نصوص الكتاب التعليمي جيب أن يراعى فيه عدة نقاط ،منها:
 طبيعة اللغة العربية. الثقافة العربية اإلسالمية. اهتمامات الدارسني واحتياجاهتم.-

فروق الدارسني الفردية.
يتم تناول حمتوى الكتاب فيها.
البيئة اليت ُّ
استخدام املفردات اللغوية يف احلياة اليومية.
عملية تعليم العربية ابعتبارها لغة أجنبية.
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-6

عدم االكتفاء ابلنصوص املدرجة يف الكتاب التعليمي ،بل جيب إعداد مواد مصاحبة تعني

على إيصال حمتوى الكتاب مثل :كتاب التمارين التحريرية ،كتاب التدريبات الصوتية ،كتاب
االختبارات ،املعجم ،مرشد املعلم والوسائل.
 -7ضرورة أن حيمل حمتوى الكتاب التعليمي للناطقني بغريها مضامني إسالمية وكذلك ثقافة أهل اللغة.
 -8االهتمام ابلفروق الفردية بني املتعلمني.
 -9مراعاة بيئة املتعلمني.
 -10التدرج يف تناول موضوعات الكتاب من السهل إىل الصعب.
 -11أن تناسب مادة الكتاب اخلصائص النفسية والثقافية للدارسني مفرقةً يف ذلك بني ما يقدم
للصغار وما يقدم للكبار.
 -12أن تراعي املادة الفروق بني ميول واهتمامات وأغراض الدارسني من تعلم اللغة.
 -13أن حت َّدد مكانة كل مهارة من مهارات اللغة يف املادة املقدمة ،وما ينبغي أن يعطى لكل منها
من هذه املادة.
 -14أن حتدد بوضوح مستوايت األداء املطلوبة يف كل مهارة من مهارات اللغة ومراعاة ذلك يف
املراحل املختلفة من املادة.
 -15أن يتتابع تقدمي املهارات وفق خطة واضحة تتناسب وتدرج مراحل نضج الدارسني ،حبيث ال
تقدم املهارة إال يف وقتها املناسب.
 -16أن تلتفت املادة إىل املهارات بشكل تفصيلي :
 املهارات اليت تتصل ابجلانب الصويت. مهارات تـعّرف الكلمة وحتليلها وتركيبها. مهارات تـعّرف اجلملة وحتليلها وتركيبها. مهارات الفهم العام والتفصيلي. -17أن تكون شائقة ثرية احملتوى من اجلانب املعريف والثقايف مبا حيقق االستمتاع للدارس.
توصيات:
 -1مراعاة استعداد الدارسني للتعلم ،واللجوء إىل وسائل متعددة لتنشيط هذا االستعداد وهتيئة الدارس
للتعلم.
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 أي متكنه وبشكل سريع من إمتام عملية، جيب أن حتقق مادة الكتاب للدارس نوعاً من اإلشباع-2
.االتصال اللغوي احليوي اليومي والضروري
 أن يهتم الكتاب إبثرة رغبة الدارسني واستعداداهتم لتعرف اللغة وزايدة معلوماهتم وإشباع حب-3
.استطالعهم الثقايف وذلك عن طريق األنشطة واملمارسات
. أن يستند إعداد املادة وتنظيمها على ما انتهت إليه نظرايت التعلم من حقائق ومفاهيم-4
. أن تصاغ مادة الكتاب وتنظم يف ضوء الطرق الفعالة يف تدريس اللغات-5
. أن هتيء املادة دائماً للدارس مشكلةً حياول التغلب عليها عن طريق تعلم اللغة وممارستها-6
. أن تتيح املادة للدارس فرصاً تشجعه على استخدام ما تعلم يف مواقف اتصال حقيقية شفوية وحتريرية-7
. إعداد دراسات علمية تعىن مبصاحبات الكتاب األساسي-8
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