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جدول أعمال المؤتمر

اليوم األول: 2016/10/8
التسجيل: 8:30 – 9:00
االفتتاح 9:00 – 9:45

ISAR ـ أ.د. رجب شان ترك/ املدير العام ملؤسسة إسطنبول للتعليم واألبحاث

ISAR ـ د. أمحد صنوبر/ املنسق العام للمؤمتر ومرشف برنامج تعليم العربية يف

الضيوف الرسميون
اجللسة األوىل: جلسة ضيوف املؤمتر
رئيس اجللسة: أ.د. رجب شان ترك

12:00- 10:00

10:25 -10:00
إطار نظري حيكم تعليم اللغة وتقييم الكفاءة 

فيها
أ.د.مهدي العش

جامعة دمشق/ سوريا

10:50 -10:25
القواعد امُلهّمة يف اللغة املرَحلية ملتعلمي اللغة 

العربية

د.عبد العزيز العصييل
جامعة اإلمام حممد بن 

سعود/ السعودية

11:15 -10:50
تدريس األدب العريب للصفوف املتقدمة 

باستثامر التكنولوجيا، دراسة تطبيقية

د.حممد بو نجمة
جامعة األخوين/ 

املغرب
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11:40 -11:15
تأصيل وتوجيه تعليم العربية لغري أهلها من 

خالل البحث االكتسايب للعربية لغة ثانية.
د.حممد احلوري

جامعة ميشغان/ أمريكا

12:00-11:40 مناقشة

اسرتاحة 12:00 – 12:15

اجللسة الثانية: الضيوف
1:55 -12:15

رئيس اجللسة: أ.د. جاندمري دوغان، جامعة إسطنبول آيدين

د. خالد أبو عمشة
دور الضبط والتشكيل يف تطوير كفاءة 

الناطقني بغري العربية
12:35 -12:15

د. هداية هداية إبراهيم
األلعاب اللغوية وتوظيفها يف اكتساب اللغة 

الثانية
12:55 -12:35

د. إسالم يرسي
التحديات املؤسسية يف برامج تعليم العربية يف 
السنوات التحضريية بكليات العلوم اإلسالمية

1:15 – 12:55

د. املعتز باهلل السعيد
تطبيقات متقدمة لصناعة معجم للغة العربية 

B2 B1للناطقني بغريها للمتسويني التعليميني و
1:35 – 1:15

1:35- 1:55مناقشة
1:55 – 3:00اسرتاحة صالة وغداء  

اجللسة الثالثة: 
اسرتاتيجيات التعليم وتقويمه

5:00-  3:00
رئيس اجللسة: أ. د. خليل إبراهيم كشار، جامعة مرمرة

3:20 – 3:00
توظيف اسرتاتيجّية »تدوير املهّمة« يف مهارايت 

القراءة واالستامع للنّاطقني بغري العربّية
د. ناجح أبو عرايب

د. صالح محدان
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3:40 – 3:20
اسرتاتيجيات تسهيل تعليم النحو العريب من 

خالل استثامر نظرية العامل
د. فاطمة العمري

4:00 – 3:40
إعداد اختبارات الكفاءة يف اللغة العربية 

للناطقني بغريها بني العاملية واملحلية  
»مشكالت وإضاءات«

أ.د. عبد الرؤوف الشيخ

4:20 – 4:00
أسس اإلطار املرجعي العاملي لتعليم العربية، 

يف ضوء اإلطار املرجعي األورويب لتعليم 
اللغات، ورؤية تطبيقية إلنجازه.

د. بشري العبيدي

4:40 -4:20
قصور كتب تعليم اللغة العربية للناطقني 

بغريها يف جمال تدريس األزمنة الفعلية املركبة؛ 
دراسة حتليلية تقويمية

د. موفق احلسن

5:00 – 4:40 مناقشة

5:15 - 5:00 اسرتاحة

ورشة عمل: 5:15 -6:45

6:45- 5:15
التعليم املتمحور حول الطالب / قاعة ....د.مهدي العش

د.عبد العزيز العصييل
تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها: دراسات 

علمية وجتارب عملية / قاعة ...
اليوم الثاين: األحد 2016/10/9

التسجيل: 8:30 – 9:00
اجللسة الرابعة:

تدريس مهارات العربية للناطقني بغريها
11:00 – 9:00

رئيس اجللسة: أ. د. أمحد بستنجي، جامعة صقاريا
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د. عبد احلكيم قاسم
أدوات تعزيز مهارات التفاعل الشفوي 

والثقايف لتعليم اللغة العربية عن بعد 
للناطقني بغريها

9:20 -9:00

د. حييى حممد وخلود 
سقباين

حتليل األخطاء الرصفية يف مهارة الكتابة لدى 
متعلمي العربية الناطقني بغريها

9:40 -9:20

د. يعقوب جويلك 
وحممود قدوم

ضعف الطلبة األتراك يف مهارة املحادثة: 
املشكلة وطرق املعاجلة

10:00 -9:40

د. أمحد احلسن
توظيف إسرتاتيجيات الفهم القرائي يف تنمية 
مهاريت االستامع والتحدث لداريس العربية 

األتراك
10:20 -10:00

أ. إبراهيم املنصور
مهارة التفاعل الشفوي يف مواقع تعليم اللغة 

العربية عن بعد للناطقني بغريها
10:40 -10:20

10:40- 11:00مناقشة

اسرتاحة: 11:00 -11:15
اجللسة الرابعة:

كفايات
1:15 -11:15

رئيس اجللسة أد. حممد حقي صوتشني

11:35 -11:15
ناُت الكِفاية الثقافّية يف تعليم اللُّغة الَعربية  ُمكوِّ

للنَّاطقني بغريها
د. أمحد الرهبان

11:55 -11:35
تدريس قواعد اللغة العربية للناطقني بغريها 

يف ضوء املعاين
د. عادل شتلة

12:15 -11:55
أثر اسرتاتيجية املواجهة املركزة يف تنمية مهارة 

القراءة لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني 
بلغات أخرى

د. أمحد بابكر
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12:35 -12:15
اسرتاتيجيات تدريس النصوص الرتاثية 
للمستوى املتقدم وفق املدخل االتصايل: 

احلديث النبوي وعلومه نموذجا
د. أمحد صنوبر 

1:00 -12:35 مناقشة

1:00 -2:15 غداء وصالة

ورشة عمل 2:15- 4:15

د.حممد بو نجمة
تدريس مهارة االستامع  للصفوف 
املتقدمة من خالل املناظرة، دراسة 

2:15- 4:15تطبيقية

د. هداية هداية إبراهيم
اسرتاتيجيات حديثة يف تدريس املهارات 

األربعة

اجللسة اخلتامية: 4:30 -5:00
رئيس اجللسة: عمر فاروق كوركامز

اليوم الثالث: 2016/10/10
املكان

قاعة املحارضات يف مؤسسة إسطنبول للتعليم واألبحاث
ISAR

ورشة عمل
الساعة 3:00 إىل الساعة 9:00

د.املعتز باهلل السعيد
توظيف املدّونات اللغوية يف تعليم اللغة 

العربية للناطقني بغريها
9:00 - 3:00
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من ضيوف المؤتمر

األستاذ الدكتور مهدي العش: ولد بدمشق، والتحق بجامعتها وتخصص في اللغة اإلنكليزية وأدبها. حصل على 
الماجستير بجامعة أوهايو في أمريكا، ومن الجامعة ذاتها على الدكتوراه في علم اللغة التطبيقي عام 1987. تحدث في 
عشرات المؤتمرات في مجاالت نشاطه.و عمل وال يزال يعمل في إعداد مدرسي وممتحني اللغة العربية في الجامعات 
منها األمريكية والعربية، وهو عضو في عدة مجالس وهيئات منها المجلس األمريكي لتعليم اللغات األجنبية، ،عاد إلى 
دمشق في أواخر 2009 وعمل فيها عدة مشاريع بحثية مع جامعات ومؤسسات أمريكية ،منذ عام2013 التحق بجامعة 

سان دييغو الحكومية أستاذا زائرا.

الدكتور محمد الحوري: أستاذ علم اللغة العربية في جامعة ميتشيغان, شارك في العديد من الجامعات في الواليات 
المتحدة في مجال تطوير اللغة العربية وبرامج الدراسات »الشرق أوسطية«. قام بنشر العديد من المقاالت واألبحاث 
عن اللغة العربية واللسانيات ، وله العديد من الكتب المطبوعة من بينها: اكتساب اللغة العربية كلغة ثانية ، وقواعد اللغة 

العربية في السياق . ومحرر لمجالت مهمة مثل:

 Journal of Arabic Linguistics Tradition، Al-‘Arabiyya.

 الدكتور محمد بونجمة: أستاذ التعليم العالي في جامعة األخوين إفران المغرب. دكتوراه الدولة في اللغة العربية 
وآدابها جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس ، عمل أستاذًا في عدة جامعات أمريكية منها جامعة سان فرانسيسكو في 
كاليفورنيا، وأستاذا زائرا في جامعات أخرى ، شارك في العديد من الندوات و المؤتمرات الدولية للغة العربية . نشر له 
العديد من المؤلفات منها :  تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها: مهارة االستماع نموذجا ، وأ دونيس ، ومرجان األعماق.
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 القواعد الُمهّمة في اللغة المرَحلية
لمتعلمي اللغة العربية

أ. د. عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي

ملخص الدراسة

مته  ق حقُل تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها تقّدمًا ملحوظًا في العقود األربعة الماضية، واستفاد مما قدَّ حقَّ
اللسانياُت التطبيقية وتعليُم اللغات األجنبية من نظريات وآراء ومناهج مبنّية على دراسات علمية، والسّيما في تدريس 
م للناطقين  م للناطقين بغيرها ـ في كثير من البرامج ـ كما ُتقدَّ المهارات اللغوية. بيَد أن قواعد اللغة العربية ما زالت ُتقدَّ
بها، وفاقًا لتنظيم أبوابها ومسائلها في المصادر النحوية والصرفية، مع تعديٍل وتيسيٍر لبعض المصطلحات. فلم ُينَظر فيها 
إلى الَفرق بين النحو الِعلمي والنحو التعليمي، وال إلى حاجة متعلمي العربية الناطقين بغيرها لهذه األبواب والمسائل 
هم اللغوي المرَحلي. وسوف أقدم في هذه الدراسة مقَتَرحًا لتعليم قواعد  في فهم اللغة واستعمالها، والسّيما في نموِّ
ا من نتائج عدد من الدراسات الميدانية في اللغة المرحلية لمتعلمي اللغة العربية،  اللغة العربية لغًة ثانيًة أو أجنبيًة، مستَمدًّ

ومبنيًّا على التفسير الّلسانيِّ النفسي االجتماعي الكتساب اللغة الثانية وتعلُّمها وتعليمها.

 * * *
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* أ. د. عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي: دكتوراه »الفلسفة في علم اللغة التطبيقي« من جامعة بيتسبرغ عام1993م. 
أستاذ في قسم علم اللغة التطبيقي، وعميد معهد تعليم اللغة العربية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،وعضو 
في العديد من المجالس والهيئات األكاديمية واإلدارية ، وعضو في عدد من لجان تأليف المناهج والمجالت ومنها 
مجلة علوم اللغة العربية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ، وأشرف وحّكم العديد من الرسائل والبحوث 
العلمية،شارك محاضرًا في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية العالمية منها مؤتمر علم اللغة النفسي في إسبانيا 
والمؤتمر الدولي للغة العربية في بيروت ، له العديد من األعمال العلمية المنشورة منها : كتاب طرائق تدريس اللغة 

العربية للناطقين بلغات أخرى ، وعلم اللغة النفسي.

* * *
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  الضبط والتشكيل في برامج تعليم العربية ومناهجها
ودوره في تطور الكفاءة اللغوية

د. خالد حسين أبوعمشة

تروم هذه الدراسة البحث في موضوع الضبط والتشكيل في برامج تعليم العربية ومناهجها، ودوره في تطور 
الرؤى  الميدان بشكل عام حيث تختلف  التي يعاني منها  الدارسين. وذلك في ظل الفوضى  اللغوية لدرى  الكفاءة 
التعليمية، فال رؤية واضحة تضبطه، وال  المناهج  الضبط والتشكيل وظهورها في  تعليم  والمذاهب والمداخل في 
استراتجيات بّينة تحكم تدريسه، فهو مرتبط بأهواء المؤلفين، وخبرات المدرسين، فقط، وعليه: تتغيا هذه الدراسة 

اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:

ـ كيف تتعامل المناهج والسالسل التعليمية مع موضوع الضبط والتشكيل؟

ـ ما أثر الضبط والتشكيل في اكتساب الكفاءة اللغوية وتطورها؟

ـ ما موقف الطلبة من موضوع ضبط النصوص وتشكيلها من عدمه؟

ـ ما رأي المدرسين في ضبط النصوص وتشكيلها من عدمه؟

ـ ما انعكاس الضبط والتشكيل في تعليم الصرف العربي؟

* * *
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* د.خالد حسين أبو عمشة :حّصل البكالوريس في اللغة العربية وآدابها من الجامعة األردنية1994، دكتوراه في 
فلسفة مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها للناطقين بغيرها. المدير األكاديمي والتنفيذي لمعهد قاصد في األردن ، 
أستاذ زائر في جامعة بريغام يانغ في أمريكا . حاضر في عدد من الجامعات العربية واألجنية ،شارك في تأليف العديد من 
سالسل تعليم العربية للناطقين بغيرها ومنها سلسلة معهد قاصد ، أّلف عشرة كتب وسبعة كتب باإلشتراك مع مؤلفين 

آخرين وله أيضا العديد من األبحاث العلمية المحكمة ،وشارك في مؤتمرات دولية.

* * *
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 األلعاب اللغوية وتوظيفها 
في اكتساب اللغة الثانية  »العربية أنموذجا«

إعـداد د. هـدايـة هـدايـة إبـراهـيـم

ملخص الدراسة

تقوم األلعاب اللغوية بمهمة أساسية في تعليم  اللغة الثانية للطالب من خالل مواقف حقيقة وتواصلية، وإعطاء 
الطالب جميعا فرصا للتفاعل والتعاون والمشاركة، كما أنها وسيلة تعليمية حديثة وغير مباشرة تقوم بتنشيط ذهن 
المطلوب  فهم  من  الطالب  يتمكن  وبالتالي  التقليدية،  الوسائل  ملل  عن  بعيدا  باستمرار  انتباههم  وجذب  الطالب 
بالسرعة المطلوبة مع األداء المتقن  في قالب ممتع  وبطريقة جذابة، كما أن التعلم بواسطة األلعاب يساعد على تثبيت 
وإثراء مهارات اللغة وعناصرها، حيث يمارسها الطالب من خالل اللعب، فيتم توظيفها بشكل تواصلي فعال، حيث 
تقوم بعدة أداءات للمهارة الواحدة، وذلك عن طريق ألعاب متنوعة، تتنوع فيها بالتالي الطرائق التي يتعامل بها الطالب 

مع المهارة ذاتها.

استهدف هذا البحث بيان دور األلعاب اللغوية في اكتساب اللغة الثانية، مع تحديد معايير اختيار األلعاب اللغوية، 
وبيان خطوات تصميمها، ومن َثمَّ تقديم نماذج تطبيقية لبعض األلعاب اللغوية التي يمكن تطبيقها على متعلمي اللغة 

العربية لغة ثانية والتي تساعد على اكتساب مهارات اللغة وعناصرها.
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* د. هداية هداية إبراهيم :أستاذ مشارك بمعهد تعليم اللغة العربية بجامعة اإلمام محمد بن سعود ،وخبير تربوي 
ومصمم مناهج في مركز األمير سلمان للتدريب والدراسات التربوية، شارك في العديد من الندوات والمؤتمرات 
العلمية المحلية والدولية ، أّلف العديد من الكتب والبحوث العلمية وسالسل تعليم اللغة العربية . أشرف على العديد 
من رسائل الماجستير والدكتوراه ، حّكم العديد من البحوث ، مدير ومؤسس رابطة تعليم العربية للناطقين بغيرها ، 

عضو في العديد من الجمعيات العلمية، مثل: الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس بجامعة عين شمس.

* * *
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  التحديات المؤسسية في برامج تعليم العربية في السنوات التحضيرية
بكليات العلوم اإلسالمية بتركيا

د.إسالم يسري علي

ملخص الدراسة

يهدف هذا البحث إلى الوقوف على التحديات المؤسسية  التي تواجه تعليم اللغة العربية في برامج السنة التحضيرية 
بكليات العلوم اإلسالمية واإللهيات  بجمهورية تركيا، وفي سبيل ذلك اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي فأجرى 
مقابالت مع بعض معلمي وطالب السنوات التحضيرية وطالع األدب التربوي المتعلق بجوانب عملية تعليم اللغات 
والتحديات التي تواجه تعليم اللغات األجنبية في بعض الدول، ثم قام بتصميم استبيان في ضوء ما سبق الستطالع 
رأي معلمي السنوات التحضيرية، وتناولت أقسام االستبيان موضوعات: األهداف واإلطار المرجعي واختيار المعلمين 
وتدريبهم، والمواد التعليمية واألجهزة واالختبارات وتقويم العملية التعليمية، ومدى اهتمام الطالب ومتوسط أعدادهم 
في الصفوف، واللغة التي يستخدمها المعلمون في التدريس، وموقع اللغة العربية في السنوات األربع التالية، والجانب 
اإلداري وتقييم المعلم لمستوى تعليم العربية في كليته. شارك في هذا االستبيان )25( معلما ينتمون لـ )11(كلية وهو 
ما يمثل نسبة 14% تقريبا من إجمالي كليات العلوم اإلسالمية في تركيا. وجاءت النتيجة أن هناك تحديات على مستوى 
األهداف والمرجعية العلمية واختيار المعلمين وتدريبهم  والمواد التعليمية واالختبارات وتقويم العملية التعليمية، 

ومدى اهتمام الطالب ومتوسط أعدادهم في الصفوف، وتأثير الجانب اإلداري على الجانب التعليمي.
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تحت  ماليزيا،  في  اإلسالمية  الجامعة  من  بغيرها  للناطقين  العربية  تعليم  في  علي:دكتوراه  يسري  *د.إسالم 
الديوان  مراكز  في  وشريك  مؤسس   ، ثانية«  لغة  بوصفها  العربية  اللغة  في  للكفاءة  محوسب  مقياس  “بناء  عنوان 
إسطنبول. في  والسيرة  التربية  وبحوث  للدراسات  سير  بمعهد  العربية  اللغة  لبرنامج  مدير  لها،  التربوي  المدير   و 

- وهو مؤلف رئيس لسلسلة العربية للعالم،حاصل على 3 دبلومات عليا في التربية.
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 نحو بناء ُمعجٍم إلكترونيٍّ لتعليميَّة 
ة اللُّغة العربيَّة ألغراٍض خاصَّ

عيد إعداد : د.الُمعتّز بالله السَّ

ص الدراسة ُمَلخَّ

توظيف  إلى  سعيهم  في  هذا  نالحظ  أن  وُيمكن  العربية؛  الّلغة  بحوسبة  األخيرة  الّسنوات  في  الباحثون  ُيعنى 
الحاسوب في صناعة الُمعَجم. وِمن هذا المنطلق، سوف تسعى هذه الورقة إلى تقديم منهٍج لبناء ُمعَجٍم إلكترونيٍّ 

ة؛ وذلَك نظًرا لنُدرة األبحاث الُمنَجزة في هذا الميدان. لتعليميَّة اللُّغة العربيَّة ألغراٍض خاصَّ

نة؛  ويهدف المعَجم المنشود إلى خدمة النَّاطِقين بغير العربِيَّة ومساعدتهم على فهمها في ضوء لسانيَّات المَدوَّ
ة والتَّطبيق. ويقوم البحث على المنهج الوصِفّي، إذ  م نموذًجا للُمعَجم المنشود ليجَمَع ـ بذلك ـ بيَن النَّظِريَّ كما ُيَقدِّ

ياحة.  ته من اللُّغة العربيَّة المعاِصرة في َميدان السِّ ُتسَتَمدُّ مادَّ

تي ُتعنَى بِالبحث في الظَّواِهر اللُّغوية وَتفِسيِرها من خالل مجموعٍة  نة الَّ ع مجاُل البحث بيَن لسانيَّات المَدوَّ ويتنَوَّ
َغِوّي، وِعلم اللُّغة الحاُسوبِّي الَّذي ُيعنى بَتوِجيه األنظِمة الحاُسوبِيَّة إلى  تي َتِصُف الواِقَع اللُّ ِمن النُُّصوص المَحوَسَبة الَّ

كاء الَبَشِرّي. بِيِعيَّة وُمحاكاة الذَّ فهم اللُّغات الطَّ

* * *
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عيد: دكتوراه  »الفلسفة في علم الغة والدراسات السامية الشرقية«من  جامعة القاهرة ،باحث  * د.الُمعتّز بالله السَّ
وأستاذ مساعد في كلية العلوم في جامعة القاهرة ،ومستشار لغوي حاسوبي لعدد من المؤسسات ، له العديد من الكتب 
واألبحاث العلمية منها : فقه اللغة العربية »مفاهيم وقضايا«و علم الداللة ونظرية المعنى .عضو في العديد من اللجان 

العلمية للمؤتمرات الدولية منها :المؤتمر الدولي للتطبيقات اإلسالمية في علم الحاسوب وتقنياته .

* * *
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  توظيف استراتيجّية »تدوير المهّمة«
في مهاراتي القراءة واالستماع للنّاطقين بغير العربّية

 إعداد : د. ناجح أبو عرابي
             د. صالح حمدان.

توّفر استراتيجّية »تدوير المهّمة« إطارًا عملّيًا لتحقيق الّتمايز في الّتعليم والّتعّلم وفق أحدث نموذج علمّي وعملّي 
في أنماط الّتعلم )نموذج سيلفر وسترونج وبيريني 2009( يحّقق نتائج إيجابّية في تعليم مهاراتي القراءة واالستماع 

وتعّلمها. و تقّدم استراتيجّية “ تدوير المهّمة “ أربعة أنماط مختلفة من المهّمات ، وهي : 

1- مهّمات تمّكن تطلب من المتعّلم الّتذّكر والوصف

2- مهّمات فهم تطلب من المتعّلم الّشرح والّتفسير 

3- مهّمات تعبير ذاتّي تطلب من المتعّلم الّتخّيل واإلبداع 

4- مهّمات بين شخصّية تطلب من المتعّلم استكشاف المشاعر واالرتباط الشخصّي

يهدف البحث إلى تبيان أهمّية استراتيجّية “ تدوير المهّمة “ وما تقّدمه من أنماط أربعة مختلفة من المهّمات في 
مهارتي القراءة واالستماع للنّاطقين بغيرها ، وسيقوم الباحثان بعرض نماذج من مهارتي القراءة واالستماع توّضح كيفّية 

توظيف االستراتيجّية
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*د. ناجح أبو عرابي:بكالوريوس وماجستير في اللغة العربية من جامعة اليرموك ، ودكتوراه في مناهج اللغة 
العربية وطرائق تدريسها من جامعة عّمان العربية، عمل محاضرًا في عدد من الجامعات األردنية ، انتدب محاضرًا زائرَا 
في جامعة فرجينيا، يعمل مديرًا لبرامج اللغة العربّية في CIEE جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا، شارك باحثًا في العديد 
من ورشات العمل والمؤتمرات والّدورات التدريبّية محلّيًا وعربّيًا ودولّيًا، له كتابان في تعليم العامية وهما »شوفي 

مافي، وعلى فكرة«.

د.صالح محمد أحمد حمدان : حائز على دكتوراه في »الفلسفة في اللغة العربية وآدابها« من الجامعة األردنية 
2009م، محاضر متفرغ في المجلس العالمي األمريكي للتبادل الثقافي ،وفي جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا، وكان 
محاضرًا في العديد من مراكز تعليم العربية للناطقين بغيرها . شارك في عّدة مؤتمرات عن اللغة العربية منها: الموتمر 
الفرانكفوني في جامعة آل البيت 2011م، وله عّدة كتب و أبحاث منشورة  منها : مستويات الغرابة في شعر الفرزدق، 

و التحليل الوظائفي واإلجراءات األسلوبية وأثرها في التضام النصي.

* * *
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  استراتيجّيات تسهيل تعليم النّحو العربّي
للنّاطقين بغير العربّية من خالل استثمار نظرّية العامل.

د. فاطمة »محمد أمين« العمري

ملّخص البحث

سيسعى هذا البحث إلى اإلسهام في حلِّ الُمشكالِت التي تعترض سبيل تعليم النّحو العربّي وتقُف حائالً في 
، ومتعّلميها من غير أبنائها بشكٍل خاصٍّ دون إتقانها. طريق ُمتعّلمي العربّية بشكٍل عامٍّ

ِة  وسيجتهُد البحُث في تقديِم مجموعٍة من الُحلوِل لمشكالٍت قائمٍة بالفعِل من خالِل العودِة إلى ُجذوِر النّظريَّ
ِة، واالّتكاِء على ما طرحه النّحاُة األوائُل الذين عايشوا الّتقعيَد النّحوّي و أسهموا فيه، وكانت الّصورة الّلغوّيُة  النّحويَّ
لديهم ناصعًة صدروا عنها بجالٍء، ساقهم إلى االهتداء إلى القول بنظرّية العاملش النّحوّي التي تقّدُم إجاباٍت شافيًة 
لكثيٍر من أسئلِة الّدارسين، وتقدم حلوالً منهجّية لمعظم اإلشكالّيات والمسائل التي تعترُض طريقهم، وهذا بالّطبع 
ال يكون من خالل الغوص في تفاصي النّظرّيِة التي استنكرها ونهض ضّدها بعض علماء العربّية، وإّنما الّشان الذي 
يخوض هذا البحُث غماره هو أصول النّظرية وعللها األوائل دون الّثواني والّثوالث؛ إذ ال يستمرئ هذا البحث الخوض 

في التفسيراِت الفلسفّيِة وال الحجج المنطقّية التي ال مكان لها في قاعات الّدرس.

فهمُّ البحِث استخالُص طريقٍة عملّيٍة واضحِة المعالِم بسيطٍة قدَر اإلمكان بعيدٍة عن الّتعقيد من شأنها أن ُتساهَم 
في جسر الُهّوِة الناشئِة بين المتعّلمين والنّحو العربّي.
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وليس هذا الجهد إال للتأكيد على أهمّيِة تدريِس النّحو العربّي بأصوله الواضحة واألساسّية المهّمة لمتعّلمي 
العربّيِة من النّاطقين بغيرها، فالنّحو ُأسُّ العربّيِة وبابها ومحرابها الذي ال تقوم إال به، وال تنقاُد للنّاطقين إال من خالله.

النّظرّيَة ويشرح ما يمكن اإلفادة به منها،  وسيقّدُم البحُث أطروحته من خالل شّقين: األول، تنظيريٌّ يستقرُأ 
قِّ النّظريِّ في تعليم النّحو العربيِّ للناطقين  والّثاني، تطبيقيٌّ يقّدم نماذج لما يمكن أن يكون طريقًة عملّيًة في توظيف الشِّ

بغير العربّية.

وسيسعى البحُث إلى اإلجابِة عن مجموعٍة من األسئلِة أهّمها: 

ـ ما حدود نظرّية العامل التي يمكن استثمارها في تعليم اللغة العربّية للنّاطقين بغيرها؟

ـ ما جدوى استثمار فكرة العمل النّحوي في ضبط الّتراكيب التي ينتجها المتعّلمون؟

ـ كيف ُيساهم توظيف النّظرّية في تحسين جودة المنتج الّلغوي لدى المتعّلمين؟

ـ ما األبواب النّحوية التي يمكن طرقها من خالل النّظرّية؟

ـ في أيِّ مستوى لغوّي يمكن للمعّلم البدء بتمّثل أبعاد النّظرية في الّتعليم؟

ـ ما أثر استثمار النّظرّية في تعليم اإلعراب؟

ـ ما مدى حضور النّظرّية في الميدان ؟

ـ ما جدوى توظيف النّظرّية؟

ـ كيف يمكن ربط النّظرّية بتعليم المهارات األربع والّترجمة؟

الكلمات المفتاحّية: النّحو، تعليم، مشكالت، تيسير، نظرّية العامل.

* * *



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  29 رةلر تاصليعتاصةسلرعتصلتلللاتليلعلتت

* د. فاطمة محمد أمين العمري :بكالوريوس وماجستير في اللغة العربية من الجامعة األردنية ،ودكتوراه في 
اللسانيات من الجامعة األردنية عام 2006 م، تعمل أستاذة مساعدة في مركز اللغات ، شاركت في تأليف مناهج اللغة 
العربية للناطقين بغيرها ، عملت مرشدًة أكاديميًة ومشرفة على دورات المعهد الدولي لتعليم العربية في األردن ، لها 

العديد من الكتب والبحوث المنشورة منها : مالمح من عالمية العربية في القارة األوروبية

* * *
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 إعداد اختبارات الكفاءة في اللغة العربية
 للناطقين بغيرها بين العالمية والمحلية

»مشكالت وإضاءات«

أ.د/محمد عبد الرؤوف الشيخ

ملخص الدراسة:

   تحددت مشكلة الدراسة في عدم وجود معايير عالمية إلعداد اختبارات الكفاءة اللغوية في اللغة العربية للناطقين 
بغيرها وغياب اإلطار المرجعي العام إلعداد تلك االحتبارات، ووجود مشكالت تعترض إعداد تلك االختبارات،مما 
دفع  بمراكز تعليم اللغة العربية للناطقين بها إلى االعتماد على الجهود الشخصية لبعض المعلمين مما يقلل من نتائج 

تلك االختبارات.

   ولذلك هدفت الدراسة إلى تحديد المعايير العالمية لتقييم اختبارات الكفاءة اللغوية وبيان مدى إيفاء اختبارات 
الكفاءة في اللغة العربية للناطقين بغيرها بتلك المعايير والمشكالت التي تواجه مراكز تعليم اللغة العربية للناطقين 
بغيرها  في بناء واستخدام تلك االختبارات ،وذلك من خالل تصميم بطاقة لهذا الغرض تم حساب صدقها وثباتها 

وتطبيقها على عينة ممثلة لمراكز تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

وقد أظهرت النتائج أن هناك 14 معيارا ال تتوافر في اختبارات الكفاءة اللغوية في اللغة العربية للناطقين بغيرها ، 
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ووجود 16 مشكلة تعاني منها مراكز تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها  ، واقترحت الدراسة الحلول الممكنة لمواجهة 
تلك المشكالت. 

* * *

*أ.د. محمد عبدالرؤوف الشيخ: دكتوراه في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها من جامعة طنطا، تقلد 
بعض المناصب اإلدارية منها عميد كلية التربية في جامعة طنطا ،وعمل أستاذًا زائرًا وأستاذًا مساعدًا في عدة جامعات 
عربية منها جامعة اإلمارات المتحدة و حاليا أستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس في جامعة طنطا، عمل مستشارًا في 
مجال تعليم اللغة العربية  محّليا ودوليًا ومن ذلك : مستشار ثقافي في السفارة المصرية بروما ،  ومستشار في مكتب 

التربية العربي لدول الخليج في الكويت.

* * *
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  قصور كتب تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
في مجال تدريس األزمنة الفعلية المركبة

إعداد: د. محمد موفق الحسن

 ملّخص الدراسة

إّن األزمنة ذات أهمية بالغة من حيث عالقة الفعل بها، إال أّن النحاة العرب األوائل -انسياقًا مع نظرية العامل- لم 
يدرسوا الفعل، في المستوى النحوي، إال بوصفه عاماًل من العوامل، مقتصرين عند حديثهم عن األزمنة الفعلية على 
األزمنة البسيطة الثالثة التي تؤديها الصيغ الصرفية لألفعال فحسب دون االهتمام باألزمنة المركبة التي تؤديها األفعال 
مع القرائن اللفظية المساعدة. والغريب أّن كتب تعليم العربية للناطقين بغيرها، ال تشّذ عن هذا التقليد؛ فالكتب التي 
س األزمنة الفعلية المتنوعة ضمن اإلطار التقليدي الضيق المقتصر على الصيغ البسيطة الثالث،  اطلع عليها الباحث تدرِّ
دون أن تتضمن أدنى إشارة إلى األزمنة الفعلية المركبة؛ مما يخلق قصورًا جليًا، في هذه الكتب يؤّثر تأثيرًا كبيرًا في 

مخرجات العملية التعليمية.

الحديثة  اللسانية  الدراسات  بأدوات  الخلل، وتِبيان أشكاله، متوّسلة  الدراسة تلّمس أسباب هذا  تحاول هذه 
وإنجازاتها، لتقدم تصّورًا جديدًا لألزمنة الفعلية في اللغة العربية -وخصوصًا منها األزمنة المركبة- وتوصي باعتماده 

حين وضع مناهج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.
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* د. محمد موفق الحسن :  بكالوريوس وماجستير في اللغة العربية من جامعة حلب ، دكتوراه في اللغة العربية 
واللغات السامّية جامعة شارل ديغول  في فرنسا عام2006م، وكان باحثًا زائرا في كلية الدراسات الشرقية في جامعة 

كامبردج عام 2000م . أستاذ مساعد في جامعة حلب وجامعة أركان في اسطنبول . 

* * *
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  أدوات تعزيز مهارات التفاعل الشفوي والثقافي
لتعليم اللغة العربية عن بعد للناطقين بغيرها

إعداد : أ. عبد الحكيم قاسم

ملّخص الدراسة

من أكبر التحديات التي تواجه متعلمي اللغة العربية كلغة ثانية أو إضافية في أستراليا وغيرها من الدول األجنبية 
هي مسألة ممارسة اللغة العربية خارج القاعة الصفية من أجل تنمية مهاراتهم اللغوية بشكل عام  والشفوية على وجه 
الخصوص. فالعدد المحدود من الساعات الدراسية الصفية التي يتلقاها الطالب أسبوعيا قد يكون كافيا لطلبة اللغات 
األوروبية كالفرنسية، واإليطالية، واأللمانية، واإلسبانية وغيرها إال أنه، وبكل تأكيد، فإن هذا العدد ال يكفي لتعلم لغة 
كاللغة العربية والتي تمتاز  في ازدواجيتها التي تجمع ما بين الفصحى والعامية، بين لغة يتعلمها الطالب داخل القاعات 
الصفية  خالل  الفصل الدراسي ولكن ال تتوافر له الفرص لممارستها في بيئتها األصلية خارج القاعة الصفية. فالطالب 
غالبا ما يكون معزوال عن الناطقين باللغة العربية خارج القاعة الصفية  مما فرض هذا الواقع تحديات كبيرة على أساتذة 
اللغة العربية كان البد من مواجهتها والتعامل معها من أجل إيجاد حلول مناسبة لها.  وهذه المسألة تشكل تحديا أكبر 
لمتعلمي اللغة العربية عن ُبعد الذين غالبا ما  يعيشون في مدن وواليات مختلفة وبالتالي ال تتوافر لهم فرص ممارسة 

اللغة والتفاعل مع أقرانهم كما هو الحال بالنسبة للطلبة الذين يتعلموها من خالل الصفوف التقليدية.  

تعتبر جامعة ديكن الجامعة الوحيدة في أستراليا التي بدأت بتعليم العربية عن بعد نظرا لزيادة اإلقبال على تعلم 
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العربية في مختلف الواليات األسترالية؛ ومن أجل مواجهة هذه التحديات التي تواجه متعلمي العربية كلغة ثانية بشكل 
عام ومتعلمي العربية عن بعد بشكل خاص كان ال بد لنا من  تصميم منهج الكتروني يرتكز على أساس المخرجات، 
ويتبنى وجهة النظر القائلة: »إن التقنية، باعتبارها ركيزة من ركائز تصميم المنهج؛ يمكن أن تلعب دورين: أحدهما 
أداًة للتعلم، واآلخر مدرسًا؛ لتصبح أدوات التعليم متاحة بشكل أكبر للمتعلمين، زمانًا ومكانًا؛ ولتحقيق هذا الهدف 
قمنا بوضع إستراتيجية تمثلت بتصميم وتطوير برنامج تفاعلي متكامل من خالل شبكة اإلنترنت، حيث قمنا بإنتاج  
كم هائل من المواد التدريسية المبتكرة والمتطورة من خالل ربط النصوص المكتوبة بالمسموعة، وكذلك من خالل 
تقديم مجموعة من األنشطة  الدراسية واللغوية  المتنوعة، وتصميم نظام تقييم متطور يقدم تغذية راجعة فورية للطالب 

وتقديمه  للطالب مستخدمين أسلوب التعليم المدمج )قاسم، 2014، 2015(.

إضافة إلى تطوير بيئة إلكترونية متكاملة للغة العربية في جامعة ديكن كان ال بد لنا أيضا من توفير غرف صفّية 
افتراضية، من خالل برنامج إدارة التعليم )Desire 2 Learn( المستخدم في جامعة ديكن، والذي يوفر أيضا منتديات 
للنقاش بين الطالب أنفسهم والطالب واألساتذة. تكمن أهمية هذه الغرف الصفية االفتراضية في كونها توفر فرصا 
لتنمية مهار ة التفاعل الشفوي، فهي تسمح لألستاذ االلتقاء بطلبته، بشكل منتظم، بغض النظر عن أماكن تواجدهم،  

ومناقشة أي درس أو موضوع بشكل ال يختلف عن الصف التقليدي أو المنتظم.

على الرغم من حداثة تجربة تعليم العربية عن بعد، إال أن المالحظات األولية حول هذه التجربة تشير إلى أنه 
بتوفير األدوات المناسبة لممارسة اللغة يمكن تنمية وتعزيز المهارات الشفوية لمتعلمي العربية العربية عن بعد.

* * *
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* أ. عبدالحكيم قاسم : رئيس قسم الدراسات العربية في جامعة ديكن في أستراليا منذ عام 1989. شارك في 
العديد من المؤتمرات الدولية والمحلية ،وله عدة مؤلفات في علم اللغات التطبيقي بشكل عام ،وفي مجال تطوير 
أساليب جديدة في تعليم العربية إلكترونيا ،حاز على العديد من الجوائز التقديرية من جامعة ديكن إلنجازاته المتميزة. 
يعمل حاليا على تصميم وتطوير برنامج،يعد األول من نوعه عالميا في تنمية مهارات الحديث لمتعلمي العربية كلغة 

إضافية من خالل العالم اإلفتراضي .

* * *
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  تحليل األخطاء الصرفية في مهارة الكتابة
لدى متعلمي العربية الناطقين بغيرها

إعداد: د. يحيى عبدالمبدي محمد

أ. خلود سقباني

ملّخص الدراسة

يعد تحليل األخطاء أحد الموضوعات الرئيسة في مجال علم اللغة التطبيقي عامة واكتساب اللغة الثانية خاصة. 
ودون تحديد األخطاء وتحليلها تظل عملية التعليم تعاني من النقص والخلل، األمر الذي يؤثر بالطبع في مخرجات 

المستويات اللغوية والكفاءة بشكل عام. 

يهدف هذا البحث إلى تحليل األخطاء الصرفية لطالب اللغة العربية الناطقين بغيرها في مهارة الكتابة، وقد 
اقتصر نطاق البحث على تحليل األخطاء الصرفية التي يقع فيها الطالب في مهارة الكتابة وتضمن األوزان العشرة 

لألفعال ومصادرها واسم الفاعل منها نظرا لتكرار وقوع األخطاء فيها من حيث معانيها واستخداماتها.

 ويعتمد هذا البحث أساسا على أطروحة الباحثة خلود سقباني للحصول على درجة الماجستير من جامعة دمشق 
عام 2015 في موضوع »مشكلة األوزان الصرفية في مهارة الكتابة: توصيفها، أسبابها، حلولها«.
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* يحيى عبدالمبدي محمد: دكتوراه في اللغة العربية واللغات السامية من جامعة القاهرة عام 2008م. أستاذ 
اللغة العربية المساعد بكلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون-قطر.عمل  محاضرًا في جامعة جورجتاون ومعهد 

الشرق األوسط وجامعة ميرالند بالواليات المتحدة.

* خلود سقباني: ماجستيرفي تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها جامعة دمشق 2015م .عملت أستاذة في 
المعهد العالي للغات جامعة دمشق، لديها خبرة طويلة في التدريس في جامعات دولية أمريكية وبريطانية. شغلت 

منصب مديرة تنفيذية لبرنامج )كاسا( في جامعة دمشق. شاركت في العديد من المؤتمرات وورشات العمل.

* * *
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 ضعف الطلبة األتراك في مهارة المحادثة
المشكلة وطرق المعالجة

 إعداد: أ.د. يعقوب جويلك
 د. محمود قدوم

ملخص الّدراسة

يسعى هذا البحث لمناقشة ضعف الطلبة األتراك في مهارة المحادثة التي تعد من أهّم المهارات اللغوّية، ومع 
ذلك فإّن غياب تطبيق هذه المهارة الحقيقّي يعّد من المشكالت الجوهرّية في مجال تعليم اللغة العربية الناطقين بغيرها 
يات التي تقف عائًقا  في كلّيات العلوم اإلسالمّية في الجامعات التركّية، ويجيب هذا البحث عن األسئلة اآلتية: ما التحدِّ
يات؟ ما أهّم  أمام تطّور الطلبة األتراك في مهارة المحاَدثة؟ ما األسس التي ال بد من االعتماد عليها لمواجهة هذه التحدِّ

الحلول المقَتَرحة للحّد من هذه المشكلة والقضاء عليها إن أمَكن؟

ويعتمد البحث المنهج الوصفي لمناسبته لموضوع البحث، ومن أهم نتائج التي توّصل إليها: ضرورة تبني رؤية 
منسجمة إلدارة الكلية أو القسم.. تعتمد برنامجا واضحا، وُتحسن اختيار المعلمين والمناهج والوسائل التدريسّية، 
وتعتمد اللغة العربية لغة التعليم. وضرورة إعداد الفصول والغرف الدراسية بصورة مناسبة لتعليم اللغة العربية وتجهيزها 
بكل اإلمكانيات الدراسية الالزمة مثل السبورة واألقالم والالفتات العربية وأجهزة العرض والحواسيب وما إلى ذلك 

من أنواع التقنية الحديثة، وتحديد عدد الطلبة في كل صف ب25 طالبا.
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*أ.د. يعقوب جيولك: تخرج من كلية أصول الدين لجامعة  أنقرة  1984م، عمل مدرسًا للغة العربية  و التربية 
الدينية ، أصبح معيدًا للغة العربية عام 1993م ، ثم أستاذًا مشاركًا عام 2005م، واآلن أستاذ للغة العربية في جامعة 

يلدريم بايزيد في أنقرة ، وبنفس الوقت عميد مؤسس في كلية العلوم اإلسالمية بجامعة بارطين.

*د.محمود محمد عيسى قدوم : بكالوريوس في اللغة العربية وآدابها الجامعة الهاشمية عام 2007م ، ماجستير 
في اللغة العربية وآدابها تخصص علم اللغة والنحو عام 2009م من الجامعة ذاتها ، دكتوراه في اللغة العربية وآدابها 
تخصص علم اللغة والنحو الجامعة األردنية عام 2014م . واآلن أستاذ مساعد في قسم اللغة العربّية وبالغتها في 

جامعة بارطِين.

* * *
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 توظيف إستراتيجيات الفهم القرائي
في تنمية مهارتي االستماع والتحدث لدارسي العربية األتراك.

إعداد: د. أحمد حسن محمد علي

ملّخص الدراسة

س وتلقى اهتماما كبيرا في كل بالد العالم السيما تركيا التي شهدت   أصبحت اللغة العربية اليوم لغة تعلَّم وُتَدرَّ
إلى  العربية  تدرس  التي  المدارس  عدد  وصل  حيث  األخيرة؛  الخمس  السنوات  في  العربية  باللغة  متزايدا  اهتماما 
)854 مدرسة( عام 2014 بعد أن كان )453 مدرسة( تقريبا 2005، وعلى مستوى الجامعات فإن كليات العلوم 
اإلسالمية)اإللهيات(-التي تعتبر اللغة العربية مادة أساسية فيها-قد تجاوز عددها)95( كلية تقريبا بعد أن كان عددها 

قبل خمس سنوات )21( كلية في عموم تركيا.

وعلى الرغم من تلك الجهود المبذولة إال أنها لم تحقق النتائج المرجوة في تعليم اللغة العربية بسبب العديد من 
المشكالت؛ بعضها يتعلق بقصور المناهج التعليمية في االهتمام بمهارتي االستماع والتحدث، وإدراجهما في المنهاج 
المعلمين على تدريس مهارتي  اهتمام  بانصباب  يتعلق  الدرس. والبعض اآلخر  أو  للوحدة  نهائي  في شكل تمرين 
القراءة والكتابة دون أدنى اهتمام بمهارتي االستماع والتحدث، واالكتفاء بتدريسهما ضمنا أثناء تدريس مهارتي القراءة 

والكتابة؛ األمر الذي أدى إلى ضعف قدرة الطالب على االستماع والتحدث.
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وقد أظهرت نتائج دراسة استطالعية قام بها الباحث أن بعض معلمي مهارات االستماع والتحدث ليست لديهم 
أية إستراتيجيات لتدريسهما؛ بينما كانت لديهم بعض اإلستراتيجيات المحددة في تدريس مهارات الفهم القرائي، لذا 

هدف البحث إلى توظيف بعض هذه اإلستراتيجيات في تدريس مهارتي االستماع والتحدث.

وبعض  والتحدث،  االستماع  لمهارتي  موجزا  يعرض  الذي  النظري:  محورين:اإلطار  إلى  البحث  وينقسم 
إستراتيجيات الفهم القرائي،اإلطار التطبيقي: الذي يحدد فيه مشكالت تدريس االستماع والتحدث باستخدام المنهج 
الوصفي من خالل استبانة يتم تطبيقها على عدد من الجامعات التركية، كما يقدم بعض النماذج التطبيقية لتوظيف 

إستراتيجيات تدريس الفهم القرائي في تدريس االستماع والتحدث.

 وتتحدد مشكلة هذه الدراسة وهدفها في اإلجابة عن اآلتي:

1- ما مشكالت تدريس مهارتي االستماع والتحدث في الجامعات التركية؟

2- ما اإلستراتيجيات المقترحة لتنمية مهارتي االستماع والتحدث؟

3- ما النماذج التطبيقية لهذه اإلستراتيجيات على مهارات االستماع والتحدث؟

*  *  *

* د. أحمد حسن محمدعلي : أستاذ مساعد في كلية العلوم اإلسالمية جامعة ألوداغ في تركيا ، حائز على درجتي 
الماجستير والدكتوراه من كلية التربية في جامعة عين شمس في تعليم العربية للناطقين بغيرها. عمل في عدد من مراكز 
تعليم العربية للناطقين بغيرها وشارك في إدارتها ، شارك في العديد من المؤتمرات العلمية حول تعليم العربية، وألقى 
عدد من المحاضرات في مناسبات مختلفة حول تعليم العربية ، له العديد من الكتب واالبحاث المنشورة منها : كتاب 

التلخيص في مهارات التدريس ، كتاب مرحبا .
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 »مهارة التفاعل الشفوي
في مواقع تعليم اللغة العربية عن بعد للناطقين بغيرها 

 )دراسة تقييمية وفق نموذج تصميم تعليمي مقترح(
أ. إبراهيم المنصور

تمهيد

اللغة ظاهرة شفوية منطوقة ال مكتوبة؛ لذا فإن الكالم مقّدم على بقية المهارات، وال أدلَّ على هذا من ارتباط النطق 
باسمها؛ فهي إما لغة للناطقين بها أو للناطقين بغيرها. وإن كان التفاعل على درجة من األهّمية فال يمكن التقليل من 
أهمية التفاعل الشفوي في تعليم اللغة الثانية عمومًا، وتحليل المحادثات اللغوية، دون إغفال ما يصاحبها من تفاعالت 
غير شفوية. وليست بيئة التعلم بوساطة اإلنترنت ببعيدة عن قضايا التفاعل شفويًا كان أو غير شفوي؛ ذلك أّن بيئة الّتعّلم 
بوساطة اإلنترنت تسمح للمتعّلمين بأداء عدٍد من المهاّم الفّعالة والنّشطة، حيث يمكن أن تصنع نشاطًا تعّلمّيًا أكثر 
فاعليًة، وكذلك فإن بناء محتوى تفاعلي لتعليم اللغة العربية عن بعد للناطقين بغيرها، ليس مجّرد ضخ للمعلومات، 
كما أنه ليس مجرد وضع مقرر تقليدي، وإتاحته على اإلنترنت، بل هو مزيج من المصادر والتفاعلية، ودعم األداء، 

ونشاطات تعليمية تفاعلية مبنية بناء محكمًا. 

وعلى الرغم من األهمية التربوية والمزايا العديدة للتعلم بوساطة شبكة اإلنترنت، لم تتحقق االستفادة المثلى 
منهاعلى الرغم من إمكان ذلك، ويرجع إلى: الحاجة إلى معايير جودة )تربوية وتقنية( لتصميم مواقع لتعليم اللغة 
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العربية عن بعد للناطقين بغيرها وتطويرها وتقويمها، ما جعل بعض المحاوالت تصب في طور االجتهاد الشخصي أو 
على سبيل تقليد بعض المواقع األخرى، وعدم وجود توصيف تقني متختصص بمهارات تعليم اللغة العربية عن بعد 

للناطقين بغيرها عمومًا والتفاعل الشفوي خصوصًا. ويمكن صياغة مشكلة البحث في السؤال الرئيس: 

ما معايير تقييم مهارة التفاعل الشفوي في مواقع تعليم اللغة العربية عن بعد للناطقين بغيرها؟

ويتفرع عنه األسئلة االتية:

1- ما أنواع التفاعل الحاصل في بيئة التعلم عن بعد؟

2- ما األداءات غير الشفوية المساعدة على نجاح التفاعل الشفوي؟

3- ما أسـس اختيار موضوعات التفاعل الشفوي؟

4- ما أسس التفاعل الشفوي الناجح في بيئة التعلم عن بعد؟

5- ما معايير تقديم مهارة التفاعل الشفوي في بيئة التعلم عن بعد؟

6- ما أنماط التفاعل الحاصلة في بيئة التعليم عن بعد وما التقنيات الالزمة لكل نمط؟

7- ما معايير تقييم التفاعل والتفاعل الشفوي في مواقع تعليم اللغة العربية عن بعد للناطقين بغيرها؟

وقد جاء هذا البحث كمحاولة لبيان األسس والمعايير المناسبة لبناء مواقع اإلنترنت التعليمية لتعليم اللغة العربية 
عن بعد للناطقين بغيرها وتقييمها وتقديم نموذج تعليمي معياري لمهارة التفاعل الشفوي، كخطوة أولى في طريق بناء 
محتوى إلكتروني تعليمي يشمل مهارات تعلم اللغة العربية كلها، ومستويات تعليمها للناطقين بغيرها حسب تصنيفات 

المستويات العالمية.

* * *
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* أ. إبراهيم المنصور :ماجستير في تقنيات تعليم اللغة العربية عن بعد للناطقين بغيرها جامعة دمشق ،  حاضر 
في جامعة مرمرة في تعليم العربية للناطقين بغيرها ، كما عمل في العديد من مراكز تعليم العربية للناطقين بغيرها منها : 

إيسار ، وله أبحاث محكمة في تقييم تقنيات التعليم والتصميم التعليمي .

* * *
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ناُت الكِفاية الثقافّية في تعليم اللُّغة الَعربية   ُمكوِّ
للنَّاطقين بغيرها » التَّدريُس وآلياُت التَّقييم«

إعداد : أ. أحمد الرهبان

ُص الدراسة ُمَلخَّ

ُم اللغة مقتصرًا على معرفة مفرداتها وتراكيبها؛ بل شمَل ذلك الجوانب التي تقف خلف األداء اللغوي،  لم يعد َتَعلَّ
َع مفهوم الكفاية االتِّصاليِّة  وعلى رأسها الموقف الّتواصلي والّسياق االجتماعّي والّثقافّي الذي ُتعلَّم فيه الّلغة؛ إذ َتوسَّ
الذي وضَعته المداخل االّتصالية هدًفا لها ليشمَل بعدًا آخر، أال وهو الكفاية الثقافية، وقد جاء االهتمام بهذا البعد 
نتيجة المالحظات المأخوذة من مواقف الّتواصل الّلغوي الحقيقّي؛ فالّرسالة الّلغوية يقف في َوجهها عوائق ُتسيء 
الفهم أحياًنا، وهذه العوائق قد تكون لغوية أحيانًا مرتبطة بداللة الكلمات أو الّتعبيرات في البيئة األصلّية، وأحيانا تكون 
سالة  متعلقة بلغة الجسد أو بالّسياق االجتماعي والّثقافي الذي ال يدركه إال ابن الّلغة الهدف، األمر الذي يجعل طرفا الرِّ

عاجزين عن التَّواصل بسالسة ما يؤدي أحيانًا إلى تداخل ثقافي.

ومع أهمّية هذا الُبعد من كونه ُيمثِّل أعلى مراتِب َتعلُّم اللغة إال أنَّ الباحث ال يزال يالحظ قصورًا في عرض 
ر واضح لمكّونات الكفاية الّثقافية وآلية الّتعامل معها  الثَّقافة العربية في مناهج العربّية للنّاطقين بغيرها؛ لعدم وجود تصوُّ
في تصميم المناهج وعملية التَّدريس. ومن هنا جاءت أسِئَلُة الَبحث حول: ما الكفاية الثَّقافية؟ ما مكوناتها المشمولة 
ة سلفًا؟ ما المواد  في المنهج التعليمي؟ كيف ندمج مكوناتها في المنهِج التعليمّي؟ كيف يمكن تدريسها مع مناِهج ُمَعدَّ

الّتعليمّية الالزمة لتطوير َتدريس َعناِصر الكفاية الّثقافية؟ كيف ُنقيِّم الِكفاَية الثَّقافِيَّة؟
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وستحاول هذه الورقة الَبحثِّية بناَء شبكة متكاملة لمكّونات الكفاية الّثقافّية في صفوف تعليم الّلغة العربّية بوصفها 
ٍر ُمقتَرٍح آللّية عرض الكفاية الّثقافّية وتدريسها بمكّوناتها المختلفة في مناهج تعليم الّلغة العربّية  لغة ثانية، وتقديَم َتصوُّ

للناطقين بغيرها.

وتأتي أهمية هذه الورقة البحثية في كونها تتناول موضوعًا ال يزال في طور البحث، ليس في ميدان العربية فحسب، 
بل في ميادين اللغات األخرى أيضًا، إذ ال تزال األبحاث مستمرة في هذه الخصوص للوصول إلى معايير ومِحكاَّت 

صين في مجالي التصميم والتَّدريس. َثقافية تضبط مستويات الكفاية الثقافية، بحيث تكون دلياًل للمَتخصِّ

* * *

* أحمد الرهبان

إجازة في اللُّغة العربيَّ ،جامعة دمشق، ماجستير علم اللغة التطبيقي، معهد الخرطوم ، تحضيردكتوراه في تعليم 
ق برنامج تعليم اللغة العربّية في أكاديميَّة إسطنبول  اللغات،جامعة دمشق. محاضر في كليَّة اإللهيات جامعة مرمرة، ُمنسِّ

لتعليم اللغات. 

* * *
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 تدريس قواعد اللغة العربية
للناطقين بغيرها في ضوء المعاني

إعداد: أ. عادل شتلة

ملّخص الدراسة

العربي ذاته بمكونات لغته أمر ضروري يساعده في اختيار وانتقاء ما يمكنه من توصيل أفكاره إلى  إن وعي 
اآلخرين، واإلجابة على األسئلة التي توجه إليه في حياته العامة العلمية أو العملية.وإن هذا الوعي يتفاوت فيه أصحاب 

اللغة أنفسهم حسب ميراثهم ومكتسبهم اللغوي.

وإن الخوض في معلومات عن اللغة وتقديمها للدارسين على أنها هي اللغة أمر يصعب عملية اكتساب اللغة، 
حيث تظهر اللغة أمام الدارسين على شكل جامد جاف ال يمكن الوصول إليه فضال عن التعرف عليه حقيقًة عن قرب، 
فهو يرى دائما أن عليه أن يفكر في كيفية صف هذه اإلشارات جنبا إلى جنب مراعيا مواقعها وإعرابها وعالقتها بعضها 

ببعض، األمر الذي ينسى معه المعنى الذي تبادر إلى ذهنه ويريد إظهاره للمتلقي وإخباره به.

إني هنا أسعى لتناول الفرق بين علم المعاني العربي الذي سمي ابتداء بعلم معاني النحو، وعلم النحو الحالي، 
الغموض  دون  أهلها وغيرهم عرضا سلسا  العربية على  لعرض  النحو  معاني  موافقة علم  أيديكم مدى  بين  وأضع 
والتكلف الذي يتسم به العرض الحالي للغة قواعد وأبنية ومصطلحات جامدة ال حياة فيها، فإذا فكرنا في التجديد 

خرجنا إلى الخارج تاركين ميراثا عظيما ومفاتيح رائدة في كافة العلوم خاصة تعليم العربية الذي نحن بصدده اآلن.
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يهدف البحث إلى سد ثغرة عظيمة في تدريس القواعد العربية وتقديمها للدارسين العرب وغيرهم خالل المعاني 
الحقيقية وراء هذه القواعد، األمر الذي ييسر طرح هذه القواعد بين يدي الدارسين، ويساعد الدارس على تطبيق هذه 

القواعد في لغة سهلة.

   فالمعنى الذي يلزم الدارس التعبير عنه باللغة المدروسة هو معنى موجود في كل اللغات فليس من المنطقي 
تجاهل المعنى والتركيز على القانون الجامد الذي يزعج الدارس خاصة مع قلة مفرداته باللغة المدروسة.

*  *  *

* عادل شتلة:

بكالوريس اللغة العربية وآدابها والعلوم اإلسالمية، جامعة القاهرة2002م ،ماجستير في  كلية الشريعة 2015م 
من جامعة جومشخانة/تركيا. عمل مراجعًا لغويًا في عدة موسوعات وكتب علمية. حاضر في اللغة العربية للناطقين 

بغيرها في مؤسسات عدة منها: مركز فجر للغة العربية للناطقين بغيرها،كلية اإللهيات جامعة جومشخانة حتى اآلن.

* * *
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 أثر استراتيجية المواجهة المركزة
في تنمية مهارة القراءة لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى

إعداد :د. أحمد محمد بابكر

ملخص الدراسة

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية المواجهة المركزة في تنمية مهارة القراءة لدى متعلمي 
اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى. وسعت الدراسة إلى اإلجابة عن السؤال: ما أثر استراتيجية المواجهة المركزة في 
تنمية مهارات الفهم الحرفي والفهم االستنتاجي لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى في المستوى الثاني؟

استخدمت الدراسة المنهج التجريبي، وتمثلت أدوات الدراسة في كل من: االختبار، االستبانة، باإلضافة إلى 
دروس القراءة المقررة التي تمت معالجتها وفق استراتيجية المواجهة المركزة، ولتحقيق ذلك تم تحديد مهارات الفهم 

القرائي الحرفي، ومهارات الفهم االستنتاجي.

طبق الباحث الدراسة على عينة مختارة من متعلمي المستوى الثاني بالبرنامج المكثف في معهد تعليم اللغة 
بالرياض، وقد بلغ عددها )16( متعلمًا، تم توزيهم عشوائيًا إلى  العربية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

مجموعتين متكافئتين مجموعة تجريبية، ومجموعة ضابطة.

لإلجابة عن أسئلة الدراسة؛ تم تطبيق استراتيجية المواجهة المركزة على المجموعة التجريبية، وتعليم المجموعة 
الضابطة بطريقة التدريس المستخدمة في معهد تعليم اللغة العربية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.
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طبق الباحث االختبار على المجموعتين، وبعد قياس الفرق بين درجات المجموعتين. توصلت الدراسة إلى 
نتائج أهمها:

-وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )0.01( بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في 
اختبار القراءة في مستوى الفهم الحرفي لصالح المجموعة التجريبية.

- وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )0.01( بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في 
اختبار القراءة في مستوى الفهم االستنتاجي لصالح المجموعة التجريبية.

من أهم توصيات الدراسة: تبني استراتيجية المواجهة المركزة في تعليم مهارات القراءة في المستويين الفهم 
الحرفي والفهم االستنتاجي مع مراعاة السياق، وتدريب المعلمين على استخدامها.

* * *

* د. أحمد محمد بابكر النور، أستاذ مساعد في قسم علم اللغة التطبيقي بمعهد تعليم اللغة العربية بجامعة اإلمام 
محمد بن سعود اإلسالمية، عمل رئيسًا لقسم اللغة العربية بجامعة األحفاد للبنات بالسودان، ناقش العديد من رسائل 
الماجستسر والدكتوراه في الجامعات السودانية والسعودية ،و أشرف على العديد من الرسائل في تعليم اللغة العربية 
للناطقين بغيرها بمعهد الخرطوم الدولي وجامعة اإلمام محمد بن سعود، له عدد مقدر من البحوث المنشورة، وحّكم 
عددًا من البحوث المتخصصة في هذا المجال ،شارك في تأليف سلسلة تعليم اللغة العربية عن بعد في جامعة اإلمام 

محمد بن سعود اإلسالمية.

* * *
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 استراتيجيات تدريس النصوص التراثية
في المستوى المتقدم للناطقين بغير العربية وفق المدخل االتصالي

الحديث النبوي وعلومه نموذجا

إعداد: د. أحمد صنوبر

أنحاء تركيا مئات  تنشر في  المائة، كما  تنتشر في تركيا كليات اإللهيات والعلوم اإلسالمية وقد قاربت على 
األوقاف التي تعلم الشباب قراءة النصوص التراثية وهو ما يسمى »العربية الكالسيكة« والتي تدرس بطريقة النحو 
والترجمة، وهو ما يجعل الفرق كبيرا في نفوس الطالب بين دروس العربية المعاصرة التي تدرس بالعربية ودروس 
العربية التراثية التي تدرس بالتركية وكأن الطالب يدرسون لغتين ال مستويين لغويين أو لغة بين مرحلتين زمنيتين. وقد 
أراد الباحث المساهمة في حل مشكلة تعليم النصوص التراثية عن طريق الترجمة، وذلك بتقديم البديل الناجع الممتع 

للطالب، وهو التدريس وفق المدخل االتصالي، الذي ينقل الطالب من ظيفة التلقي للنص إلى وظيفة التفاعل معه.

ثم  القبلية  االستراتيجيات  على  يعرج  ثم  المتقدم،  المستوى  في  التراثي  النص  اختيار  بأسس  البحث  يبدأ   
االستراتيجيات لتحليل النص، ثم االستراتيجيات البعدية وصوال إلى نموذج تطبيقي، يمكن أن يكون مثاال يحتذى في 

هذه النصوص.

العربية  تدريس  مجال  في  والدراسة  والتحليل  البحث  من  حقه  التراث  إعطاء  ضرورة  إلى  البحث  ويخلص 
للناطقين بغيرها، وضرورة الخروج من ضيق طريقة النحو والترجمة إلى أفق المداخل الحديثة في تدريس اللغات.
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الكلمات المفتاحية: نصوص تراثية، نصوص الحديث النبوي وعلومه، المستوى المتقدم، المدخل االتصالي، 
التعليم القائم على المهمة.

* * *

 “ بعنوان  عام2009م،  األردنية  الجامعة  من  الشريف  الحديث  في  :دكتوراه  صنوبر  الجبار  عبد  د.أحمد   *
االتجاهات الحديثية عند الشيعة اإلمامية دراسة تحليلية نقدية “، كان أستاذا زائرا في  كلية IRPA في النمسا ،ويحاضر 
منذ عام 2012أستاذًا مساعدًا للحديث وعلومه في جامعة 29مايو في اسطنبول ، باإلضافة للعمل مديرًا ومستشارًا لعدد 
من مراكز تعليم العربية للناطقين بغيرها في تركيا وخارجها ومنها ISAR، شارك في العديد من الندوات والمؤتمرات 
الدولية محاضرًا ومنظمًا ومنها المؤتمر الدولي للغة العربية “رؤى وتجارب “ في اسطنبول ، له العديد من الكتب 
المطبوعة و األبحاث المحكمة منها : مشكالت تعليم العربية في تركيا ، موقف اإلمام الغزالي من الفرق في عصره، 

الشيعة اإلمامية نموذجا.

* * *


