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�أخذت العربية للجميع على عاتقها ر�سالة حمددة يف جمال خدمة اللغة العربية لغري الناطقني بها؛ وهي تعليمها
ون�شرها يف جميع �أنحاء العامل ،فكثفت من جهودها العلمية منذ انطالقتها الأوىل يف خمتلف الأ�صعدة �سواء التي
تخ�ص املناهج العلمية �أو تدريب املعلمني �أو غريها والتي ت�صب جميعها يف م�صلحة متعلم اللغة العربية.
وللعربية للجميع �إ�سهامات علمية بارزة يف العديد من املجاالت كامل�ؤمترات العلمية وما يقدم فيها من �أوراق العمل
والبحوث والدرا�سات ،وامللتقيات املحلية والدولية ،والزيارات العلمية ،وتقدمي اال�ست�شارات العلمية للجهات املهتمة
بتعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها ،ولها خربة وا�سعة يف جمال تدريب معلمي اللغة العربية لغري الناطقني بها
على الأ�ساليب احلديثة يف التعليم من خالل الدورات التدريبية التي تقيمها �سنويا .ومتلك العربية للجميع اخلربات
العلمية يف و�ضع املناهج التعليمية املتخ�ص�صة يف هذا املجال.
وتقدم هذه املادة موجزا لن�شاطات العربية للجميع يف املجال العلمي املتخ�ص�ص يف تعليم اللغة العربية لغري
الناطقني بها.
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الرؤية
املرجعية الأوىل يف العامل يف ت�سهيل تعليم اللغة العربية ،و�إي�صالها �إىل من يريدها.

الرسالة
اال�ستفادة من الإمكانات الأكادميية املتخ�ص�صة لت�سهيل تعليم اللغة العربية،
وتوظيف التقنية والإعالم لإي�صال العربية ملن يريدها.
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 .1المؤتمرات العلمية والملتقيات:
�شاركت العربية للجميع يف العديد من امل�ؤمترات العاملية املتخ�ص�صة وامللتقيات العلمية الأكادميية املهتمة مبو�ضوع
تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها .ومن �أهم هذه امل�ؤمترات وامللتقيات:

امل�ؤمتر الدويل الأول لتعليم العربية لغري الناطقني بها  -دم�شق � -سوريا 1425/4/10/8هـ
املوافق 2004/5/28/26م.
م�ؤمتر اللغة العربية �أمام حتديات العوملة  -كلية الدعوة  /بريوت 1426هـ2005/م.
امل�ؤمتر الدويل الرابع لكلية الأل�سن « احلفاظ على الهوية اللغوية والثقافية يف ع�صر العوملة»
جامعة املنيا -املنيا  -م�صر  1428/4/7 - 5هـ
امل�ؤمتر العاملي لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها جامعة امللك �سعود  -الريا�ض 1430/11/15 -14هـ.
م�ؤمتر «حتديات تدري�س اللغة العربية لغري �أهلها يف القرن احلادي والع�شرون» يف جامعة كارنيجي ميلون
يف قطر بتاريخ  5 - 4ربيع الأول 1432هـ واملوافق  10 - 9فرباير 2011م.
ملتقى الأيام العلمية ال�سعودية يف اليابان (ندوة تعليم اللغة العربية يف اليابان) � -أو�ساكا -
اليابان 1433/11/28 - 23هـ.
امل�ؤمتر العاملي الرابع للغة العربية و�آدابها :تعليم اللغة العربية و�آدابها لأغرا�ض خا�صة -
اجلامعة الإ�سالمية العاملية  -كواالملبور  -ماليزيا2013/5/17 -15 :م.
امل�ؤمتر الدويل الثاين عن جتربة تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها مبنا�سبة االحتفال باليوم العاملي
للغة العربية ,حتت عنوان « مرجعيات تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف قارات العامل الأربع,
جامعة موالنا مالك �إبراهيم  -ماالجن � -إندوني�سيا 2014/11/19-18 ،م.
م�ؤمتر «التكنولوجيا املبتكرة يف الن�شاط التعليمي للم�ؤ�س�سات الدرا�سية الإ�سالمية» والذي عقد يف
رحاب اجلامعة الإ�سالمية الرو�سية بقازان من � 11إىل  13نوفمرب 2014م.
امل�ؤمتر الدويل الأول بعنوان(:تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها :نظرة نحو امل�ستقبل)  -كلية الإلهيات -
بجامعة مرمرة � -إ�سطنبول  -تركيا  ٤ -رجب ١٤٣٨هـ املوافق � ١إبريل ٢٠١٧م .
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 .2أوراق العمل :
قدمت العربية للجميع العديد من �أوراق العمل من خالل م�شاركاتها يف امل�ؤمترات وامللتقيات العلمية ،ونذكر منها :

ورقة عمل «معوقات انت�شار اللغة العربية» ـ امللتقى العلمي بعنوان «دور التعليم واالعالم يف حتقيق �أمن اللغة
العربية» للدكتور حممد بن عبد الرحمن �آل ال�شيخ يف جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالريا�ض ،خالل الفرتة
من 1435/11/16-14هـ املوافق 2014/9/11-9م.
ورقة عمل بعنوان «جتربة العربية للجميع يف اختبار الكفاية اللغوية يف دورات تدريب معلمي اللغة العربية لغري
الناطقني بها» للدكتور عبد الرحمن بن �إبراهيم الفوزان يف امل�ؤمتر الدويل الثاين عن جتربة تعليم اللغة العربية
للناطقني بغريها مبنا�سبة االحتفال باليوم العاملي للغة العربية ,حتت عنوان « مرجعيات تعليم اللغة العربية للناطقني
بغريها يف قارات العامل الأربع»  ،جامعة موالنا مالك �إبراهيم  ،ماالنق �إندوني�سيا ،دي�سمرب 2014م.
ورقة عمل للدكتور حممد بن عبد الرحمن �آل ال�شيخ يف امل�ؤمتر الدويل الثاين عن جتربة تعليم اللغة العربية
للناطقني بغريها مبنا�سبة االحتفال باليوم العاملي للغة العربية ,حتت عنوان « مرجعيات تعليم اللغة العربية للناطقني
بغريها يف قارات العامل الأربع»  ،جامعة موالنا مالك �إبراهيم  ،ماالنق �إندوني�سيا ،دي�سمرب 2014م.
ورقة عمل للدكتور �صالح بن عبد اهلل ال�شرثي يف امل�ؤمتر الدويل الثاين عن جتربة تعليم اللغة العربية للناطقني
بغريها مبنا�سبة االحتفال باليوم العاملي للغة العربية ,حتت عنوان « مرجعيات تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها
يف قارات العامل الأربع»  ،جامعة موالنا مالك �إبراهيم  ،ماالنق �إندوني�سيا ،دي�سمرب 2014م.
ورقة عمل بعنوان تعليم اللغة العربية لل�صم من غري الناطقني بها :بني النظرية والتطبيق ،درا�سة �أولية ،للدكتور
حممد بن عبدالرحمن �آل ال�شيخ يف امل�ؤمتر العاملي الرابع للغة العربية و�آدابها :تعليم اللغة العربية و�آدابها لأغرا�ض
خا�صة  -اجلامعة الإ�سالمية العاملية  -كواالملبور  -ماليزيا 2013/5/17 -15 :م.
ورقة عمل بعنوان (عر�ض املواقف الرتبوية والتعليمية يف �سل�سلة العربية بني يديك) للأ�ستاذ الدكتور �صالح بن عبد
اهلل ال�شرثي يف ملتقى (العربية عاملنا)بجامعة الأمرية نورة بالريا�ض ١٤٣٧/04/٢٥ه ـ املوافق 2016/02/٠٤م.
ملتقى (معلمي اللغة العربية لغري الناطقني بها)  -يف مقر املكتب التعاوين للدعوة وتوعية اجلاليات بالربوة30 ،
رجب 1437هـ .
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 .3الندوات والمحاضرات وورش العمل :
�شاركت العربية للجميع يف عدد من الندوات واملحا�ضرات العلمية وور�ش العمل يف امل�ؤمترات وامللتقيات العلمية التي
�شاركت فيها �أو من خالل الزيارات التي نفذتها للجامعات العاملية �أو اجلهات التعليمية املختلفة يف �أنحاء العامل ،ومنها :

ندوة تطوير برامج �إعداد معلمي اللغة العربية للناطقني بلغات �أخرى اخلرطوم  -ال�سودان
 1421/8/4 -1421/7/29املوافق 2000/11/1 -2000/10/26م.
حما�ضرة يف ق�سم اللغة العربية جامعة مرمرة تركيا -ا�ستانبول 1430/10/5هـ.
ور�شة عمل لأ�ساتذة اللغة العربية يف كليات كرياال « الأ�ساليب والطرق احلديثة لتعليم العربية لغري
الناطقني بها « الهند  -كرياال 1431/2/13 - 9هـ
ندوة « ر�ؤية العربية للجميع لن�شر اللغة العربية يف العامل « الإمارات  -ال�شارقة 1430/11/25 - 22هـ
2009/10/13 - 10م
ندوة تعليم اللغة العربية يف اليابان � -أو�ساكا 1433/11/27 - 22هـ
ندوة الربامج الدولية لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها وقيا�س خمرجاتها بالريا�ض واملقام
مبقر املركز الوطني للقيا�س والتقومي يف التعليم العايل ,وذلك خالل يومي الثالثاء والأربعاء -25
1434/11/26هـ املوافق 2013/10/02-01م .
ور�شة عمل ملعلمي معهد الراية �سوكابومي� -إندوني�سيا 1436/3/24هـ
حما�ضرة بعنوان (دور اململكة العربية ال�سعودية يف ن�شر اللغة العربية) قدمها الدكتور �صالح بن عبداهلل
ال�شرثي �ضمن فعاليات املعر�ض الدويل للكتاب يف جاكرتا.
حلقة نقا�شية بعنوان (تعليم العربية لغري الناطقني بها من املقيمني يف ال�سعودية الواقع و�سبل
التطوير) مبنا�سبة اليوم العاملي للغة العربية ،يوم الأحد  12ربيع الأول 1438هـ املوافق  11دي�سمرب .2016
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 .4الرسائل األكاديمية واألبحاث العلمية والدراسات:
�أجريت عدد من الدرا�سات الأكادميية والأبحاث العلمية التي تناولت املنتجات العلمية للعربية للجميع بالنقد والتحليل
والتي قدمت لنيل الدرجات العلمية من اجلامعات املختلفة يف العامل ،ونذكر منها :

درا�سة بعنوان (العربية بني يديك �سل�سلة يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها ،كتاب الطالب ()1
درا�سة و�صفية حتليلية تقوميية) معهد اخلرطوم الدويل 2003م.
بحث علمي بعنوان «جتريب منهج لتدري�س اللغة العربية و�أثره على حت�صيل طالب ال�صف الأول املتو�سط
مبدار�س جمهورية جزر القمر املتحدة 1426هـ ـ 2005م.
درا�سة بعنوان (حتليل كتب اللغة العربية للناطقني بلغات �أخرى «�سل�سلة العربية بني يديك منوذجا»)
جامعة النيلني 2009م.
د .عمرو فرج مدكور  ،املعجم العربي بني يديك؛ درا�سة يف اختيار املداخل و�شرحها � ،ألقي يف م�ؤمتر «
اجتاهات حديثة يف تعليم العربية لغة ثانية» معهد اللغويات العربية بجامعة امللك �سعود / 4 / 12 - 10 ،
 1435هـ  ،ن�شر يف �أعمال امل�ؤمتر� ،ص 182 -155

 .5االستشارات العلمية :
هي �أحد اخلدمات العلمية التي تقدمها العربية للجميع للجهات التعليمية املهتمة ،وذلك انطالقا من امل�س�ؤولية التي
�أخذتها على عاتقها يف جمال ن�شر اللغة العربية وتعليمها لغري الناطقني بها ،ومنها :

درا�سة تقوميية ملركز تعليم اللغة العربي ـ ــة للوافدين يف جامع ــة اجلنان بطرابل�س ـ ـ لبنــان 1426هـ.
املدر�سة ال�سعودية ب�سوي�سرا 2007م.
اال�ست�شارات العلمية عرب املوقع الإلكرتوين للعربية للجميع والتي يتوىل الإ�شراف والرد عليها �أكادميي
متخ�ص�ص.
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 .6الزيارات العلمية :
نفذت العربية للجميع عددا من الزيارات العلمية جلامعات عاملية خمتلفة وكليات وم�ؤ�س�سات تعليمية متنوعة ،منها
لتقدمي حما�ضرات علمية ومنها للم�شاركة يف م�ؤمترات و�أخرى لالطالع على م�ستوى تعليم اللغة العربية فيها ،ومن
هذه الزيارات :

زيارة �أق�سام العربية يف  4جامعات ـ �أملاتي ـ جمهورية كازاخ�ستان 1428/8/24 - 19هـ.
زيارة جامعة اخلرطوم  -ال�سودان  1421/8/4 -1421/7/29املوافق 2000/11/1 -2000/10/26م.
زيارة مقر املنظمة الإي�سي�سكو يف الرباط 1424/9/6 - 4هـ املوافق 2002/10/31-29م.
زيارة جامعات ومراكز كوريا اجلنوبية �سي�ؤول 1424/6/14-9هـ املوافق 2003/8/13- 8م.
وفد من دولة بروكينا فا�سو يزور العربية للجميع 1440/03/07هـ املوافق 2018/11/15م.
وفد العربية للجميع يزور جامعة ال�شارقة 1440/03/27هـ املوافق 2018/12/06م.
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 .7الوفود الزائرة واألفراد :
ا�ستقبلت العربية للجميع العديد من الوفود العلمية والأفراد الذين زاروا مقرها ،من �أ�صحاب املعايل الوزراء والف�ضيلة
امل�شائخ وال�سعادة مديري اجلامعات العاملية و�أ�ساتذة ور�ؤ�ساء �أق�سام وطالب ومديري امل�ؤ�س�سات التعليمية الدولية
املختلفة واملراكز الإ�سالمية واملعاهد وم�س�ؤويل اجلهات املهتمة باللغة العربية لغري الناطقني بها ،وكان من �أهمها :

املندوب ال�سامي للمملكة العربية ال�سعودية يف منظمة اليون�سكو الدكتور /زياد عبد اهلل الدري�س .
وزير ال�ش�ؤون الإ�سالمية مبقاطعة بيناجن يف مملكة ماليزيا.
معايل مدير جامعة موالنا مالك �إبراهيم الإ�سالمية احلكومية ب�إندوني�سيا.
معايل ال�شيخ الدكتور �سعد بن نا�صر ال�شرثي.
ف�ضيلة مفتي جبل لبنان ال�شيخ حممد علي اجلوزو.
رئي�س جامعة �أوربا الإ�سالمية الدكتور حممد ندمي بهجت .
رئي�س منظمة كري الأمريكية الدكتور نهاد عو�ض.
رئي�س منظمة الأبحاث الإ�سالمية ورئي�س قناة ال�سالم الدكتور ذاكر عبد الكرمي نائق.
وفد ي�ضم عددا من مدراء وعمداء ور�ؤ�ساء �أق�سام وم�س�ؤولني وباحثني يف عدد من جامعات غرب �أفريقيا.
وفد من جمعية م�سلمي نينغي�شيا  -ال�صني.
وفد من جمعية اللغة العربية للتعليم والثقافة يف تركيا.
ف�ضيلة ال�شيخ الدكتور �سعود بن �إبراهيم ال�شرمي (�إمام احلرم املكي)
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 .8المساهمة في نشر الطريقة الحديثة في التعليم :
اهتمت العربية للجميع بتعليم اللغة العربية وطريقة تدري�سها من خالل التوا�صل املبا�شر مع اجلامعات وامل�ؤ�س�سات
التي تعلمها ومن خالل امل�ؤمترات التي تعقد يف هذا املجال ،حيث كانت اللغة العربية ُت َد ّر�س يف معظم بالد العامل
الإ�سالمي بطريقة تقليدية ـ القواعد والرتجمة ـ با�ستثناء بع�ض اجلامعات العربية املحدودة .وقد كان اهتمام العربية
للجميع على عدة حماور� ،أهمها :

 )1املعلم  :فقد حر�صت العربية للجميع على بث الوعي ب�أهمية �أن يتوىل تعليم اللغة العربية معلمون
متخ�ص�صون يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها .وحر�صت كذلك على تدريب �آالف املعلمني يف خمتلف
البلدان يف دورات مركزة ت�صحبها جوانب تطبيقية.
 )2املناهج  :فقامت العربية للجميع بالت�أكيد على امل�ؤ�س�سات التعليمة ب�ضرورة تبني مناهج حديثة م�صممة
لتعليم العربية لغري الناطقني بها .لأن كثريا من معاهد تعليم العربية يف العامل الإ�سالمي كانت ت�ستخدم
مناهج البلدان العربية .وهي مناهج م�صممة لأبناء اللغة .فكانت عائقا يف جمال تعليم اللعربية لغري
العرب.
 )3التفريق بني تعليم العربية لأبنائها وتعليمها لغري �أبنائها :فما ي�صلح للمتعلم العربي ال ي�صلح بال�ضرورة
لغري العربي .ومناهج العربي تختلف عن مناهج غري العربي .واملعلم الناجح مع العربي قد ال ينجح مع غري
العرب .فلكل مناهجه ونظرياته وطرائقه.
 )4التعلم باملحادثة  :ركزت العربية للجميع على املحادثات يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها .فهي
�أهم ما يحتاجه املتعلم كونها املدخل ال�صحيح لتعلم اللغات ،وتعد من �أهم الأدوات احلقيقية للتوا�صل مع
�أبناء اللغة يف �شتى املجاالت.
 )5التدري�س املكثف  :كانت كثري من امل�ؤ�س�سات التعليمية توزع درو�س ومواد اللغة العربية على املراحل
الدرا�سية كلها .في�ستمر الطالب �ضعيفا يف اللغة حتى تخرجه .فكان البديل �أن ُتك َّثف تدري�سها يف ال�سنة
الأوىل ،كي يتقنها الطالب ثم ينطلق لإكمال درا�سته باللغة العربية يف املجال الذي يرغبه.
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 .9مذكرات التفاهم والتعاون :
وقعت العربية للجميع عددا من االتفاقيات ومذكرات التفاهم ومراكز الأبحاث املتنوعة لو�ضع �أ�سا�س للتعاون مع
هذه اجلهات يف جمال تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها ون�شرها وطباعة املناهج الدرا�سية وتنفيذ دورات تدريب
املعلمني ،والتي كان من �أهمها :

كر�سي لن�شر اللغة العربية «كر�سي العربية للجميع « يف جامعة الدرا�سات الدولية ب�سي�أن يف ال�صني ال�شعبية.
توقيع اتفاقية �إن�شاء مركز للغة العربية بجامعة �صون يات �سن بجنوب ال�صني.
توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة التعاونية للجامعات الإ�سالمية الأهلية الإندوني�سية.
مذكرة تفاهم بني العربية للجميع واجلامعة املحمدية مباالجن.
توقع اتفاقية تعاون و�شراكة مع الهيئة العاملية للتنمية الب�شرية.
توقع اتفاقية تعاون مع م�ؤ�س�سة ال�سبيعي اخلريية.
مذكرة تفاهم بني العربية للجميع وجمعية م�سلمي نينغي�شيا ال�صني.
مذكرة تفاهم مع معهد الفكر الإ�سالمي يف بنغالدي�ش.

 .10دورات تدريب معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها :
ترى العربية للجميع �أن دور املعلم هو الدور املحوري يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها ،لذا قامت بو�ضع خطة
�شاملة ملعلم اللغة العربية تراعي اجلوانب الآتية :

 .1تقدمي العلوم واملعارف الالزمة يف جمال طرق تدري�س اللغة العربية لغري الناطقني بها.
 .2تدريب املعلمني عليها و�إعطاءهم فر�صة للتطبيق العملي حتت �إ�شراف املتخ�ص�صني.
 .3توزيع الدورات جغرافيا على خمتلف املناطق يف العامل.
 .4منح الأولوية للم�ؤ�س�سات واملعاهد العلمية التي تدر�س اللغة العربية.
 .5توطني التدريب لدى البالد املختلفة.
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 .11دورات تدريب المعلمين على اإلنترنت :
مل تغفل العربية للجميع حاجة ال�شرائح الأخرى من املعلمني الذين حتول الظروف دون تنفيذ دورات لهم
يف بلدانهم �أو املعلمني الذين ال يتبعون جلهات تعليمية فقدمت لهم هذه الدورات يف قالبني خمتلفني :

 .1دورات تدريبية عن بعد  :وهي دورات تدريبية حية تقدم من
خالل البث عرب �شبكة الإنرتنت ,وقد نفذت العربية للجميع ـ
وهلل احلمد ـ عدد من هذه الدورات ،ا�ستفاد منها املعلمون
واملعلمات يف دول خمتلفة.
 .2دورات عرب اليوتيوب  :وثقت العربية للجميع دورة تدريب
معلمي اللغة العربية لغري الناطقني بها ون�شرتها على �صفحتها
يف يوتيوب و�أ�صبح با�ستطاعتهم الرجوع �إليها واال�ستفادة منها
يف �أي وقت ويف �أي مكان.

 .١٢إشادات علمية:
� .1أ�شادت املنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة (الإي�سي�سكو) ب�سل�سلة
(العربية بني يديك) وبالقيمة العلمية والرتبوية التي ت�ضمنتها ال�سل�سلة،
واملنهجية املتبعة فيها وا�ستثمار درو�سها وم�ضامينها يف تنمية املهارات اللغوية
لدى الطالب غري الناطقني باللغة العربية.
 .٢ح�صلت العربية للجميع على �إ�شادة من اخلطة الدولية لتنمية الثقافة
العربية التابعة ملنظمة اليون�سكو يف باري�س� ،أكدت فيها منظمة اليون�سكو على
مدى منا�سبة �سل�سلة (العربية بني يديك) ومالءمتها للمتعلمني من امل�سلمني
وغريهم ،و�أثنت على �أ�سلوب عر�ضها للغة وثقافتها ومهاراتها وعنا�صرها
بطريقة متوازنة
� 20أبرز اجلهود العلمية للعربية للجميع

 .١٣منتجات علمية إلثراء المعلم :
لقد حر�صت العربية للجميع على بناء املعلم وت�أهيله للرفع من كفاءته املهنية عرب منتجات متعددة �أهمها :

� .1إ�صدار كتب املعلم امل�صاحبة لكتب الطالب يف �سل�سلة (العربية بني يديك) .
� .٢إ�صدار كتب املعلم امل�صاحبة لكتب الطالب يف �سل�سلة (العربية بني يدي �أوالدنا).
وت�شرح هذه الإ�صدارت للمعلم طريقة تدري�س مهارات اللغة جميعها والتدريبات املختلفة يف كتب الطالب
وت�ساعده كذلك على �إدارة ال�صف وتن�شيط الطالب.
 .٣عقد دورات متخ�ص�صة ومكثفة للمعلمني يف البلدان املختلفة لتزويدهم بالنظريات احلديثة يف تعليم
اللغات لغري الناطقني بها م�صحوبة بور�ش عمل تطبيقية ملا تعلموه يف هذه الدورات.
 .٤ت�أليف كتاب (�إ�ضاءات) يزوده بالأ�س�س العلمية والطرق والو�سائل احلديثة التي ت�سهل عليه مهمة
التدري�س.
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 .١٤المناهج الدراسية :
� -١سل�سلة العربية بني يديك
وهي �سل�سلة متخ�ص�صة يف تعليم اللغة العربية لغري
الناطقني بها ،تقع يف �أربعة م�ستويات� ،أُ ِّلفت وفق
النظريات احلديثة لعلم اللغة التطبيقي ،ومعتمدة على
اللغة العربية الف�صيحة.
وحتقق هذه ال�سل�سلة الكفايات اللغوية الثالث ( :الكفاية
اللغوية والكفاية االت�صالية والكفاية الثقافية) ،وي�ستفيد
من هذه ال�سل�سلة الدار�سون الرا�شدون �أي من جتاوز
�سنه (� )16سنة ،بغ�ض النظر عن خلفياتهم وثقافتهم
ولغتهم الأم.
� -٢سل�سلة العربية بني يدي �أوالدنا
�أحدث ال�سال�سل املتخ�ص�صة يف تعليم اللغة العربية
لغري الناطقني بها.
�ألفها نخبة من الأكادمييني املتخ�ص�صني ،واملوجهة
عاما
للدرا�سيني من عمر (ً )18-5
تت�ألف من  12كتاب للطالب م�صحوبة باملواد ال�صوتية
و 12كتاب للمعلم�.أُعدت للتدري�س يف امل�ؤ�س�سات
التعليمية املختلفة ،كما �أنها اعتمدت اللغة العربية
الف�صحى منهج ًا لها.
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» نرسم الفصحى على كل الشفاه «
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