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َمـة... ُمَقدِّ
احلمد هلل الذي علم بالقلم ، علم اإلنسان مامل يعلم ، وجعل وظيفة املعلم من إشرف الوظائف 
وأعالها ، والصالة والسالم على املعلم األول القائل » إن اهلل ومالئكته وأهل السماوات واألرض 

حىت النملة يف حجرها ، وحىت احلوت يف البحر ليصلون على معلم الناس اخلري « 

، والسيما  اللغات  وتعليم  التطبيقي  اللغة  علم  م��ن  املهمة  اجل��وان��ب  على  إط��الل��ة  فهذه   ، وبعد 
اللغة العربية ، أقّدمها ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا ، أمسيتها إضاءات ملعلمي اللغة العربية 
لغري الناطقني هبا ؛ لرفع كفاءهتم املهنية يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ، وقد توخيت فيها 
االختصار والوضوح ، لتكون مناسبة لكافة املعلمني ، ومناسبة ملستواهم وحاجاهتم الفعلية يف هذا 

امليدان ؛ ولتكون مرجعا خفيفا بيد املعلم يستصحبه معه يف مسريته التعليمية.

وهذا العمل جهد مقل ، اعتمد معّده فيه على خربته الشخصية ، وعلى ما انتقاه ومجعه واختاره 
 » يديك  بني  العربية   « سلسل��ة  ف��ي  ال�معلم  من كتاب  واستفاد -خصوصا-   ، ال�ميدان  يف  م�ّم�ا 
للمؤلفي�ن : د. عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان ، ود. خمتار الطاهر حسني ، ود. حممد عبد اخلالق 
ال�مناه�ج احلديث��ة « للدكتور خمتار  الناطقي�ن هبا يف ضوء  العربية لغري  اللغة  حممد فض�ل، و »تعليم 
الطاه��ر حسي�ن ، و » اختبارات اللغ��ة« للدكت��ور حمم��د عبد ال�خال��ق م�حم��د فض����ل، وم��ن مذك�رت��َ��ي 
» أساليب التدري��س « و » الوسائل وتقنيات التعليم  « لألستاذ عبد اهلل بن ظافر القحطاين ، وغريها 
ممّا كتبه وقّدمه املختصون واخلرباء يف هذا امليدان ، ومنهم فريق تدريب املعلمني يف » العربية للجميع « 



 الـمـقـدمـة |  7إضاءات             لـمعلمي اللغة العربية لغري الناطقيــن بهـــــا

وإننا لنشكر إخواننا ممن استفدنا منهم يف إع��داد هذه ال�مادة ؛ مّمن شاركونا يف دوراتنا التدريبية 
ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا ومن غريهم ، كم�ا نشك��ر األستاذي��ن م�حمد بن عبد العزيز آل 
تومي ، وعوض بن علي اجلمعة ، والدكتور عطا املنان عبد اهلل حممد ؛ ملا قاموا به من مراجعة هلذا 

الكتاب قبل صدوره.

وق��د يقع ف�ي هذا العمل من اخلطأ ما يقع للعمل البشري ؛ وإننا نشكر لكّل من صّوب لنا خطأ، 
أو سّد نقصا ، أو قّدم اقرتاحا.       

                                                                     

          وكتبه

د. عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان        
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  إعداد المعلم وتدريبه 

العامل قد يكون حبرا يف علمه، ولكّنه قد ال يكون معّلما بدرجة ت��وازي ما لديه من علم ، فنقل 
العلم إىل املتعّلم حيتاج إىل مهارة. فهل يستطيع العامل الذي ال ميلك األسلوب املناسب للتعليم تطوير 

نفسه يف هذا اجملال ؟

املعّلم يتعّلم الكثري عن طريق اخلربة ، ولكّن ذلك قد ال يكون مفيدا ؛ فقد يكّرر املعّلم سلوكا 
خاطئا ، أو يهمل مسائل مهّمة ، كما أّن بعضهم قد يعتمد على طريقة احملاولة واخلطأ. وال بّد من 

االرتقاء باملعلم ومبهاراته.

 وهناك ثالثة أنواع من أساليب االرتقاء به ، وهي :

التأهيل :   

ويسمى أحيانا اإلعداد. ويعين ذلك ما نقوم به لتهيئة شخص ما لعملية التعليم من إعداد لغوي 
وعملي وتربوي قبل أن خيوض العملية التعليمية. وهذا هو ما تقوم به الربامج األكادميية غالباً، كما يف 

كليات الرتبية وأقسامها وما شاهبها.

التدريب :   

ويقصد به أحياناً ما يتم أثناء ممارسة املعلم لعمله ، كما يف التدريب أثناء اخلدمة يف صور شىت مثل 
الدورات التدريبية وورش العمل.

التطوير :   

ويشمل ذلك الوسائل واألساليب املختلفة ، اليت تساهم يف تطوير شخصية املعلم وتنمية معلوماته 
وقدراته العلمية واملهنية ، والنشرات التوجيهية ومشاهدة الربامج والنماذج اجليدة ذات العالقة مبجال عمل 
املعلم. كما أن تطوير معلم اللغة يعين التحسني املستمر ملستواه اللغوي الشفوي والكتايب ، وتنمية معلوماته 

عن اللغة اليت يعلمها وطرق إيصاهلا لتعلميها وعن ثقافة أهلها ومتابعة اجلديد املفيد يف ميدان عمله.
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أهم مجاالت إعداد معلمي اللغة وتدريبهم مهنيًا :

حيتل إعداد املعلم وتدريبه مكانة هامة وخاصة ، وال سيما معلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا ؛ 
ألّن كثريا منهم غري متخّصصني بعلم اللغة التطبيقي ، وغري مدربني يف هذا امليدان.

وتأيت مسألة إعداد املعلم وتدريبه من أمهية املعلم نفسه ودوره يف العملية التعليمية ؛ حيث تشري 
الدراسات الرتبوية إىل أّن دور املعلم - بشكل عام - ميثل 60 % من التأثري يف تكوين الطالب، بينما 

تشرتك بقية العناصر األخرى يف العملية الرتبوية ب�  40 % من التأثري.

وإن إعداد معلم اللغة البد أن يشتمل في حده األدنى على عناصر أساسية: 

1 - اإلعداد اللغوي :   

أي إعداده يف اجلانب اللغوي يف اللغة اهلدف اليت سيقوم بتعليمها ، ويشتمل ذلك على الكفاية 
اللغوية املناسبة يف املهارات املختلفة ، إضافة إىل املعلومات املناسبة عن اللغة وثقافتها وتارخيها وبدون 

ذلك لن يكون معلما ناجحا ؛ ألن فاقد الشيء ال يعطيه ، كما يقول املثل العريب املعروف.

2 - اإلعداد العلمي :   

ويشمل  اهل��دف.  باللغة  واخلاصة  العامة  والتطبيقية  النظرية  اللسانية  باملعارف  املتدرب  تزويد  أي 
ذلك: الدراسات اخلاصة بأبنية اللغة النحوية والصرفية والصوتية ، والداللية وقضاياها البالغية ، وحتليل 

اخلطاب ، ونظريات اكتساب اللغة األوىل والثانية ، وقضايا اللسانيات االجتماعية.

3 - اإلعداد التربوي :  

اللغة بوصفه�ا لغة  ال��دارس ب�ما حيتاج إليه من معلومات تتعلق بطرق تعليم  ويشم��ل ذلك تزويد 
أجنبية ، وأساليب تقومي أداء الدارسني ، وحتليل أخطائهم ، وتصويبها ، وإع��داد املعينات السمعية 
والبصرية املناسبة لتعليم اللغة ، واستخدامها بطريقة فعالة. وكذلك إعداد املواد التعليمية ، مثل تأليف 
الدروس والتدريبات املختلفة ، ونود أن نؤكد على أن يكون اإلعداد يف هذه اجملاالت بطريقة ختدم 
معلم اللغة بصورة مباشرة؛ فقد أثبتت التجربة أن تدريس املتدرب مواد عامة ، مثل طرق التدريس 
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العامة أو أساليب التقومي أو الوسائل التعليمية ، قد ال يفيد املتدرب كثرياً ؛ ألن معظم املتدربني يتلقون 
هذه املعلومات بشكل نظري ، وال حيسنون الربط بينها وبني تعليم اللغة وتدريسها أثناء ممارستهم 

الفعلية للتدريس.

ونضيف هنا أيضاً ضرورة تعليم املتدرب أصول الرتبية وأساليب إدارة الصف - خاصة - مثل تنظيم 
جلوس الطالب واألنشطة الزوجية واجلماعية وغري ذلك.

4 - التدريب الذاتي :   

ونقصد بذلك تدريب المعلم على أساليب التطوير الذاتي، مثل : 
أ - تعريفه باملراجع والدوريات واللقاءات الدورية اليت تعينه يف تنمية خرباته ومعلوماته املهنية.   
ب - تدريبه على أساليب التأمل ونقد الذات وحتليل جتارب اآلخرين وتقوميها ؛ لالستفادة    

             من حسناهتا وجتنب مساوئها وعيوهبا.
ج - تدريب املعلم على إجراء التجارب امليدانية اليسرية لتحسني مستوى أدائه ، وإجياد      

            احللول املناسبة ملا يواجهه من مشكالت عملية. )1)

خطوات تدريب المعلم : 

• تقّسم املادة واحملتوى إىل خطوات صغرية ؛ لتفادي اخللط.   
• يعطى املتدّرب الفرصة للمناقشة ، وللتطبيق يف هناية كّل خطوة ؛ لئال ختتلط عليه اخلطوات.  

• يقّسم للمتدّرب ما ميكن أن يكون صعبا ويعّزز ؛ ليسهل عليه.  
• يعطى التطبيق قدرا يستحّقه ؛ ليستخدم املتدّرب ما فهمه نظريا.  

1-  د. حممود إمساعيل صاحل ، " اإلعداد املهين ملعلمي اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى" ، ندوة تطوير برامج إعداد 
 معلمي اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى ، ) بتصّرف ( اخلرطوم ، ص 140 - 147
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  المعلم المختص و المعلم الناجح

من هو المعلم المتخصص ؟

إن تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا حيتاج إىل معّلم متخصص ، فمن هو املتخصص ؟
هل هو جمرد من يعرف العربية ؟ كال. 

هل هو املتخصص باللغة العربية وآداهبا ؟ كال.
بل هو :

• املتخصص بعلم اللغة التطبيقي.  
• املتخصص بتعليم العربية لغري الناطقني هبا.  

• املمارس ملهنة تعليم العربية لغري الناطقني هبا.  
• املتابع للتدريب على تعليم العربية لغري الناطقني هبا.  

والسؤال هو كيف يصل المعلم إلى هذا المستوى؟ 

بالتخصص الدراسي يف هذا امليدان من خالل االلتحاق بربامج هتتم بذلك ، وقد حيصل على درجة 
ال بأس هبا من ذلك بااللتحاق ببعض الدورات املتخصصة اليت جتمع بني اجلانبني النظري والعلمي ، 

وفيها ورش عمل. 

ا أقل كفاءة من نظرائهم من معلمي  ومن املؤسف أن يكون معلمو اللغة العربية لغري الناطقني هبهِ
اللغات األخرى ، ومل يكن من املمكن االستمرار يف سد احلاجة املتزايدة عن طريق التجربة واخلطأ ، 
يف الوقت الذي أصبح فيه تعليم اللغات األجنبية احلّية يف الغرب علما وفّنا وممارسة قائمة على أسس 

متينة من العلوم النظرية والتطبيقية.)1)

1- د. السعيد حممد بدوي ،  "معهد اللغة العربية ، اجلامعة األمريكية بالقاهرة ، برنامج املاجستري يف تعليم اللغة العربية  
   لألجانب" ، ندوة تطوير برامج إعداد معلمي اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى ، ص 60
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ا قليلة جداً ، مقارنة مبراكز  واملؤسسات واملراكز اليت هتتم بتدريب معلمي العربية لغري الناطقني هبهِ
إعداد معلمي اللغات األخرى ، وما هو موجود فعاًل ال يستوعب إال عددا قلياًل من املتدربني وبسبب 

كل هذا أصبح عدد املتخرجني يف هذه الربامج قليال جداً.

ومن أشهر برامج إعداد معلمي العربية لغير الناطقين ِبها وتدريبهم:

• معهد الخرطوم الدولي للغة العربية.  
وقد خترّج فيه من عام 1976 م إىل 1999 م )976( معلما بدرجة الدبلوم العايل يف 
تعلي�م اللغ�ة العربي�ة لغي�ر الناطقي���ن بهِ�ها ، أو املاجستري يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقي�ن 
ا ،  ��ا ، وقد قّدم املعهد أكثر من ع�شر دورات لتدريب معلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبهِ هبهِ
معظمها يف السودان والدول اإلفريق��ية ، وهناك واح���دة يف الصي���ن ، ودورات لتأهيل 500 

معلم ومعلمة يف باكستان.)1) 

• برنامج » الدبلوم العالي في تدريس العربية لغير الناطقين بها « بقسم اللغويات التطبيقية   
        بمعهد اللغويات العربية بجامعة الملك سعود.

وقد خترّج فيه منذ إنشائه عام 1394 ه� ما يقارب 674 دارسا، ومنذ زمن وهذا القسم 
ال ينتظم فيه يف العام الواحد أكثر من مخسة وعشرين دارسا ، بل قد ينقصون عن ذلك 

كثريا. )2)

• برنامج » ماجستير اآلداب في تعليم العربية لغير الناطقين « بها بقسم اللغويات التطبيقية   
         بمعهد اللغويات العربية بجامعة الملك سعود.

وقد خترّج فيه منذ إنشائه عام 1432 ه� تسعة دارسني. )3)

1 -  د. حممد زايد بركة،  " جتربة معهد اخلرطوم الدويل للغة العربية"، ندوة تطوير برامج إعداد معلمي اللغة العربية للناطقني  
      بلغات أخرى، ص 111 - 113

2 - سجالت قسم إعداد املعلمني مبعهد اللغة العربية جبامعة امللك سعود بالرياض.
3- سجالت قسم إعداد املعلمني مبعهد اللغة العربية جبامعة امللك سعود بالرياض.
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• قسم تدريب المعلمين بمعهد اللغويات العربية بجامعة الملك سعود.  
وقد خترّج فيه منذ إنشائه عام 1394 ه� ما يقارب 500 دارس . )1)

• قسم علم اللغة التطبيقي بمعهد تعليم اللغة العربية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.   
          وقد خترّج فيه بدرجة املاجستري منذ 1406 ه� )107( دارسني. )2)

• برنامجا الدبلوم والبكالوريوس بقسم إعداد معلمّي اللغة العربّية لغير الّناطقين بها بمعهد   
        تعليم اللغة العربّية لغير الّناطقين بها بجامعة أّم القرى بمكة المكرمة ،

         بدأ الربنامج عام 1430 ه.
• إعداد وتدريب المعلمين بمعهد تعليم العربية لغير الناطقين بها بالجامعة اإلسالمية بالمدينة   

    المنورة بدأ الربنامج عام 1430 ه .
• برنامج الماجستير في تعليم اللغة العربية لألجانب ، في الجامعة األمريكية في القاهرة ،  

أنشئ عام 1977م ،  
وهو صورة مستنسخة لربنامج أقدم منه يف اجلامعة نفسها ؛ برنامج املاجستري يف تعليم 

اإلجنليزية لألجانب ، والربنامج العريب أول برنامج من هذا النوع يف مصر. 
• وغيرها من البرامج التي تقدمها بعض الجامعات والمؤسسات.  

• الدورات التدريبية التي يقدمها بعض البرامج والجامعات.  

• الدورات التدريبية القصيرة التي يقدمها برنامج » العربية للجميع « لتدريب معلمي العربية   
         لغير الناطقين ِبها في أماكنهم ،

فقد افتتح دوراته التدريبية يف آخر عام 1423 ه� ، وقد عقدت هذه الدورات يف أماكن 
شىّت ، يف أوروبا ، ويف آسيا ، ويف أفريقيا واسرتاليا ، وقد بلغ جمموع الدورات مع هناية عام 
ال��دورات )4000( متدرب  1435 ه� فوق 143 دورة ، وبلغ جمموع املتدربني يف هذه 

1- سجالت قسم إعداد املعلمني مبعهد اللغة العربية جبامعة امللك سعود بالرياض.
2- د. صاحل بن محد السحيباين، قائمة البحوث املتّممة للماجستري يف معهد تعليم اللغة العربية جبامعة اإلمام حممد بن سعود 

اإلسالمية بالرياض. ) حبث خاص (
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ومتدربة تقريبا.
ومن سمات المعّلم المختص ما يلي :

1- اإلدارة الصحيحة داخل الصف:  

     يسعى املدرس إىل خلق بيئة تساعد على التعلم. ومن األساليب اليت يتبعها لذلك ما يلي:  
إشراك الطالب يف املناقشة واحلوار ، وتبادل الرأي ، ومنح الطالب فرصاً متكافئة ، واحرتام الطالب 
وآرائهم وثقافاهتم ، وخلق جو من الثقة بينه وبني طالبه ، وإث��ارة دافعية الطالب للتعلم ، وإشاعة 
روح املرح يف الصف، وعدم التعايل على الطالب ، وجعل الطالب يعتمدون على أنفسهم. وهذا 
النوع من األساليب يهيئ اجلو املناسب للتعلم ، وحيبب الطالب يف تعّلم اللغة العربية ، مما يؤدي إىل 

حتّسن أدائهم. 

2- تنظيم قاعة الدرس :  

 تقوم طرق تعليم اللغات احلديثة على التفاعل بني الطالب ، وجعل التعلم عماًل تعاونياً  وهنا 
يستخدم النشاط الثنائي )بني طالبني( أو نشاط الفريق ) 3  أو 4 طالب(. وبناء على هذه النظرة، 
ناحية، وبني  بينهم من  فيما  التواصل بني الطالب  ال��دراس��ة، حبيث تيسر عملية  تنظيم قاعة  ينبغي 

الطالب واملعّلم من ناحية أخرى.

3- تمكين الطالب من القيام بالدور األهم:  

فيشجع الطالب على القيام باألنشطة املختلفة ، ويطلب منهم املشاركة باحلديث والنقاش باستمرار. 
وحيذر اللجوء إىل أساليب اإللقاء والتلقني ؛ فالتدريس ليس جمرد عملية نقل معلومات ، وإمنا تنمية 
مهارات وتعديل للسلوك ، وتكوين للقيم واالجتاهات املرغوب فيها. إن دور الطالب هو القيام جبميع 
التعليمية ؛ فهم الذين يستمعون ، ويتحدثون ، وي��ق��رؤون، ويكتبون   وي��ؤدون الفعاليات  األنشطة 
املختلفة. وال يقوم املعّلم بالتدخل ، إال عند وقوع أخطاء كبرية )وخباصة يف املرحلة األوىل من تعليم 

اللغة(. ومبجرد تصحيح األخطاء يواصل الطالب العمل.

إن دور املعّلم األس��اس ، هو دور املوجه وامليسر للعملية التعليمية ، ال��ذي يدير األنشطة داخل 
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الصف، ومن ذلك عرضه النماذج للطالب ، وتنبيههم ملا يقعون فيه من أخطاء ، وتشجيعهم على 
تصحيح األخطاء ، معتمدي��ن على أنفسهم ، ما أمكن واملعّلم امل��درب ، هو الذي يوجه العم���ل، 
ويديره ، وال يقوم باألنشطة نفسها ؛ فهذا دور الطالب. وخيطئ بعض املعّلمني ، عندما يقومون 
أحياناً باألنشطة اليت ينبغي أن يقوم هبا طالهبم. ومن اخلطأ أن حيتكر املعّلم العمل يف الصف، ويفوز 

بنصيب األسد من الدرس ، وهبذا حيول الطالب إىل جمرد مستمعني.

4- إثارة دافعيـة الطالب نحو تعلم اللغة العربية :  

التعلم بكل فاعلية،  املتعلم لإلقبال على  اليت حترك  الداخلية  النفسية  القوة  بالدافعية تلك  يقصد 
والوصول إىل املستوى املأمول ، وللدافعية تأثري كبري يف التعليم ؛ فكلما كان وراء الدارس دافع يستحثه 
وحافز يشده إىل التعلم كان ذلك أدعى إىل إمتامه وحتقيق اهلدف منه ، وفقدان الدافع أو ضعفه وراء 

الكثري من حاالت الفشل يف التعلم.

وتلعب الدوافع موجهات للسلوك اإلنساين ، ويستطيع املعلم الفعال أن يثري تلك الدوافع ويوظفها 
يف املوقف التعليمي ، وينصح املعلمون بإثارة دوافع الطالب حنو التعلم ؛ حيث إن استخدام املعلم 

للدوافع جيذب الطالب ويثري اهتمامهم ، وبذلك يكونون:
- أكثر استعداداً للرتكيز واالهتمام باملوضوع جمال الدراسة.  

- نشيطني وقادرين على توجيه األسئلة عن املوضوع.  
- أكثر قابلية للمشاركة يف النشاط الصفي وجعله أكثر حيوية وإثراء.  

وهذه بعض المقترحات التي تساعد على استثارة دوافع الدارسين للتعلم:  

1- وعي الطالب باألهداف العامة والتفصيلية لدراسة اللغة العربية.   
2- تنمية اجلانب الروحي لتعلم اللغة العربية.   

3- تقدمي املهارات واملعلومات يف سياقات ذات معىن.   
4- البناء على خربات الدارسني.   
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5- حتفيز املشاركات اإلجيابية للدارسني.   
6- التنوع يف أوجه النشاط الصفي.   

7- االهتمام باملنهج اخلفي واألنشطة الالصفية اليت ختدم.    
8- استخدام أساليب التعزيز املتعددة.   
9- العالقات اإلنسانية يف الفصل. )1)   

والمعلم الناجح يراعي ما يلي :

• تقدير مشاعر الطالب، واالستجابة لمناقشاتهم ومطالبهم :  
فإهنم سيكوِّنون آراء إجيابية  ملناقشاهتم ومطالبهم ،  املعّلم مشاعر طالبه ، واستجاب  ق��دَّر  وإذا 
حنوه ، ويتمثلون سلوكه أحياناً. وإذا أعلن املعّلم سياسته وعرف ردود فعل طالبه حنوها ، واستجاب 
ألسئلتهم وتعليقاهتم دون غضب ؛ فإن ذلك جيعل طالبه يعرفون ما يتوقعه املعّلم منهم ، ويشعرون 
باملسؤولية جتاه ما يطلبه منهم. وإذا أعطاهم اهتماماً كافيا ً، فإهنم سيحسون بأنه متجاوب معهم، 

فينشطون لعمل ما يطلبه منهم.

• جذب انتباه الطالب لمجريات الدرس :  
واملعلم الناجح هو الذي يعمل على جذب انتباه طالبه جملريات درسه ، فيستخدم الوسائل املعينة 
اليت حتّضهم على املشاركة يف النشاط الصفي: فيطلب من بعض الطالب القيام بنشاط ، أو اإلجابة 
عن سؤال. وعلى املعلم إلقاء السؤال قبل حتديد الطالب الذي جييب ، كما عليه أن يغري يف أساليب 
استخدامه للوسائل ، كالطلب من بعض الطالب القيام بنشاط شفوي ، وآخرين بنشاط كتايب على 

السبورة ، وآخرين بنشاط تنافسي ، أو تعاوين ... إخل.

1-  د. علي أمحد مدكور ود. رشدي طعيمة ود. إميان أمحد هويدي ،  املرجع يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات 
أخرى، 122_127
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• توزيع األسئلة واالبتسامات والكلمات على الطالب توزيعاً عاداًل:  
واملعلم الناجح يوزّع أسئلته وابتساماته وكلماته على الطالب توزيعاً عاداًل ؛ خللق نوع من األلفة 
ق��دراً كبرياً من  واحليوية يف الصف ، ويبدي اح��رتام��ه آلرائ��ه��م ، ويكون متساحما ، ويعطى الطالب 
التواصل واملشاركة ؛ إذ يف ذلك تقوية للروابط الشخصية ، جتعلهم يشعرون بقدر طّيب من احلرية 

املنضبطة والتشجيع والتغذية الراجعة.

• تقديم حوافز معنوية :  
كالثناء ملن حيسن من الطالب تعزيزاً ملا يقوم به الطالب.

• تفعيل االنشطة اللغوية ، ولتحقيق ذلك اتبع هذه الخطوات :   
• اخرت أمثله واضحة .    

• قم بتحليلها مشركا طالبك .   
• ناقشها معهم .   

وبإيجاز ، هذه بعض سمات معلم اللغة الناجح:

• حيرص على حتديد أهداف كل درس وحتقيقها.   
• يعطي لكل درس حقه مبا حيقق اهلدف األساس أوال مث األهداف الفرعية.   

• يستثري الدافعية لدى الطالب.   
• منمي مهارات ، ال ناقل معلومات.   

• دوره التوجيه ، ودور الطالب هو الغالب.   
• ذو شخصية قوية.   

• يتميز بالذكاء واملوضوعية والعدل.  
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• يتصف باحليوية والتعاون.   
• مسامح يف غري ضعف ، حازم يف غري عنف.   

• مثقف، واسع األفق ، لديه اهتمام باإلطالع على ما استجد يف طرق التدريس.   
• أداؤه للعربية صحيحاً ، خالياً من األخطاء.   

• حمب لعمله ، متحمس له.   
• متمكن من املادة الدراسية اليت يقوم بتدريسها ، حسن العرض هلا.   

• على عالقة طيبة مع طالبه وزمالئه ورؤسائه.  

وهذه بعض صفات المعلم الفاشل :

• يستويل على معظم الوقت يف الدرس ، يشرح كثريًا ويتكلم كثرياً .  
• يف غرفة الصف هو السائل وهو اجمليب.  

• هو الذي يكتب على السبورة  ، وهو الذي يقرأ.   
• وهو الذي يشرح الكلمات ويعطي األمثلة. يفعل كل ما جيب أن يفعله وكل ماال جيب.   

         والطالب كاملتفرجني على مسرحية هو بطلها الوحيد ذاك . 

وبـهذا يكون فاشال ، ومن أسباب فشله الوقوع في أخطاء ومنها :
• يتبع أسلوب احملاضرة ، وهذا ال يصلح استعماله يف تعليم اللغة اليت تعتمد على التدريب.   

• جيهد نفسه وحيتكر كل األنشطة لنفسه.   
• حيّول املعلم طالبه إىل مستمعني ال حول هلم وال طول.   

• افقد املعلم الدرس جوهره ، والطالب تشويقهم.  
• وهذا الشرح جيب أال يتعدى %15 من وقت الدرس ، وينبغي أن يكون باقي الوقت من   

         نصيب الطالب.
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  بين تعليم اللغة ألهلها ، وتعليمها لغير أهلها

هناك فرق كبري بني تعليم اللغة ألبنائها ، وتعليمها لغري أبنائها. وقليل من الناس من يعرف ذلك، 
حىت بني املتخصصني يف الدراسات العربية ؛ من الذين مل يتح هلم فرصة لدراسة علم اللغة التطبيقي.

   ال يتبادر إىل ذهن كثري من القائمني على تعليم العربية لغري أهلها مقدار الفروق بني تعليم اللغة 
ألهلها وتعليمها لغري أهلها ؛ فخلطوا بني األمرين ، وهذا اخللط زاد الصعوبة على متعلم العربية من 
غري أبنائها إذ تعامل معه املدرسون والقائمون على برامج التعليم كما يتعاملون مع أهل اللغة الذين 

نشؤوا يف بيئتها ، وألفوا أصوات�ها ومفردات�ها وتراكيب�ها واكتسبوها، بل وانتموا إىل ثقافتها. 

 ولو أخذنا مثااًل واح�داً لتبني من خالله البون الشاس�ع بني هذي�ن النوعي�ن من الدارس�ني، فإن كلمة 
) قل�م ( على سبيل ال�مثال ، ال حيت�اج أه�ل اللغ�ة يف أوائ�ل تعلمه�م هل�ا إالّ إل�ى تعل�م كيفية قراءت�ه�ا 
وكتابته�ا ، وأما بقية املهارات فإن�ها ليست عندهم صعبة فهم يفهموهنا إذا مسعوها ، ويستعملوهنا يف 
كالمهم، وكذلك فإن أصوات�ها قد اعتادوا عليها ومييزوهنا من غريها ، كما أن معناها معلوم لديهم 
ويستطيعون استعماهلا يف تراكيب اللغة ؛ بينما يف املقابل حيتاج متعلم العربية من غري أهلها إىل كل 
ذلك، فقد ال يستطيع متييز بعض أصوات�ها ، وال يعرف معناها ، وال يستطيع استعماهلا يف تركيب 
ويصعب   ، يف ك��الم��ه  استعماهلا  عليه  يصعب  ، كما  مساعها  عند  فهمها  عليه  ويصعب  صحيح، 
عليه أيضا قراءت�ها وكتابتها ، ول�هذا حيتاج إل�ى تعل�م عناص�ر اللغ�ة الث�الث�ة ) األصوات ، واملفردات ، 
والرتاكيب (، ومهارات�ها األربع  ) االستماع ، والكالم ، والقراءة ، والكتابة ( ، بينما ال حيتاج أهل 

اللغة ف�ي األساس وف�ي الغال�ب إالّ إىل مهاريت القراءة ، والكتاب�ة.
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مقارنة بين  العربي وغير العربي في اكتساب اللغة

غير العربيالعربي

POأصوات

POمفردات

POتراكيب

POاستماع

POكــــالم

OOقــراءة

OOكتابة

وممّا يزيد األمر سوءا أّن بعض كتب تعليم العربية تقدم اللغة - والسيما قواعدها - لغري الناطقني 
ا وبالطرق نفسها.  ا كما تقدمها للناطقني هبهِ هبهِ

فأّن ملتعلم العربية من غري أهلها أن جييدها إذا كان يعّلم إياها كما يعّلم أهل اللغة ؛ ألّن بعض 
القائمني على تعليم العربية جيهلون كل هذه الفروق بني النوعني من الدارسني.

ويكمن الفرق اجلوهري بني الكتاب املخصص للعرب والكتاب املخصص لغريهم يف أّن األول يستعمله 
تالميذ ينتمون إىل الثقافة ذات�ها ويتكلمون اللغة العربية اليت يتعلمون�ها ، أما الثاين فيستعمله طالب ال 
ينتمون إىل الثقافة نفسها وال يعرفون اللغة العربية. والكتاب املعّد لغري الناطقني باللغة قد حيتاج إىل التحليل 
التقابلي للغة العربية ولغة التالميذ ؛ حبيث حتدد ما تتفق فيه اللغتان ، وما ختتلفان فيه لالستفادة من ذلك 
يف معرفة الصعوبات اليت يواجهها التلميذ يف تعلم تراكيب العربية ونظامها الصويت، وهذا يعين أن الكتاب 

الذي يصلح لتعليم اللغة العربية ألبنائها قد ال يصلح لتعليمها لغري الناطقني ب�ها.)1)

1- اجتاهات حديثة يف تعليم اللغة العربية للناطقني باللغات األخرى 99 - 100
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ب�ها عن  الناطقني  لغري  العربية  لتعليم  التعليمي،  الكتاب  أن خيتلف  ينبغي  فإنّه  الفرق  هل��ذا  وتبعا 
التعليمي لتعليم العربية ألبنائها ، من حيث الغرض والبناء والوسيلة ، وقد أغفل كثري من  الكتاب 
املهتمني بنشر اللغة العربية هذه الفروق األساسية زمنا طويال ، وكانوا – وما زالوا مع األسف – يبعثون 
بالكتب اليت نستعمل�ها يف مدارسنا العربية إىل البلدان الشقيقة غري العربية ، اليت تطلب مساعدتنا يف 

تعليم لغتنا يف مدارسها. 

ونتيجة هلذا اخللط بني النوعني من الدارسني ، شاع استخدام كتب تعليم العربية للعرب يف تعليم 
العربية لغري العرب ، وترى ذلك واضحاً يف امل��دارس واملعاهد واملراكز اليت يتعلم فيها أبناء املسلمني 
من غري العرب العربية ؛ فتجد مناهج ومقررات وزارة الرتبية والتعليم السعودية ، ومناهج من مصر، 
وم��ن ليبيا ،.. وم��ن غريها من البالد العربية ت��دّرس يف ه��ذه املؤسسات. بل ويطبق بعض من تلك 
املناهج تطبيقاً سيئا يف كثري من األماكن ، حيث يستخدمون ما يتاح هلم من هذه الكتب دون مراعاة 

الختالف املستويات ، ودون مراعاة للتدرج املطلوب يف عملية التعليم.

ومل يقف األمر عند هذا احلد ، بل جتاوزه إىل االعتقاد اخلاطئ بأن الكتب املعدة ألطفال العرب يف 
املراحل األوىل من التعليم صاحلة لغري العرب من صغار وكبار؛ معتقدين بأن سهولة احملتوى واملستوى 
املؤسسات  أمر هذه  القائمني على  العرب. وألّن  الدارسني من غري  أه��داف  ليحققا  الثقايف كافيان 
بعيدون عن هذا امليدان ، غفلوا عن املستوى اللغوي –وهو األهم يف هذا اجلانب- وغفلوا عن دوره 
الكبري يف عملية تعلم اللغات األجنبية وتعليمها. وقد رأيت -كما رأى غريي - كثرياً من كتب املرحلة 

االبتدائية وما بعدها يف اململكة العربية السعودية منتشرة يف مدارس املسلمني يف غري البالد العربية.

ك��ان هل��ذا التوسع يف استخدام الكتب امل��ع��دة ألب��ن��اء ال��ع��رب يف تعليم غ��ري ال��ع��رب ، أث��ر كبري يف 
الشعور باالستغناء عن كتب خاصة لتعليم العربية لغري العرب ؛ ومن مَثَّ فإن ما يف الساحة من كتب 
أعّدت خصيصا لتعليم العربية لغري الناطقني ب�ها، يعد قلياًل جداً مقارنة بكتب تعليم اللغات األخرى 
ا من يتوىل تعليم اللغة العربية لغري العرب ، لوفرة ما  فاالخرتاع وليد احلاجة ، وهذه احلاجة مل يشعر هبهِ
يف الساحة من كتب تعليم العربية والدين ألبناء العرب ، وهذه - كما هو معلوم - ال تصلح لتعليم 
غري العرب الفتقارها إىل األسس العلمية والفنية املطلوبة هلذا النوع من التعليم واجلمهور. ولكن وهلل 

احلمد-بدأ األمر ىف التحسن وازدادت الكتب املعدة لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا .
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بين تعليم اللغة األولى وتعليم اللغة الثانية فروق من حيث المحتوى:

•  من حيث األهداف الرتبوية.  
•  ومن حيث طريقة التدريس.  
•  ومن حيث تدريس الثقافة.  

•  ومن حيث أسلوب التقومي.)1)  
•  ومن حيث تقدمي املادة وعرضها.  

إن أوجه االختالف الكثرية بني اكتساب العربية بوصفها لغة أوىل ، وتعلمها بوصفها لغة ثانية، ي�َُعّزز 
دعوى ضرورة إجياد كتب لتعليم العربية لغري الناطقني هبا ، خمتلفة عن كتب تعليمها للناطقني هبا. وقد 
يكون النحو لكل منهما ، أهم اختالف ينبغي أن تنطوي عليه تلك الكتب. فثمة أمور من النحو 
اكتسبها الناطقون بالعربية قبل دخوهلم املدرسة ، ولن يكونوا يف حاجة إىل تعلمها ألهنا باتت جزءاً 
من كفايتهم اللغوية ، يعرفوهنا معرفة ضمنية ال واعية ، ويستخدموهنا استخداماً علمياً صحيحاً. على 
الطرف اآلخر جند الطالب اآلخرين حيتاجون من النحو إىل كل شيء ليتعلموه ، بسبب أن أذهاهنم 

خالية من العربية، وكفايتهم هبا من مث تساوي الصفر عند البدء بعملية التعلم. )2)
وما زالت بعض احلكومات العربية متّد يد العون إىل املسلمني الراغبني يف تعّلم اللغة العربية وتزودهم 
مبدرسني من ذوي اخلربات يف تعليم اللغة العربية ؛ ولكن - ويا لألسف - خربهتم كبرية يف تعليم اللغة 
ا ، وكثري منهم ال يظّن أّن هناك فرقا بني النوعني من  العربية ألبناء العرب ، وليس لغري الناطقني هبهِ
الدارسني ؛ ولذا فجهودهم - مع اجت�هادهم الكبري - جناحها قليل ؛ بسبب تركيز كثري منهم على 

القواعد العربية بشاردها وواردها.

ونوجز هذه النتيجة بما يلي :

انظر د. رشدى امحد طعية ، املرجع ىف علم اللغة العربية للناطقني باللغات االخرى ، جامعة ام القرى 109-107/1   -1
)بتصرف(

2 - النحو الغائب لعمر يوسف عكاشة  ص 104
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•  أهل اللغة يكتسبوهنا اكتسابا تلقائيا من والديهم والبيئة قبل املدرسة.  
•  أهل اللغة يعيشون ثقافتها.  

•  أهل اللغة يتعلمون يف املدرسة القراءة والكتابة ، أما ما سوامها من عناصر اللغة ومهاراهتا   
    فقد سيطروا على أساسياهتا.

•  غري أهل اللغة حيتاجون إىل األساسيات يف العناصر واملهارات كلها.  
•  ال ينبغي أن يهمل تعليم األصوات واالستماع والكالم.  

•  الكتب املعدة لتعليم اللغة ألهلها ختتلف عن الكتب املعدة لتعليمها لغري أهلها.  
•  ال ينبغي أن تستخدم يف تعليم العربية لغري أهلها الكتب املستخدمة يف تعليم أهلها.  
•  ال ينبغي أن تستخدم كتب الصغار املعدة للعرب يف تعليم غري العرب صغارا وكبارا.  

•  معلم  اللغة لغري ألهلها خيتلف عن معلم اللغة ألهلها.  
•  ال ينبغي أن ي�َُعلَِّم العربية غري خمتصني بتعليمها لغري أهلها.  

•  اجلهل هبذا الفرق الكبري بني هذين الفريقني أعاق التعليم العريب خارج الوطن العريب بدرجة   
      كبرية.

•  ال ينبغي أن ت�َُعلََّم العربية لغري أهلها بالطريقة اليت ت�َُعلَُّم هبا ألهلها.  
•  ال ينبغي أن يركز على طريقة القواعد والرتمجة.  
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