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ABSTRACT 

A textbook represents a certain syllabus to facilitate the performance of teaching 

and learning. It is used by scholars, teachers, schools, and educational institutions 

as a scientific educational material, as it is an important pillar of the educational 

components in addition to teachers and students. The textbook plays an important 

role as a mean of education, without textbook there is no knowledge which leads 

to the development of civilization, and there will be none of scientific and 

intellectual creativities are to be relied on, or derived information from a book. 

Looking into the importance of textbook, it requires educational and learning 

institutions to take into account appropriate textbook for students which is suitable 

to their level of ages, intellectual, linguistic, cultural and social and educational 

background. Based on these previous facts, this study aims to investigate the 

syllabus of teaching Arabic vocabulary as a second language for adult learners in 

Malaysia, through a descriptive study of a textbook criteria starting from its 

definitions, specifications, and needed basis of its preparation: psychological, 

social, linguistic, educational, basic linguistic characteristics and basic 

characteristics of language skills for this textbook. By the end of this study, it 

shows that there should be determination of suitable learning goals for teaching 

adults, with the clarity of the content, methods of presenting topics of lessons in 

enhancing students’ understanding, the lessons in the textbook, the questions and 

assessments, as well as the learning activities in order to evaluate their 

performance, understanding, and development in using the textbook and discover 

the strengths and weaknesses in the syllabus. To achieve the goal of adult learning 

the Arabic language, it also should take into account the syllabus, foundations, 

characteristics and elements that were presented in this study. 

 

Key words: Education, adult education, syllabus, Arabic vocabulary, Arabic as a 

second language. 
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 لخصامل
ميثِّّل الكتاب املقرر منهجاً متبعاً لتسهيل األداء يف التعليم والتعّلم، ويستخدمه بعض الدارسني، واملدرِّسني، واملدارس، 

ن أركان العمل التعليمي جبانب املدرس والدارس.واملؤسسات التعليمية بوصفها مادة علمية   تعليمية، وهو ركٌن مِّ
ويلعب الكتاب دورًا مهمًا كوسيلة التعليم، فلو ال وجود الكتاب ما كان هناك علم أو معرفة يؤدي إىل التطور 

ب املقرر فإنه وألمهية الكتا. احلضاري، وما كانت هناك إبداعات علمية وفكرية تستمد مادهتا ومعلوماهتا من كتاب
يستوجب على أّي مؤسسٍة تعليم وتعّلم األخذ بعني االعتبار مناسبة الكتاب ملستوى الدارسني العمري، والفكري، 

تهدف هذه الدراسة إىل معرفة ف . وبناء على ما سبق ذكره،واللغوي، والثقايف، واالجتماعي يف كّل املراحل التعليمية
لخصائص الالزمة من خالل دراسة وصفية ل ا لغة اثنية للدارسني الكبار مباليزايمقرر تعليم املفردات العربية بوصفه

ه: النفسية واالجتماعية األسس الالزمة إلعدادمن خالل النقاط املهمة وهي التعريفات ومواصفاته، و  قرراملكتاب لل
ويف هناية هلذا الكتاب املقرر.  األساسيةخصائص املهارات اللغوية ، و اخلصائص اللغوية األساسيةواللغوية والرتبوية، و 

، تبنين أنه ينبغي حتديد األهداف يف الكتاب املخصص لتعليم الكبار مع وضوح احملتوى، وطرق عرض البحث
املوضوعات إلفهام الدارسني دروس الكتاب، ووضع أسئلة التدريبات واالختبارات وأنشطتها لتقومي أدائهم ملعرفة 

دى املعلومات املدروسة يف الكتاب، واكتشاف جوانب القوة والضعف املوجودة يف املنهج. مدى فهمهم وتنميتهم ل
ن تعّلم اللغة العربية األسس واخلصائص والعناصر اليت مت ن و املقرر  يراعيفإنه ينبغي أْن  أيضا ولتحقيق هدف الكبار مِّ

 عرضها يف هذا البحث. 
 املفردات العربية، اللغة العربية بوصفها لغة اثنية تعليم، تعليم الكبار، املقرر،: الكلمات مفتاحية
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 ،http://www.manhal.net/articles.php?action=show&id=1656،الدراسياملقرر الدراسي:املنهج(، 2008خالد حممد الزهراين )(1)

 Md Nasir Omar (1996), 60,and Bhatt, B.D (1992), andو 1م، ص.27/4/2012االسرتجاع: م، 8/12/2008

S.R. Sharma, 106. 
 ، عمان: األردن.23، اجمللة الثقافية، العدد الكتاب املدرسي : ماله وما عليه(، 1990حسني قورة )(2)
 .1ص.،املقرر الدراسياملنهج الدراسي : خالد حممد الزهراين،  (3)

 :قدمةامل
ميثِّّل الكتاب املقرر منهجاً متبعاً لتسهيل األداء يف التعليم والتعّلم، ويستخدمه بعض الدارسني، واملدرِّسني، واملدارس، 

التعليم، فلو ال وجود الكتاب ويلعب الكتاب دوراً مهماً كوسيلة واملؤسسات التعليمية بوصفها مادة علمية تعليمية، 
وعلى الرغم من التقدم التكنولوجي احلديث الذي تتوفر فيها  .ما كان هناك علم أو معرفة يؤدي إىل التطور احلضاري

وألمهية الكتاب املقرر فإنه يستوجب على أّي )1(املربجمات احلاسوبية، فإّن الكتاب ما زال حيتفظ مبميزاته اخلاصة.
ّلم األخذ بعني االعتبار مناسبة الكتاب ملستوى الدارسني العمري، والفكري، واللغوي، والثقايف، مؤسسٍة تعليم وتع

واالجتماعي يف كّل املراحل التعليمية. ويتضمن الكتاب مقررات دراسية معينة يف جماالهتا اخلاصة مع أهدافها 
تقومي تنمية الدارسني حنو املعلومات الداخلة يف ذلك ، وطرق تدريسها املستخَدَمة، وكيفية احملددةالواضحة، وحمتوايهتا 

وتُ َقسم الدروس يف الكتاب املقرر حسب وحدات موضوعية معيننة تشمل املواد الدراسية اليت جيب اإلهناء  املقرر.
اص لنجاح منها يف الفرتة الزمنية اليت حُتّددها اجلهة القائمة. وال يقتصر الكتاب املقرر يف عرض موضوعاته جملاله اخل

الدارسني يف االختبار فحسب، بل ميتّد إىل إعداد فرٍص كافيٍة لنمّو الدارسني من أجل إشباع اهتماماهتم ورغباهتم 
لربانمج تعليم اللغة العربية بوصفها لغة  األمروكذلك )2(وتدريبهم على املهارات للتصرف يف شؤون حياهتم اليومية.

مقررًا بناًء على رغباهتم واهتماماهتم اخلاصة اليت جيب على أّي مؤسسةِّ تعليم اثنية للكبار، حيث إنّه يعّد كتااًب 
مراعاهتا، حيث إّن طبيعة الرغبة يف تعّلم اللغة العربية لدى الكبار ختتلف عن رغبات الصغار الذين جيربون على 

  البحثوختتّص املناقشة يف هذا )3(التعّلم.
ُ

قرنر لتعليم اللغة العربية بوصفها لغًة مبا يتعّلق ابخلصائص الالزمة للكتاب امل
اثنيةً للكبار، ويدور حول تعريف عن برانمج تعليم اللغة العربية بوصفها لغةً اثنيةً للكبار، واملواصفات العامة للكتاب، 

ن حيث عناصر اللغة العربية ومهاراهتا األربع.  واألسس الالزمة إلعداده، وحمتوايت الكتاب مِّ
 

  تعليم اللغة العربية بوصفها لغة اثنية للكبار تعريف عن برانمج
يؤدي اتساُع اجملتمع احمللي إىل انتشار املؤسسات التعليمية جلميع املراحل بصرف النظر عن األعمار، واجلنسيات، 
واألنساب، واألعراق. وتنشأ هذه املؤسسات بناًء على رغبات الناس يف إعداد مكاٍن مناسٍب للتعّلم. ويتّم تناسب 
التعليم والتعّلم بواسطة مكّوانت تشتمل على مناهج، ومقررات، وكتب، ومعّلمني، ووسائل تعليم مناسبة، وأنشطة 

http://www.manhal.net/articles.php?action=show&id=1656
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 .30-18ص.  : ختطيط براجمه، تدريس مهاراته، إعداد معلمه،تعليم الكبار(، 1999رشدي أمحد طعيمة ) (4)
 .49، ص. منهج مقرتح لتعليم اللغة العربية كلغة اثنية للكبار يف ماليزاي )املستوى االبتدائي((، 1994حممد طه عارفني ) (5)
، )القاهرة: دار الفكر املرِجع يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىوآخرون، (، علي أمحد مدكور 2010علي أمحد مدكور وآخرون ) (6)

 . 636، ص. 1العريب، ط. 
 .37-34، ص. تعليم الكبار(، 1999رشدي أمحد طعيمة )  (7)
 .5، ص. دليل عمل، (1985) رشدي طعيمة (8)
 .املرجع نفسه  (9)

أغلب أهداف تعليم اللغة العربية إن  )4(مصاحبة، مع مراعاة العوامل النفسية واالجتماعية واللغوية والرتبوية للدارسني.
ملتقنة للمصادر العربية بغرض الفهم اجليد ألمور الدين، والتواصل مع اآلخرين بوصفها لغة اثنية للكبار متيل إىل القراءة ا

ن الضروري حتديد أهداف  لتحسني حصيلتهم اللغوية، وفهم الثقافة املعينة، أو تربية األطفال يف البيت. لذلك، مِّ
اهتم االجتماعية. ومبا أّن تعّلم برانمج تعليم اللغة العربية بوصفها لغة اثنية للكبار حسب رغباهتم املختلفة، واهتمام

العربية للكبار خيتلف عن تعليمها للصغار فيجب أْن يراعى ذلك يف طرق عرض املوضوعات، واألنشطة، والتدريبات، 
ن تعّلم اللغة. ومن الضروري االستفادة من  حبيث تتناسب مع أعمارهم، وقدراهتم العقلية والفكرية، لتحقيق هدفهم مِّ

يلعب التقومي دوراً و  )5(جية احلديثة لرفع مستوى الفهم لدى الكبار، ومسامهتهم يف التنمية التعليميةالوسائل التكنولو 
ن حيث احملتوى واملضمون. لذا فإّن الواجبات  مهمًا يف معرفة مستوى الدارسني التحصيلي يف املادة املدروسة مِّ

اللغة العربية وتعّلمها للكبار ملعرفة مستواهم اللغوي  الدراسية واالختبارات التحريرية والشفهية مهّمة جدًا يف تعليم
ابإلضافة إىل العناصر املكونة لربانمج تعليم اللغة العربية للكبار بوصفها لغة اثنية )6(والثقايف للمحتوى الذي يدرسونه.

ن نفقات، وإعداد املقررات ، واختيار املدرسني، وجتهيز فإنه ينبغي االهتمام ابألمور اإلدارية املتعّلقة بتنفيذ الربانمج مِّ
 )7(البيئة التعليمية املناسبة، واخلدمات العامة الالزمة للعملية التعليمية.

 
 عربية بوصفها لغًة اثنيًة للكباراملواصفات العامة للكتاب املقرر لتعليم اللغة ال

املنهج، واحملتوى للمواد املدروسة، تتكونن مواصفات الكتاب املقرر من األهداف اليت سيحققها الدارسون يف هناية 
َبعة إلفهام الدارسني تلك ي تقيس تنمية الدارسني املعرفية. كاملواد، واالختبارات والتقومي ل وطريقة عرض احملتوى املت ن

فيجب ختطيط هذه املواصفات بشكل ُمَنظنم للتأكد عن تناسب التعليم والتعلُّم يف املدارس، واجلامعات، واملؤسسات 
وتنقسم األهداف إلعداد الكتاب املقرر إىل نوعني: أهداف عامة وأهداف خاّصة. واملقصود ابألهداف )8(.املَعيننة

العامة األهداف بعيدة املدى حيث ينبغي تزويد الدارسني مبعارف ومعلومات يطبقوهنا يف أعماهلم وأنشطتهم يف 
قصد هبا األهداف قريبة املدى بتزويد الدارسني ابملعلومات، حياهتم االجتماعية؛ أما األهداف اخلاّصة أو النواتج في

ويقصد ابحملتوى جمموع املعلومات االجتماعية، اللغوية، والرتبوية اليت )9(واملهارات، والقدرات املعرفية يف هناية الكتاب.
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 .22، ص. 1، )كواال لومبور: اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي، ط.تعليم اللغة العربية للناطقني بغريهامقرر ، (2009) نوراهلدى بنت عثمان (10) 
، )القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية، قضااي يف املنهج الرتبوي، (1992) . وجمدي عزيز إبراهيم155، ص. دليل عمل، (1985) رشدي أمحد طعيمة (11)

 .189-188د. ط، ص 
 .636ص. ، املرِجع يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى(.2010) علي أمحد مدكور وآخرون (12)

اٍل معنين مع االهتمام تقدم للدارسني لغرض التنمية املعرفية عندهم. ويتضمن الكتاب املقرر العلوم واملعارف يف جم
ى طريقة )10(ابلثقافات واحلضارات املناسبة هلؤالء الدارسني وطرق عرضها من الناحية الرتبوية التعليمية.  وقد ُتسمن

عرض احملتوى ابملدخل أو اإلجراءات الفنية لتفهيم الدروس يف الكتاب، وهي الوسيلة املعِّينة لتوصيل املعرفة، 
ه مستوى النشاط بني الدارسني. فتختلف طريقة العرض يف الكتاب املقرر حسب احملتوى واالسرتاتيجيات اليت توج

التعليمي وأهدافه املنشودة، منها الطريقة االستنتاجية أو االستنباطية، والطريقة التطبيقية أو القياسية، وطريقة األمثلة، 
فوية، والطريقة السمعية البصرية. ومن األفضل وطريقة النحو والرتمجة، والطريقة االتصالية، والطريقة السمعية الش

 )11(استخدام طرق عرض املوضوعات املبتكرة واحلديثة اليت تشد الدارسني إليها، وترغبهم يف التعّلم.
أثر التعلم يف سلوك الدارسني،  ويقصد ابلتقومي جمموع اإلجراءات اليت يتمُّ بواسطتها مجع بياانت خاصنة وحتليلها؛ لنقوم

دى جناحهم يف تكوين شخصيتهم، ويف تنمية قدراهتم، ومهاراهتم احليوية حسب األهداف احملددة إما عن ونقيس م
طريق التدريبات أو االختبارات اليت هتدف إىل اكتشاف نواحي القّوة والضعف يف أداء الدارسني، ومعرفة جوانب 

داداهتم للدروس يف الكتاب، وتزويدهم السهولة والصعوبة يف حمتوى الكتاب، واستظهار قدرات الدارسني واستع
ن انحية إجرائها، حيث إّن التدريبات  ابلتقومي الذايت لتحسني مستواهم املعريف. وختتلف التدريبات عن االختبارات مِّ

، وتَؤدنى ُمباشرًة بعد كلِّّ درٍس بشكل ُمسَتمّر، وتُركِّز يف املواّد اليت تسبِّّب صعوابت ومشاك ٍ ل لدى ترتبط بدرٍس ُمعنين
، جيب إعداد الكتاب وهبذا الصدد)12(الدارسني، أما االختبارات فتأيت دورينًة، ودائماً عند نصف الكتاب ويف هنايته. 

ن العملية التعليمية من أجل  املقرنر لتعليم اللغة العربية بوصفها لغًة اثنيًة للكبار بناًء على ختطيط األهداف املرجّوة مِّ
ورٍة فعنالة لتعزيز منّو العلوم واملعرفة لدى الدارسني الكبار، مع االهتمام بطرق عرض تصميم حمتوايت الكتاب بص

 .عات املناسبة لتوصيل تلك املعرفةاملوضو 
 

 األسس الالزمة إلعداد الكتاب املقرر لتعليم اللغة العربية بوصفها لغًة اثنيًة للكبار
َد خرباء إعداد املقررات أبن كتاابً مقرنراً لقد  جيِّّداً يف جماٍل تربويٍّ ينبغي أن يُ َعدن على أساس الدراسات النفسية،  أكن

ن العلوم واملعارف املناسبة مبستوى  والثقافية واحلضارية واالجتماعية، حيث يستطيع االستفادة منها لتقدمي املعلومات مِّ
ت يف أشكال الكتاب جودته تعزيزاً الدارسني، وأهداف تعليمهم الرتبوي. إضافًة إىل ذلك، تُعزِّز الفنون واإلبداعا

فعنااًل. وكذلك احلال إلعداد الكتاب املقرر لتعليم اللغة العربية بوصفها لغًة اثنيًة للكبار إالن أنه يركز على املواّد اللغوية 
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 )الطبعة األوىل(.القاهرة: دار  الفكر العريب.منهج تعليم الكبار: النظرية والتطبيق، ، (1996) علي أمحد مدكور (13)
 .21، ص. الكبارمدخل إىل تعليم ، (1992) عبد الرمحن سعد احلميدي (14)
، )كواال ملبور: اجلامعة اإلسالمية العاملية دراسة تقوميية للكتاب العربية االتصالية للسنة األوىل الثانوية مباليزاي، (2008) حممد الباقر حاج يعقوب(15)

 .57، ص. 1مباليزاي، ط.
 .26-41، ص. من غري الناطقني هبا األسس النفسية لتعليم اللغة العربية للكبار، (1983) مىن كنتايب، أبو قرجة (16)

(17) 18 Ming Sheng Dai, (1996), Teaching English as a second language to adults: from theory to practice. 28. 

ف تعليم اللغة ختتلف مواق)13(بوصفها لغة اثنية. فتفيد كّل هذه األسس حتديد املواد يف الكتاب لغوايً وثقافياً وتربواّي.
العربية بوصفها لغًة اثنيًة حسب مراحل الدارسني العمرية، وابلتايل ختتلف الكتب املقررة لكّل مرحلٍة عمرية، فالكبار 
هلم خصائص نفسية، وثقافية واجتماعية، ولغوية، وتربوية ختتلف عن الصغار، كما أّن لدى الكبار احتياجات ورغبات 

م هلم. لذلك، ستناقش  ختتلف فيما بينهم، كما ختتلف أيضا طرق تعليمهم، وأساليب التعامل معهم، واملواد اليت تقدن
الباحثة يف هذا احملور عن األسس النفسية والثقافية واالجتماعية واللغوية والرتبوية اليت جيب االهتمام هبا إلعداد 

 )14(ون كاآليت:الكتاب املقرر لتعليم اللغة العربية بوصفها لغًة اثنيًة للكبار، وهي تك

 
 أواًل: األسس النفسية 

راسات الّنفسّية للدارسني؛ ألهنا مرتبطة ابلّنمو الّنفسّي والقدرة على الّتعلم، وتؤّدي إىل اهتّم بعض الباحثني ابلد
ب التعرف على الفروق الفرديّة بني الدارسني، ودوافعهم الّتعلمية، واستعدادهم العقلّي، والبيولوجّي، والفسيولوجّي حس

مراحلهم العمرية. وأّن االهتمام ابهتمامات الدارسني النفسية يساهم يف حتديد املعلومات اليت جيب الرتكيز عليها 
كثرتِّ املناقشات يف علم اللغة النفسي حول السن املناسبة لتعّلم اللغة الثانية، و  )15(لتحقيق األهداف املنشودة.

َد بعضهم أبن الصغار يستطيعون أن جييدوا ثالث أو أربع لغات إجادة اتّمة،  واختلف اخلرباء يف هذه القضية، وأكن
حيث تكون لديهم سهولة يف النطق وقدرهتم على تعلم اللغة الثانية مثل لغتهم األصلية. أما الكبار فلديهم صعوابت 

السّن، منها قلة التذكر،  نفسية تؤخر تنميتهم للغة الثانية بسبب التغيريات اجلسمية املرتبطة ابلنمو العمري والتقّدم يف
والسمع، والبصر، والنطق، ابإلضافة إىل التغيريات اإلنفعالية. فكل هذه األمور تؤثر يف الكفاءة اللغوية وأدائها. ورغم 
وجود جوانب نقص لدى الكبار لتعلُّم اللغة الثانية، إالن إهّنم يستطيعون تعلُّمها إذا كانت هناك اسرتاتيجيات وأساليب 

لتدريبهم، ومالئمة ملواقفهم االجتماعية، واالقتصادية، والسياسية، والثقافية، والنفسية اليت تشجعهم على  مناسبة
ن اللغة الثانية. وخيجل الكبار يف تعلُّم اللغة العربية، ويف بعض األحيان يشعرون ابإلحباط إذا مل يعرفوا )16(التمكن مِّ

سة إىل ، وحمتوايت موادها؛ ألهنم حسب طبيعتهم ككبار يف حاجة ماقواعد اللغة اجلديدة ونظامها، ومعاين مفرداهتا
ويهدف الكبار يف تعّلم اللغة العربية )17(بشكل جيد قبل أن ينتقلوا إىل موضوع جديد. فهم املوضوع الذي يدرسونه

يف حياهتم  إىل القدرة على القراءة املتقنة جهريًة بصوت ونرب وتنغيم ووصل ووقف، وفهم كامل واستيعاب ما يُقرأ
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 . 30 -24، ص. مدخل إىل تعليم الكبار، (1992) عبد الرمحن سعد احلميدي (18)
األردن: دار عمان للنشر أسس الرتبية، النفسية، التعليمية، البيئية، االجتماعية، االقتصادية، الدينية، الثقافية، الوطنية، ، (2000)انصر، إبراهيم (19)

 .331والتوزيع، ص. 
 .14-13، ص. 3، القاهرة: عامل الكتب، ط.علم الداللة، (1992) محد خمتار عمرأ (20)

اليومية، ويف دراستهم ومطالعتهم وثقافتهم حىت يستطيعوا قراءة الكتب، واجملالت، واجلرائد وأي القراءات املكتوبة 
ن أجل التواصل مع اآلخرين. وحيتاج  ن مهاريت االستماع والكالم مِّ بتلك اللغة. ويهدف بعض الكبار إىل التمّكن مِّ

ن أجل بعض الكبار إىل تعلُّم املهارات الل ياحة ومواصلة الدراسة، وبعضهم الغوية مِّ ذهاب إىل بالد خارجية للسِّّ
يُتقنوهنا لتطوير جتارهتم، والتعرُّف على الثقافة األجنبية، وتربية أطفاهلم يف البيت. فَيقبل الكبار التعليم الذي حيقق 

ال يكتفي إعداد كتاب مقرنر لتعليم )18(ودة.أهدافهم الشخصية، ورغباهتم املختلفة، واهتماماهتم اليومية، وقدراهتم احملد
اللغة العربية بوصفها لغةً اثنيةً للكبار مبعرفة أسسهم النفسية فقط، بل من الضروري مراعاة األسس الثقافية واالجتماعية 

دخاهلا يف لديهم وألهل اللغة املستهدفة. وفيما يلي تعرض الباحثة مناقشة املفاهيم الثقافية واالجتماعية املفرَتضة إل
 كتاب مقرنر لتعليم اللغة العربية بوصفها لغًة اثنيًة للكبار.

 
 اثنياً: األسس االجتماعية

تشري األسس االجتماعية إىل البيئة اليت صنعها اإلنسان مبا فيها من املنتجات املادية وغري املادية اليت تنتقل من جيل 
االهتمامات عند الدارسني أنفسهم أو ثقافة العلوم واملعارف إىل اآلخر، وتدل على املعتقدات واالجتاهات والقيم و 

ي قوة العلوم يف كل أحناء العامل، لذلك، جيب األخذ  اليت تتضمن يف الكتاب املقرر. فانتشار العادات والتقاليد تُ َنمِّّ
كتاب املقرر لتعليم وال تقتصر أسس إعداد ال)19(بعني االعتبار املبادئ الثقافية واالجتماعية إلعداد الكتاب املقرر.

اللغة العربية بوصفها لغةً اثنيةً مبعرفة اهتمامات الدارسني النفسية فحسب، إمنا هي متتّد إىل مضامني ثقافية واجتماعية 
يتناوهلا حمتوى الكتاب ألنن الّلغة ذات عالقة قوية ابلثقافة، واحلضارة، واجملتمع، وال تكون حمدودًة ابملقومات الثقافية 

اللغة فقط، بل جيب تقدمي ثقافات الدارسني املعاصرة؛ لتشجيعهم على االتصال بتلك الثقافات. تشمل ألصحاب 
من ضمن كل هذه الثقافات الفنون اإلبداعية مثل املوسيقات، والتمثيليات، واملسرحيات، والعناصر االجتماعية مثل 

ليد االجتماعية، والوقائع االجتماعية يف استخدام األسرة ونظامها، والعالقات الشخصية، والظروف االقتصادية، والتقا
اللغة حسب مواقفها املختلفة.ابإلضافة إىل ذلك، تقدمي األمناط الداللية مثل األصوات اليت تؤثر على املعىن، والرتاكيب 

رمجتها حرفياً اللغوية للكلمة وصيغتها، وجوانب القواعد اللغوية، ومعاين املفردة للكلمات، والتعبريات اليت ال ميكن ت
يساهم اجملتمع )20(فاً يف عملية تعليم اللغة العربية بوصفها لغًة اثنيًة.لمن لغة إىل لغٍة. فتعترب هذه األسس منهًجا خمت

تَمثِّّلة يف أشخاصه، وتقاليده، وأماكنه، وأحداثها
ُ

لتارخيية، فمن املهم ا يف تقّدم اللغة وأصحاهبا ألهنا تدّل على روحه امل
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 .الكتاب األساسي، ه(1405) حممود كامل الناقة (21)
 .40ص.، منهج مقرتح لتعليم اللغة العربية، (1994) حممد طه عارفني (22)
، يف: حممود إمساعيل صيين، وعلي القامسي، السجل العلمي للندوة العاملية الكتاب املدرسي لتعليم العربية لغري الناطقني هبا، (1980) علي القامسي (23)

 ..99)الرايض: عمادة شؤون املكتبات، د.ت(، ص. األوىل لتعليم العربية لغري الناطقني هبا، 
 .72ص. ، األسس النفسية، (1983) مىن كنتباي أبو قرجة (24)

التعّرف على العناصر االجتماعية ألهل اللغة العربية وحضارهتا وعادات جمتمعها؛ ألن التفاعل مع اللغة العربية ال 
م حياة أهلها االجتماعية؛ لتنمية مهارات اللغة وإتقاهنا. وال يقتصر إعداد على تعلمها فقط، بل حيتاج إىل فهيقتصر 

ا يتعّلق ابللغة العربية فحسب، بل من الضروري مراعاة العناصر االجتماعية اليت يعيش فيها احملتوى االجتماعي فيم
وابلنسبة للكبار، يكون اختيار احملتوى االجتماعي )21(الدارسون الكبار حىت يستطيعوا االستفادة منها حلياهتم اليومية.

م اخلاصة من تعلُّم اللغة العربية لتسهيل فهمهم حنو على أساس اهتماماهتم االجتماعية، واهتماماهتم الثقافية، وأهدافه
التارخيية  املواد املدروسة، وكذلك املقومات الثقافية للغة العربية من أشخاصها، وتقاليدها، وأماكنها، وأحداثها

 )22(لتشجيعهم على التعاُمل مع تلك الثقافات. 

 
 اثلثاً: األسس اللغوية

ملقرر لتعليم اللغة الثانية بعرض احملتوى اللغوّي الذي يشمل املواّد اللغويّة اليت وتعين األسس اللغوية إلعداد الكتاب ا
مها الكتاب للّدارسني. فالعناصر الّلغويّة يف تعليم اللغة العربية وتعلمها هي األصوات، واملفردات والرتاكيب،  يقدن

ة، والكتابة، والّتدريبات الّلغويّة وأنشطتها.واملواّد والقواعد، واملهارات الّلغويّة األربع من االستماع، والكالم، والقراء
الّلغويّة اجلّيدة يف تعليم الّلغة العربية بوصفها لغًة اثنيًة هي اليت تقدم بصورة متكاملة، وبشكل متدرج، وبطريقة 

اللغوي  موضعّية، ومنطقّية، ومنظمة، ومفهومة لدى الّدارسني، وتشجيعهم على االتصال. وينحصر اختيار احملتوى
ن تعليم اللغة الثانية. وفيما خيتص ابألصوات فهي تُعترب من أصعب العناصر اليت يواجهها )23(يف األهداف املرجوة مِّ

الدارسون الكبار يف اكتساهبا ألهنم متأثرون بلغتهم األم، ابإلضافة إىل ضعف املرونة يف العضالت املنتجة لألصوات 
م العمر، وخاصًة مما يتعلق ابألصوات الغري موجودة يف لغتهم األم، وكذلك وأتثر منطقة األصوات يف املخِّّ بتقدُّ 

األصوات املتساوية يف النطق املختلفة يف املعىن.  ويستطيع الكبار نطق أصوات اللغة الثانية بسهولٍة إذا كانت تلك 
كيفية بناء اجلمل سليمًة من وابلنسبة للقواعد اللغوية، فُتعرف هذه العناصر ب)24(األصوات موجودة يف لغتهم األم.

اخلطأ من انحية النظام اللغوي. وأّكد بعض اخلرباء يف جمال تعليم اللغة العربية أبنن هذه اخلصوصية ال جيوز انتقاهلا 
ن لغة الدارسني إىل اللغة العربية، ولكنن ابلنظر إىل طبيعة الكبار اليت متيل إىل الدقِّّة يف معرفة أشياٍء جديدة، وسرعة  مِّ
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 .8-7م، ص. 1984، )بريوت: دار النهضة العربية، د.ط، التطبيق الصريف، (1984) عبده الراجحي (25)
 .73ص. ، األسس النفسية(،1983) مىن كنتباي أبو قرجة (26)
 .74ص. املرجع نفسه، ، (1983) مىن كنتباي أبو قرجة (27)

ن الضروري تضمني عناصر بناء اجلملة يف مقررات اللغة العربية للكبار. وابلنسبة للمفردات فهي تعين )25(فهمها، فمِّ
الكلمات اليت يعرفها الشخص، والكلمات املتضمنة يف لغة ما، واملصطلحات اخلاصة املستخَدمة يف أي مادة، 

رموز الدالة على الفنون. وترتبط املفردات بفهم النصوص والكلمات املرتمَجة من لغة إىل لغة أخرى، وجمموعة من ال
واستيعاهبا. ويستند متكني الدارسني يف فهم النصوص إىل كثرة املفردات اليت لديه، ويؤدي إىل اكتساب القواعد اللغوية 

م يكتسبون املفردات اجلديدة  مع تعابريها بشكل غري مباشر. وابلنسبة للكبار، عندما يتعلمون اللغة العربية فإهنن
ن الضروري تقدمي مفردات يف كتاب مقرنر للكبار من خالل عبارات  املختلفة، ويُطبِّّقوهنا يف سياقات واسعة. لذا مِّ
ن اجلمل القصرية  ومجل تسهل مهمة التذكر واالستيعاب، مع مراعاة املفردات األقرب لبيئة الدارسني الكبار ابلتدرج مِّ

ن االستماع، والكالم، والقراءة، )26(ة االبتدائية.إىل اجلمل الطويلة خاصًة للمرحل وابلنسبة للمهارات اللغوية األربع مِّ
والكتابة،  فتبقى أغراض الدارسني من تعلم اللغة العربية هو العامل األساسي للرتكيز على املهارة اليت ختدم هذا الغرض 

ارات ال حيتاجوهنا وال تساعدهم يف تنمية قدراهتم يف التعليمي ألنه إذا استشعر الكبار أن احملتوى التعليمي يزودهم مبه
اجملال احملدد، فتؤدي هذه القضية إىل عدم الرغبة يف مواصلة مسرية التعلم. نظراً إىل هدف الدارسني الكبار يف تعلم 

راتن القراءة اللغة العربية الذي ينتمي إىل التمكني يف القراءة، ابإلضافة إىل هدف التواصل مع اآلخرين، فتكون املها
والكالم أكثر تركيزاً لتعليمهم، ولو أهنم يواجهون املشكالت لتطبيق الكالم ابللغة العربية مع القواعد اللغوية السليمة 

 )27(خاصة اليت مل تكن موجودة يف لغتهم األم. 

 
 رابعاً: األسس الرتبوية

يتكامل مع األسس الّنفسّية، والثّقافّية، واإلبداعية. إّن األسس الرتبوِّيّة إلعداد الكتاب املقرر مهمٌة؛ ألهنا جزء أساس 
مة للدارسني بطريقة عرضها الَفعنالة ابلتدرج والرتتيب  َقدن

ُ
وهتتم هذه األسس بتحديد األهداف التعليمية، واختيار املواد امل

الّتعلُّم اليت يتّم يف ضوئها إعداد ابلنظر إىل مستوى الّدارسني الرّتبوّي أو الّتعليمّي، كما يهتّم ابسرتاتيجيات الّتعليم و 
الكتاب. ويهتّم إعداد الكتاب املقرر كذلك إبخراجه أو الفنية اليت تتعلنق حبجمه، وغالفه، ونوع جتليده، وورقه، 
وطباعته، ومقدمته، وفهارسه، وعناوين دروسه، والصور ورسومه لتوضيح املعلومات. ويصاحب الكتاَب املقرر كتاُب 

اسة التدريبات، واملعجم، والقرص ملضغوط، ومواقع اإلنرتنيت، واألدوات االتصالية احلديثة ملساعدة املدرِّس، وكر 
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مقدمة يف علم اللغة ، (2001) ، وأمحد شيخ عبد السالم272-271، ص. خطة مقرتحة لتأليف كتاب أساسي، (1985) حممود كامل الناقة (28)

 .40، ص. 1، كواال ملبور: اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي، ط.التطبيقي
 48ص. ة، منهج مقرتح لتعليم اللغة العربي، (1994) فنيحممد طه عار  (29)
 .60-47ص. ، الكتاب األساسي، ÷(1405) الناقة، حممود كامل، وطعيمة، رشدي أمحد (30)
 م، مركز اللغات ابجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي.2011أبريل  26متنت املقابلة مع علي أمحد مدكور، يف  (31)

واألهداف املرجوة لدى الكبار من تعّلمهم للغة العربية )28(الدارسني للتعّلم الذايت، وعلى أْن يكون اإلخراج جذاابً.
فًة إىل حاجات التواصل مع اآلخرين. فمن الضروري حتديد بوصفها لغًة اثنيًة وهي أن يكونوا متمكنني يف القراءة إضا

وتفيد األسس الرتبوية تنمية قدرة )29(هذه األهداف يف الكتاب املقرر لتعليم اللغة العربية بوصفها لغًة اثنيًة للكبار.
ت اللغوية وإجراءاهتا الدارسني اللغوية، وهتتم ابألهداف اليت سيحققها الدارسون يف تعلمهم للغة الثانية ابختيار احملتواي

اليت تتّم بشكل جّيد لغًة ومضمواًن، وحتداًث، وكتابًة، ليكون الكتاب مرجًعا ميسرًا للدارسني، مع طرق عرض 
املوضوعات الفعنالة لتقدمي احملتوايت اللغوية اليت تتضمن العناصر اللغوية األساسية ابإلضافة إىل املهارات اللغوية 

العناصر ابلنظر يف تدرجها لبناء قدرة الدارسني اللغوية، وتُنظنم حسب مرحلة الدارسني العمرية األربع. وتُ َرتنب هذه 
مع مراعاة استعداداهتم ومتابعتهم للمواد املدروسة خالل الكتاب املقرر، وتناسب كل اإلجراءات ابلوقت املتاح يف 

يبات واألنشطة املتنوعة، واالختبارات للتعرف على مدى الفرتة الدراسية. وتُقاس قدرة الدارسني وتنميتهم اللغوية ابلتدر 
وتنطلق األسس الرتبوية كذلك إىل تقسيم املواد اللغوية حسب )30(فهمهم للدروس وحتقيقهم ألهداف التعلم.

م. ويكون عدد الكتب لكّل مستوى حسب زمن التعّلم  مستوايت دراسية للدارسني من املبتدئ، واملتوسط، واملتقدِّ
د حدن

ُ
. وعلى سبيل املثال، إذا كانت فرتة دراسية مثاين فرتات، فيكون عدد الكتب لكل مستوى كتاابن أساسيان امل

ن كتابني أساسيني الثالث والرابع  أول واثين للمستوى املبتدئ، ومها مركزان يف األصوات. ويتكون مستوى متوسط مِّ
م من كتابني أساسيني خامس وسادس  املركزين يف القراءة بتقدمي النصوص القصصية القصرية. ويتكون املستوى املتقدِّ

مركزين أيضا يف القراءة. ويُعترب آخر كتاٍب لتعليم اللغة العربية بوصفها لغًة اثنيًة يُ َعدُّ ألغراض مهنية ووظفية، وهي 
ز هذه الكتب يف خَتتّص التجارة، واالقتصاد، والطّب، واهلندسة، والعلوم اإلنسانية وكثري من اجملاالت األخرى. فرتك

م بشكل النصوص. ويُ َعزنز تناسب الكتاب املقرنر لتعليم اللغة )31(املصطلحات والتعبريات اخلاصة مبجاالت مَعيننة وتُ َقدن
العربية بوصفها لغًة اثنيًة مبصاحباته منها كتاُب املدرِّس، وكراسة التدريبات، واملعجم، والقرص املضغوط، ومواقع 

اب املعلم التوجيهات التعليمية واقرتاحاهتا، ومذكرة الدروس، والواجبات اإلضافية، واملعلومات اإلنرتنيت. يشمل كت
الثقافية الزائدة وأنشطتها، واأللعاب اللغوية، واالختبارات وإجابتها. وتشتمل كراسة التدريبات على املواد اإلضافية، 

الكتابة اليت تشجع الدارسني على التعلم الذايت. ويشمل  والواجبات املن زلية، واالختبارات النموذجية، وتدريبات على
املعجم املفردات األساسية املوجودة يف الكتاب املقرر ومرادفاهتا، ومشتقاهتا، وأضدادها. فتتنوّع مصاحاابت الكتاب 



2, 2016, No: 2) Vo: JALSR( searchJournal of Arabic Language for Specialized Re 

 

 
 31 

Journal of Arabic Language for Specialized Research 

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

                                                           
 .303-301، ص. الكتاب املدرسي، (1980) علي القامسي (32)
املرِجع يف مناهج تعليم اللغة ، وعلي أمحد مدكور وآخرون، 272-271، ص. خطة مقرتحة لتأليف كتاب أساسي، (1985) حممود كامل الناقة (33)

 .233-232ص. ، العربية للناطقني بلغات أخرى
 .49، ص. (1994) حممد طه عارفني (43)

وط الذي تبعًا للتقدم التكنولوجي، مثل اآلليات احلاسوبية املتوفرة اآلن لتصاحب كتاب مقرنر مثل القرص املضغ
ُيستخدم يف الفصل مجاعيًا أو فردايً، ويشمل حواراً، ونقاط القواعد النحوية، وتدريبات األصوات، ونشاطات 
لالستماع.فمواقع اإلنرتنيت تُعدُّ سواء أكانت ملصاحبة الكتاب املقرر وحده، أو ملساعدة املدرسني والدارسني على 

 )32(لتدريبات، واأللغاز اللغوية، وتشجعهم على التعلم الذايت.ممارسة املعلومات يف الكتاب املقرر عن طريق ا
وتكون أفضل حمتوايت الدروس أفضل إذا كانت تتعّلق ابحلياة العامة للدارسني الكبار، والرتابط بني املوضوعات 

صميم وأهداف التعليم، ونوع املهارة، والزمن املخصص هلا، والتنوع واملرونة يف األسلوب حيث يُراعي الكتاب ت
يث يتّم تنظيم الوحدات  وحدات دراسية لغوية بناًء على رغبات الدارسني حنو التواصل اليومي لدى اجملتمع حوهلم، حبِّ
دة بشكل  َعقن

ُ
يف عّدة دروس حسب الرتتيب املنطقي، يعين البدء ابملوضوعات السهلة، واالنتهاء ابملوضوعات امل

عاجلة القصصّية يف الّنصوص، وإبراز املهارات يف كلِّّ وحدة مع تكامل متدرج، واالعتماد على الّسرد، واحلوار، وامل
واختلف بعض الباحثني يف طرق تقدمي احملتوى يف كتاب مقرنر لتعليم اللغة العربية بوصفها )33(بعضها بعًضا وتدرجها.

للكبار وفقاً لتأثري أسلوب الرتمجة لغةً اثنيةً للكبار، ويرون أنه من األفضل استخدام الطرق االستنتاجية لتقدمي الدروس 
والطريقة التقليدية للوصول إىل املعلومات، وحسب طبيعتهم اليت تشعر مبراتح إذا يفهمون القواعد اللغوية ونظامها 
بشكل جيد. وأما اآلخرون فهم يؤكدون الطريقة االتصالية بدال من الرتكيز يف القواعد ألن الكبار يكتسبون اللغة 

غري مباشر عند ممارستها يف سياقات متعددة. فتبدأ هذه الطريقة ابلوحدة الصوتية واألمناط الصوتية  العربية بشكل
قبل حماولة القراءة والكتابة، وحترم استعمال الرتمجة خشية التداخل اللغوي، وتستخدم القواعد النحوية يف مواقف 

يد منها الدارسون وجيعلوهنا وسيلة فاعلة للتواصل، اتصالية حية، ابإلضافة إىل استعمال تراكيب انفعة كثرية ويستف
وتتوفر فيها املفردات والرتاكيب اللغوية اليت تشكل احلاجات اللغوية الضرورية له يف مواقف التواصل اليومي. لذلك، 

راهتا هتتم هذه الطريقة ابلكالم والكتابة، واألنشطة اليت ختلق مواقف واقعية حقيقية الستخدام اللغة من خالل مها
الرئيسة األربع: االستماع والكالم والقراءة والكتابة مستعينة مبختلف الوسائل السمعية البصرية مثل الشرائط املسجلة، 

تُقاس قدرة الدارسني على التعليم ابلتدريبات واالختبارات اليت تشمل )34(والصور، والرسوم، واللوحات، واألفالم.
ن خالل كتاب مقرنر. فتهدف التدريبات األنشطة واألسئلة والتكليفات هلم، وت دور حول املواّد اليت متن تعليمها مِّ

واالختبارات إىل اكتشاف نواحي القّوة والضعف يف أداء الدارسني، واستظهار قدرات الدارسني واستعداداهتم للدروس 
لتدريبات واالختبارات يف الكتاب، وتزويدهم ابلتقومي الذايت لتحسني مستواهم اللغوي. فيجب أن تعكس تناسب ا
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 .636ص.  املرجع يف تعليم اللغة العربية، ،(2010) علي أمحد مدكور وآخرون (35)
(36). st, 1, (USA: Cambridge University Press)A Course in Language Teaching: Practice and Theory, (1996) Penny Ur

ed., 1996, p. 47. 
-13، ص. 2، )مكتبة الرتبية العريب لدول اخلليج، ط.تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبامرشد املعّلم يف (.1985) حممود إمساعيل صيين وآخرون (37)

25. 

ن األصوات، والقواعد اللغوية، واملفردات، جبانب  أهداف كل دروس يف كتاب مقرنر، وتشُمل كلن عناصر اللغة مِّ
ن االستماع، والكالم، والقراءة، والكتابة. وابلنظر إىل طبيعة الكبار الذين حيّبون التكرمي،  مهارات لغوية أساسية مِّ

ن ذلك، ابلر اخلطأ، لذلك ال يفضلون االختبارات خوفاً منه. و  فهم خيجلون إذا يقعون يف ن الضروري إعداد فغم مِّ مِّ
 )35(االختبارات البسيطة للكبار مرنة أو مرنتنْي يف فصٍل دراسّي واحد لتعزيز قدرهتم اللغوية.

 
 اخلصائص اللغوية األساسية لكتاب تعليم اللغة العربية للكبار

تاب مقرر لتعليم اللغة العربية بوصفها لغة اثنية للكبار على األهداف املنشودة من تُبىن اخلصائص اللغوية يف ك
تعليمها، واحملتوايت املعروضة وترتيبها. ويلزم ذلك اختيار طرق عرض املوضوعات املناسبة ملستوى الدارسني، وكيفية 

 تقومي تنميتهم اللغوية. وفيما يلي بيان هذه العناصر:
 

 الصويتأواًل: العنصر 
وصفاهتا اخلاصة، وكذلك النرب والتنغيم نظراً يبدأ تعليم اللغة العربية بوصفها لغة اثنية ابلتعرف على خمارج األصوات 

التمييز بني األصوات املوجودة يف لغة فتعليم األصوات يهدف إىل ثالثة أهداف: أوهلا، إىل أتثريمها يف املعىن املراد. 
اللغة العربية من خالل التداخل بينهما وبني املهارات الصوتية اجلديدة اليت جيب أن الدارسني األم واألصوات يف 

يكتسبوها لالتصال ابللغة العربية، واثنيها، إكساب الدارسني أمناط جديدة من اللغة العربية وتدريبهم على نطق 
 لثها، تزويد الدارسني مبعلومات عناألصوات اليت ليس هلا مثيل يف النظام الصويت يف اللغة األم عند الدارسني، واث

ويتّم التدريب على األصوات العربية من خالل )36(خصائص اللغة العربية وقوانينها األساسية يف النظام الصويت.
 )37(الكتاب املقرر كاآليت:

ن أ إىل ي، وأشكاهلا، وأمسائها، وحركاهتا -1 من  التدريب على األصوات حسب الرتتيب اهلجائي مسعًا ونطقًا مِّ
 الفتحة، والضمة، والكسرةِّ، والسكون، والفتحتان، والكسراتن، والضّمتان، والشّدَة يف مواقفها املختلفة.

وكذلك الرتكيز على  التدريب على سالمة النطق إبخراج احلروف من خمارجها وجيب الرتكيز على احلروف اللثوية. -2
 .حروف األطباق



2, 2016, No: 2) Vo: JALSR( searchJournal of Arabic Language for Specialized Re 

 

 
 33 

Journal of Arabic Language for Specialized Research 

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

                                                           
 .  17-2، الكتاب األول، ص. العربية لغتنا، (2005) مهدي مسعود وآخرون (38)
 .37م(، ص. 2000، )األردن: دار الفالح للنشر والتوزيع، د.ط، أساليب تدريس اللغة العربية، (2000) حممد علي اخلويل (39)
 .695م(، ص. 1984، )تونس: الدار التونسية للنشر، املؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائر، 2، ج. املقّدمةابن خلدون،  (40)
ية، ، رسالة ماجستري غري منشورة، معهد اخلرطوم الدويل للغة العربالقواعد النحوية األساسية للناطقني بغري العربية، (1989) خليفة مجعة خليفة (41)

 .36-32م، ص. 1989

 .املتجاورة ونطقها نطقاً صحيحاً التعرف على األصوات املتقاربة و  -3
االستعانة خبريطة للجهاز الصويت عند اإلنسان وبيان طريقة إخراج كل صوٍت، والتدريب على نطق األصوات -4

 بكلمات ومجل معينة.
األخرى يف الكلمة.  ميكن متييزه عن غريه من األصوات جتريد احلروف من الكلمة ملعرفة صفات الصوت حىت-5

 مثال ذلك، حرف الالم الذي سبق تدريسه يف كلماٍت خمتلفٍة، مث جتريدها.                     
الفرق بني صوتني يتشاهبان يف النطق، مع استخدامهما يف مفردات سبق دراستها. ومن أبرز أساليب هلذا متييز  -6

كْلب، -ى واليت يرد فيها كلمتان تتماثالن يف النطق مثل: قْلبالنوع من التدريبات هو ما ُيسمى ابلثنائيات الصغر 
 قبس، ....-طني، كبس-و تني

ن خالل وضعها يف كلمات، وقراءهتا، وكتابتها. -7  تدريب الدارسني على األصوات العربية مِّ
 )38(ُمقارنة األصوات العربية أبصوات اللغة األم للدارسني، وبيان املتشاهبات واملختلفات. -8

ابلنسبة للكبار، يكون اختيار العناصر الصوتية لدى الدارسني الكبار مبراعاة قدراهتم النفسية، لكي يكون تدريس 
مثل أصوات وات العربية مسعًا ونطقاً، أكثر فيما يصعب ابلدارسني الكبار يف متييز بني األص مركزة األصوات لديهم

والقاف، واهلاء، والصاد، والثاء اليت ميكن حتسينها عن طريق القراءات  اهلمزة، والعني، واحلاء، والضاد، والظاء، والشني،
 )39(اجلهرية، وتدريبات اإلمالء، وتقدميات الواجبات.

 
 اثنياً: العنصر النحوي

ن عناصر الكتاب املقّرر لتعليم اللغة العربّية بوصفها لغة اثنّية. وهو ليس غايًة يف تعليم  يُعترب النحو عنصرًا مهّمًا مِّ
ويهدف تعليم النحو إىل تطبيق الكلمات )40(لغة العربية بوصفها لغة اثنية، وإمّنا هو وسيلة للرتكيب اللغوي الصحيح.ال

ن اخلطأ. ومن املوضوعات املتوّفرة يف كتب تعليم اللغة العربية بوصفها لغة اثنية هي:  يف مجلة صحيحة وسليمة مِّ
والعدد واملعدود، وحروف اجلر، وإنن وأخواهتا، وكان وأخواهتا، واجلملة الضمائر، واملعرفة والنكرة، واإلضافة، والنعت، 

الفعلية واإلمسية، وظروف الزمان واملكان، ومهزاتن الوصل والقطع، واألفعال املاضية واملضارعة واألمر، وأدوات 
وتُعرض القواعد النحوية يف )41(االستفهام، وأمساء اإلشارة، واملفرد واملثىن واجلمع، واالسم املوصول، واملفعول به.



2, 2016, No: 2) Vo: JALSR( searchJournal of Arabic Language for Specialized Re 

 

 
 34 

Journal of Arabic Language for Specialized Research 

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

                                                           
، رسالة الدكتوراه غري منشورة، كواال الصيغ الصرفية يف كتب اللغة العربية املقررة يف املدارس الثانوية احلكومية يف ماليزاي، (2008) مرصوفة جليل (42)

 . 6م، ص. 2008ملبور: اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي، 
م، يف مركز اللغات ابجلامعة اإلسالمية العاملية 2011أبريل  26، ، واملقابلة مع علي أمحد مدكور يف 44ص ،أسس علم اللغة(،1987) ماريو ابي (43)

 .مباليزاي

املستوى املبتدئ بطريقة غري مباشرة، وبطريقة مباشرة يف املستويني املتوسط واملتقدم. وال جيوز استخدام املصطلحات 
النحوية كاملبتدأ واخلرب، والفعل والفاعل لتعليم اللغة العربية بوصفها لغة اثنية يف املستوى املبتدئ، ألن األساس يف 

ن أكثر الطرق لتقدمي القواعد النحويّة )42(ة هو الرتكيز على استعماهلا يف مواقف حياتية بطريقة صحيحة. تعّلم اللغ ومِّ
 )43(يف كتاب مقرر لتعليم اللغة العربية بوصفها لغة اثنية هي: 

ىت عرض النص املقروء مع متييز الكلمات املراد تدريس قواعدها النحويّة بلون خمالف، أو بوضع خط حتتها ح -1
 تكون ابرزة أمام الدارسني، وتشكيلها ابحلركات، وتُعرض للدارسني أمثلة استخدامها وظيفياً. 

مراعاة الربط بني القواعد النحويّة املراد تدريسها ابلثقافة احملّلية، والبيئة اليت يعيش فيها الدارسون كي تكون أكثر  -2
 قابلية للتعلم.

االهتمام ابملوازنة بني جمموعات األمثلة إلدراك الصفات املشرتكة واملختلفة بينها، وإدراك أوجه الربط بني املعلومات  -3
 اجلديدة الالحقة وبني املعلومات املدروسة السابقة.

صا يف التعبري مقارنة ومقابلة بني القواعد العربية واملاليزية أو اإلجنليزية، والبحث عن ضوابطها التقريبية خصو  -4
 والرتمجة. 

ن خالل عبارات أو مجل بسيطة وواضحة. -5  يتم تعليم القواعد النحويّة ابلطريقة االستقرائية مِّ
تدريب الدارسني شفواًي وكتابيًا لرتسيخ القواعد النحويّة يف أذهاهنم حىت تصري مألوفة ويستطيعون توظيفها يف  -6

 الكالم والكتابة. 
نحوية بواسطة اآلايت القرآنية، واألحاديث النبوية، واألدعية أو ابلنغمات اخلاصة، واألانشيد أو تعليم القواعد ال -7

 األغنية حىت يصل على الدارسني تذكرها وتوظيفها.
ن األمثلة يف  -8  ستخدام القواعد النحويّة بطريقٍة صحيحٍة.إاإلكثار مِّ

اللغة العربية فإهنا من أعقد العناصر اللغوية وأصعبها يف تعّلم اللغة ومع أّن القواعد النحويّة تُعترب جزءًا أساسّيًا يف 
العربية بوصفها لغة اثنية. لذلك، جيب عرض القواعد النحوية لتعليم الكبار مبا يتناسب مع طبيعتهم يف فهم وإدراك 

ية يوميًّا، أي القواعد النحوية املعاين اجلديدة. ومن املهم اإلتيان ابلقواعد اليت يستخدمها الكبار لتطبيق اللغة العرب
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 .700، ص. 2، ج. املقّدمة، و ابن خلدون، 42-41ص.، منهج مقرتح، (1994) حممد طه بن عارفني (44)
 .297، ص. 1دار الكتب العلمية، ط. ، بريوت: املعجم املفصل يف علم الصرف، (1993) راجي األمسر (45)
 .88-61، ص. الصيغ الصرفية يف كتب اللغة العربية املقررة يف املدارس الثانوية احلكومية يف ماليزاي، (2008) مرصوفة جليل (46)
 . 42-41ص. ،منهج مقرتح،(1994) حممد طه بن عارفني (47)
 .151-149ص.  ،العربيةالصيغ الصرفية يف كتب اللغة ، (2008) مرصوفة جليل (48)

الوظيفية، مثل التذكري والتأنيث، والضمائر، واملثىن واجلمع، وأفعال املاضي واملضارع واألمر، وحروف اجلر، وحروف 
 )44(العطف، واجلملتنْي الفعلية واالمسية، واملصادر، والتعريف والتنكري، وأمساء اإلشارة، وأمساء املوصولة.

 
 صريفاثلثاً: العنصر ال

يشتمل العنصر الصويت على أسس بنية الكلمة املعروفة اصطالحًا ابمليزان الصريف، والذي يتناول بناء الكلمة من 
حيث حروفها األصلية وزوائدها، وحركاهتا، وسكناهتا. فلكل صيغة أو وزن دالالت معيننة. لذلك، يساعد تعليم 

فيما خيتّص بظاهرة االشتقاق لتوضيح معاين الكلمات اجلديدة. الصيغ الصرفية يف تنمية احلصيلة اللغوية لدارسيها 
فعند ورود كلمة )مكتوب( مثالً يؤتى ببيان أصلها )َكَتَب( وما يشتق من هذا األصل من كلمات ذات صلة ابلكلمة 

ية بوصفها وابلنسبة إلعداد كتاب مقّرر لتعليم اللغة العرب)45(اجلديدة )كاتب، ومكتوب، وكتاب، وكتابة، ومكتبة...(.
لغة اثنية، فُتعرض للدارسني الصيغ الصرفية االمسّية والفعلّية، مثل: اسم الفاعل، والصفة املشبهة، وصيغة املبالغة، 
واسم املفعول، واسم املكان، واسم الزمن، وصيغة )أَفعَل( للتفضيل، وصيغة التعجب، واسم اآللة، واملصادر، ومجع 

ن أمّهها هي: الفعل التكسري، ومجع املؤنث السامل، ومج ا الصيغ الصرفّية الفعلّية فمِّ ع املذكر السامل )أنواع اجلمع(.أمن
الثالثي اجملّرد الصحيح واملعتل، والفعل الثالثي اجملرد واملزيد، والفعل الرابعي اجملرد واملزيد، والفعل املبين للمعلوم، واملبين 

ن الفعل املاضي واملضارع، ن للمجهول مِّ الصيغ الصرفية  إن )46(حيث الزمن املاضي واملضارع واألمر. وصيغ الفعل مِّ
ن املوضوعات املهمة للدارسني الكبار ألهنا توّضح بناء الكلمة، وأصوهلا وزوائدها. وهذا يساعدهم  أو امليزان الصريف مِّ

نة سواء أكانت من على إدراك معاين املفردات والذي بدوره يؤدي إىل استيعاب املادة املقروءة. إن التغيريات املعين 
انحية الزوائد، واحلركات، والسكنات تؤّدي إىل تغيريات يف معىن الكلمة. فُتعترب األفعال اجملرندة واملزيدة، واملشتقات، 

وتُعترب )47(واملصادر من املوضوعات اليت جيب االهتمام هبا للكبار نظراً إىل أمهية توظيفها يف قراءة النصوص واستيعاهبا.
قواعد النحوية اليت مّتت مناقشتها يف حموٍر سابق تتناسب كذلك إلفهام الدارسني حنو القواعد الصرفية طرق عرض ال

غري أهنا تركز يف بناء الكلمة مع أوزاهنا مساعيًة وقياسيًة، وتطبيقها يف مجٍل مفيدٍة بوجٍه صحيح، وتكثر يف التدريبات 
 )48(على االشتقاق والتغيريات اليت حتدثْت يف الكلمات. 
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 .222ص. ، الكتاب األساسي، ه(1405) حممود كامل الناقة، ورشدي طعيمة (49)
 .48، ص. تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبارشدي أمحد طعيمة،  (50)
 .722، ص. 2، ج.املقدِّمةابن خلدون،  (51)
 .اململكة العربية السعودية: دار عكاظ ،4، ج. العربية للناشئني، )د.ت.( حممود إمساعيل صيين وآخرون (52)

 

 رابعاً: املفردات العربية
يتّم اختيار املفردات اجلديدة يف كتاب مقّرر لتعليم اللغة العربية بوصفها لغة اثنية بناًء على شيوع استخدامها يف 
د تلك  مواقف حياة الدارسني اليومية، وتقدمي الكلمات املألوفة لديهم وأتخري الكلمات النادرة. جبانب ذلك، حُتَدن

بناًء على كثرة استعماهلا يف جماالت ومواقف كثرية، وكثرة استدعائها يف سياقات معّينة، حىت ال يصعب املفردات 
على الدارسني تعّلمها، وال يصعب على املدرِّس تعليمها، وتكون هلا أمهية خاصة للدارسني على ضوء غاية التعلم 

م لتعليم الدارسني حسب واختلف اخلرباء يف جمال تعليم اللغة )49(والدوافع اخلاصة هبم. يف عدد املفردات اليت تُ َقدن
 2000-1500مراحلهم الدراسّية، فهناك دراسة تدّل على أّن عدد املفردات اليت تناسب مجيع املستوايت حوايل 

وال تكفي التنمية اللغوية لدى الدارسني إذا استظهر عدد مفرداهتا فقط، كلمة.   4800كلمة، وترى دراسة أخرى 
التحكم يف تراكيبها، وأمناطها، مع مراعاة اهتمامات الدارسني. كما يقول ابن خلدون يف قضية بل جيب 

"اعلمْ أنن اللغات كلها ملكات شبيهة ابلصناعة، إذ هي ملكات يف اللسان للعبارة عن املعاين وجودها )50(املفردات:
 )51(وإمنا هو ابلنظر إىل الرتاكيب". وقصورها حبسب متام امللكة أو نقصها. وليس ذلك ابلنظر إىل املفردات،

فمن املهّم بعد اختيار الكلمات املناسبة للدارسني، وضعها يف كتاب مقّرر لتعليم اللغة العربية بوصفها لغة اثنية بطرق 
 )52(صحيحة ومتناسقة، ومن أمهها:

مة  -1 قدن
ُ

حتديد متوسط عدد املفردات اليت ُتضاف إىل كّل درس تقريباً. وغالبًا ما يرتاوح عدد املفردات اجلديدة امل
 يف درس واحد حول مخس إىل عشر كلمات فقط.

تقدمي أمثلة للمفردات اجلديدة يف مجٍل خمتلفة حتمل السياقات املختلفة هلا. والتدريب على األنشطة الكتابية  -2
 اع الفهم.التس

واحدة )املشرتك اللغوي(، ادفات، ومعرفة معان جديدة لكلمة تنمية املفردات العربية عن طريق املتضادات، واملرت  -3
 وفهم معاين الكلمات من السياق. 

وُتسَتخدم الصور كذلك لتنمية املفردات أبضدادها، االقرتان ابلصورة الدالة عليها خاصًة للمستوى املبتدئ.  -4
ن اجملّرد  ن املذكر إىل املؤنث، ومن املاضي للمضارع لألمر، ومن املتعدي لالزم، ومِّ ومرادفها، ومجعها، واستبداهلها مِّ

 للمزيد، ويكون منها اجلمل والعبارات. 
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 .59ص.، منهج مقرتح، (1994) حممد طه عارفني (53)

(54) Zawawi Ismail (2008): Penilaian Pelaksanaan Kurikilum Kemahiran Bertutur Bahasa Arab Komunikasi Sekolah 

Menengah Kebangsaan Agama”, (Unpublished PhD thesis, National University of Malaysia, 2008), at. 53. 
 .48، ص.10، القاهرة: دار املعارف، ط. املوّجه الفين ملدرسي اللغة العربية، (1968) عبد العليم إبراهيم (55)

 ها، واشتقاقها.حتليل الكلمات اجلديدة ابلتدريب على جتريدها، ووصلها، وتركيب -5
 تكرار الكلمات اجلديدة الواردة يف درس واحد.و   مجٍل مفيدةتدريب الدارسني على ترتيب الكلمات يف -6
 إعادة االستخدام للكلمات اليت سبق تدريسها يف دروس سابقة للدروس اليت تليها. -7
وضع الكلمات يف قائمة إما يف بداية الدرس، أو يف هنايته، أو يف هامش الصفحة، وإعداد املسرد أو قاموس  -8

 للمفردات اجلديدة لكل درس يف هناية الكتاب مع شرح املعىن ليتعّرف عليها الدارسون. 
 تكرار املفردات وترابطها يف مجيع الدروس يف الكتاب. -9

العربية اجلديدة للدارسني الكبار استناداً إىل شيوع استخدامها يف حياهتم الثقافية واالجتماعية ويتّم عرض املفردات 
لسهولة الفهم، وكذلك النصوص من القرآن واحلديث لتحقيق أهدافهم يف فهم الدين، مع مراعاة التكرار من أجل 

ن ومن اجلدير ابلذكر إن االهتمام هبذه العناصر فقط ال يساعد )53(التذكر. الدارسني لتحقيق أهدافهم املنشودة مِّ
تعّلم اللغة العربية، بل ال بد أْن تُ ْعرض هذه العناصر بوجه متكامل مع املهارات اللغوية األساسّية وهي االستماع، 

 والكالم، والقراءة، والكتابة اليت تُعني الدارسني على حتقيق اهتماماهتم. 
 

 مقرر لتعليم اللغة العربية بوصفها لغة اثنية للكبار خصائص املهارات اللغوية األساسية لكتاب
ن  يُعترب الكتاب املقرر اجليد لتعليم اللغة العربية بوصفها لغة اثنية هو الذي يهتّم بعرض املهارات اللغوية متكاملة مِّ

ل حتقيق أهداف االستماع، والكالم، والقراءة، والكتابة يف الدروس والتدريبات واألنشطة اليت يشملها الكتاب من أج
ن استخدام اللغة إذا كان الرتكيز على مهارة دون أخرى. اآليت ( 1)ويوّضح الشكل )54(التواصل. فال حيقق اهلدف مِّ

العالقات املتبادلة بني املهارات األساسّية األربع من االستماع، والكالم، والقراءة، والكتابة، ومدى ترابطها يف 
االستعمال بني الناس يف اجملتمع للوصول إىل أغراضهم املعيننة. كما ترتبط هذه املهارات ابملواّد الثقافّية؛ ألن اللغة 

ن خالل اللغة يطلع الدارسون على جوانب متنوعة بثقافات اللغة سواء أكانت ثقافة  ذات عالقة قوية ابلثقافة. ومِّ
 )55(عربية إسالمية، أو ثقافة الدارسني، أو الثقافة العاملية العامة اليت ال ختالف أصول اإلسالم. 
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 .33املرجع نفسه، ص.  (56)
 .74ص. ، األسس النفسية، (1983) أبو قرجة (57)
 .74املرجع نفسه، ص.  (58)
وضع معايري اختبار دويل مقنن للكفاية اللغوية العربية بوصفها لغة اثنية ، (2011) ، وعلي أمحد مدكور695، ص. 2، ج. املَُقدِّمةابن خلدون،  (59)

مت يف مؤمتر اللغة العاملي، أو أجنبية  .8زاي، ص. م، اجلامعة اإلسالمية العاملية مبالي2011مايو  22-14، الورقة ُقدِّ

 

 )56(العالقة بني مهارات اللغة األربع وبني الثقافة.(: 1شكل )
دت بعض التجارب أبن االنتقال من الكالم واالستماع إىل القراءة والكتابة أكثر إجيابية وسرعة ابلنظر يف التنظيم  أكن

والكتابة  املنطقي فإن اللغة تتمثل يف اجلانب املنطوق. وذلك بتقدمي مهاريت االستماع والكالم على مهاريت القراءة
استناداً على أن تعليم االستماع والكالم يساعد على التحصيل يف جمال القراءة أفضل مما يساعد يف ذلك تعلُّم الرموز 
الكتابية. وتعّلم الرموز الكتابية أوالً جيعل الدارسني يعتقدون أن تناسب التعلم أمر شاق ألنه سيضطر إىل رسم أصوات 

ابط املهارات األربع وتكاملها يف اللغة إال أّن الكبار يركزون على مهارة القراءة اعتماداً ومع تر )57(مل يسبق له مساعها.
على هدفهم إىل فهم النصوص خاصًة مبا يتعّلق ابلدين. ويتّم الرتكيز كذلك يف مهارة الكالم حتقيقاً ألهداف التواصل 

 )58(ابلعربية.

 
 أواًل: مهارة االستماع

وهي مهارة اإلنصات، والفهم،  تعرف على دالالت الكلمات واجلمل وطريقة تركيبها،تشري مهارة االستماع إىل ال
والتفسري، والنقد، وتعرف الرموز املنطوقة وفهمها وتفسريها واحلكم عليها. وهي أول فنون اللغة العربية، وأييت بعدها 

ج إىل تفاعل جيد بني حواس السمع، الكالم، والقراءة، والكتابة. وتركز هذه املهارة يف حتصيل األفكار اليت حتتا 
يُعدُّ االستماع جزًءا أساسياً يف أّي مقّرر لتعليم اللغة العربية بوصفها لغة )59(والبصر، والعقل ملتابعة الكالم املسموع.

اثنية، وإمهاله يؤدي إىل ضرر ابلغ. وهتدف هذه املهارة إىل متييز األصوات، وفهم عناصر الكالم املنطوق، واإلملام 

 استماع

 كـالم

 الرحم الثقافي

 قــراءة

 كتابة

(3) 

(1) 

(2) 

(4) 
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، القاهرة: مكتبة وهبة، د.ط، املرجع يف تعليم اللغة العربية لألجانب: من النظرية إىل التطبيق(.2003) يونس فتحي علي، والشيخ حممد عبد الرؤوف (60)

 .110-109ص. 
ن موقع اإلنرتنيت: عاطف فتحي حممد عبد هللا،  (61) تدريس فنون مِّ

 م.2011يوليو  16، االسرتجاع: alsofraa.com/images/Lib_pic/uploads/File_1735.docاللغةالعربية،
 املرجع نفسه. (62)
 .8، ص. وضع معايري اختبار دويل، (2011) علي أمحد مدكور (63)

ن أجل حتقيق األهداف املنشودة، منها: أ(  )60(العام مبا يسمعه الدارسون، فُيَدرنبون على هذه املهارة بعّدة طرق مِّ
ارسون مع االستماع إىل موضوع متكامل يقرأه املدّرس، ويفهمه الد، ب( جلملة الصحيحة املرتبطة بصورة مااختبار ا

االستماع إىل احملادثة، وفهم املواقف العامة بتخيل ، د( احملادثة اليوميةفيذ األوامر يف تن ، ج(مراعاة قدراهتم اللغوية
سون إىل عبارات يومية االستماع عن طريق احلفظ، حيث يستمع الدار  ، ه(ث اليت يتناوهلا املتكلم فيحديثهاألحدا

وحياولون  بطة،مادنة لغوية طويلة، ومرتا استخالص األفكار الرئيسة، حيث يستمع الدارسون إىل ، و(وحفظها
استخالص أهمن ما فيها من أفكار، كاستماع الدارسني للمحاضرات ابللغة العربية، أو إنصاهتم إلذاعات عربية 
خارجية. فيتدرنب الدارسون على هذه املهارة ابالنتباه إىل الكالم املسموع كاألسئلة واألجوبة، واملناقشات واألحاديث، 

ن  ما مَنْت هذه املهارات منْت املواقف احليوية األخرى. ويُقال عن هذه املهارة: وسرد القصص واخلطب، وغريها مِّ "ُكلن
. وتشري هذه العبارة إىل أمهية التدريب على مهارة االستماع؛ ألن ضعف معها مهارات احلديث واالستعداد للقراءة"

ن متابعة العدم استعدادهم للقراءة، فالقراءةالدارسني فيها يؤدي إىل   )61(.دارسني لألصوات املنطوقة املسموعةتبدأ مِّ
السمع والبصر، حيث إهنا تنقص قدرهتا لدى الدارسني الكبار بسبب كرب سنهم،  ترتبط مهارة االستماع حباسيَتْ 

فلذلك حيتاجون إىل كثرة التدريبات على االستماع إىل األصوات اليت ال توجد يف لغة الدارسني األم إلدراك أوجه 
ونظرًا هلدف الكبار لتعّلم اللغة العربية، وهو الرتكيز على مهاريَتْ القراءة )62(بني هذه األصوات. التشابه والفروق

ن أهم  والكالم، فليس من الضروري الرتكيز على مهارة االستماع. وأتيت بعد مهارة االستماع مهارة الكالم اليت تُعّد مِّ
ن أجل االتصال بني أفراد اجملتمع،  وإظهار اهتماماهتم وشعورهم. وستناول الباحثة يف احملور التايل النشاطات اللغوية مِّ

ن خالل الكتاب املقرر لتعليم اللغة العربية بوصفها لغة اثنية خاصًة  مهارة الكالم، وكيفية تنميتها لدى الدارسني مِّ
 للكبار.

 
 اثنياً: مهارة الكالم

ق اإلفهام. والكالم مهارة إنتاجية فهو يشمل نطق إذا كان االستماع وسيلة لتحقيق الفهم فإن الكالم وسيلة لتحقي
ى الكالم )63(األصوات واملفردات واحلوار والتعبري الشفوي. فالكالم هو قدرة على استخدام صحيح للغة. قْد ُيسمن
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 .151، ص. تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، (1985) حممود كامل الناقة (64)
ص. ، الرابط: املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة "إسيسكو" .، )الطبعة األوىل(لغري الناطقني هباتعليم العربية (.1989)رشدي أمحد ، طعيمة (65)

162. 

ن حيث الرتتيب بني  مهارات ابلتعبري الشفوي، ويُعترب أهّم جزٍء يف املمارسة اللغوية واستخدامها، ويكون مهارًة اثنيًة مِّ
اللغة الرئيسة، وجيب أن يكثر يف هذه املهارة ابلتدريب والتطبيق لتحقيق االهداف املرجّوة يف تعلم اللغة العربية بوصفها 

وهتدف هذه املهارة إىل تنمية قدرة الدارسني يف الكالم ابلعربية، ومتكينهم من معرفة لغوية توظيفية )64(لغة اثنية.
قة ابملواقف املختلفة املناسبة شفهّياً. وليحصل الدارسون على هذه األهداف، فينبغي للمفردات والرتاكيب ذات العال

 )65(أن ميّروا ابلتدريبات اآلتية:
السيطرة على التعابري العربية ابستخدام األسئلة بسهولة، واستخدام عبارات اجملاملة والتحية استخداما سليما يف  -1

 ضوء فهمهم للثقافة العربية.
واجلواب: تدور مواقف الكالم حول أسئلة جييب عنها الدارسون عن طريق إلقاء الكلمات وبناء اجلمل السؤال  -2

وعرض األفكار. وتنتهي هذه األسئلة يف بناء موضوع متكامل. وميكن االستعانة بصور تُعرض هلم وإلقاء السؤال عن 
 تلك الصورة، فيجيب عنها الدارسون.

 وتُعرض فيها مناذج من الصور واملواقف املتدرجة أمام الدارسني ويتحدثون عنها. املالحظات وإدراك العالقات:  -3
ترتيب الكلمات: يُعرض للدارسني عددا من الكلمات اليت تشكل مجلة. وهذه الكلمات غري مرتنبة، ويُطلب  -4

ويُطلب منهم ترتيبها يف  من الدارسني ترتيبها يف مجلة صحيحة. مث يُعطى للدارسني مجال ثالثة أو أربعة غري مرتبة،
 فقرة ذات داللة ومعىن.

وصف األحداث اليت  و تماعات، واملناقشة الثنائية،األنشطة اللغوية: وتتم عن طريق لعب الدور، وإدارة االج -5
 وقعت للدارسني، وإعادة رواية األخبار اليت مسعوها يف التلفاز، واإلذاعة، وإلقاء تقرير مبسط وغريها.

ن الطرق فمنها، أن حيكي الدارسون قصة أعجبتهم، أو يصفون مظهراً إلقاء  -6 الكالم: ويتّم هذا التدريب ابلعديد مِّ
من مظاهر طبيعية، أو يلقون خطبة أو مناظرة، أو يتكلمون يف موضوع مقرتح، أو حوار يف التمثيل وغريها. ويُطلب 

ن األفكار، ويعرضوهنا عرضاً من الدارسني مطاَلعة حرنة يف الكتب، والصحف، واجملالت، وم ا ترتك مالحظاهتم مِّ
 تلقائياً.

 احلفظ والتذكر: ويكون بتكليف الدارسني حبفظ بعض احلوارات واإلجابة الشفوية عن أسئلة مرتبطة بنص مقروء.  -7
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، الورقة ُمعوِّقات استخدام اللغة العربية يف الكالم للناطقني بغريها: دراسة يف جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية، (2007) لبىن عبد الرمحن وآخرون (66)

مت م، اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي، ص. 2007يونيو  9-8، 2لندوة حول عناصر العملية التعليمية واإلبداع الفكري يف ظل ثورة املعلومات، ج. ُقدِّ
766. 

 .8، ص. وضع معايري اختبار دويل(. 2011) علي أمحد مدكور (67)
 املرجع نفسه. (68)
م(، 2009، 1، )كواال ملبور: ديوان هباس دان بوستاك(، ط.اللغة العربية وإعداد دروسها يف ماليزايطرق عرض ، (2009) وميمون أقصى لوبيس (69)

 .42 -35ص. 
 .41، ص. 3، ماليزاي: اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي، ط. العربية للناطقني بغريها(،2011) عبد احلليم صاحل وآخرون (70)

ى مهارة الكالم والتحدث بطريقة احملادثة واملناقشة اللتان جتراين  -8 بطريقة إلقاء الكالم بني احملادثة واملناقشة: تُنمن
شخصني أو أكثر، وتدور حول موضوع معني، ويتبادلون فيهما التفكري واآلراء بينهم. وتنطلق احملادثة إىل موضوع 

 غري حمدود، ومتّر حبرية الدارسني الختيار املوضوع الذي يفضلونه للتناقش فيما بينهم.

اللغة العربية بوصفها لغة اثنية مهمة ابهرة، حيث إن إعدادها إّن قضية تعليم مهارة الكالم يف كتاب مقّرر لتعليم 
لتدريب الدارسني على الكالم ابللغة العربية جيب أن يكثر يف جوانب تطبيقية ألن الدارسني ال يتعّلمون الكالم إْن 

وابلنسبة )66(مل يتكلموا. جبانب ذلك، التمكني يف الكالم ابلعربية يساعد الدارسني يف حتسني مهارة االستماع.
للدارسني الكبار، فيهدف بعضهم إىل التواصل مع اآلخرين ابللغة العربية، لذلك جيب الرتكيز على مهارة الكالم بدءاً 

يُ َعدُّ االستماع والكالم مهارتني متكاملتني، )67(بنطق األصوات، إىل تركيب املفردات، وإجراء احلوار، والتعبري الشفوي.
ن حيث الرتتيب وهي وجيب أن تُدَرَسا بشكل تطبي قي. وبْعد إدراج هاتني مهارتني، فتأيت الباحثة ابملهارة الثالثة مِّ

لُّ أمهيتها يف تناسب تعليم اللغة العربية بوصفها لغة اثنية.   مهارة القراءة اليت ال تقِّ
 

 اثلثاً:مهارة القراءة
وية معينة لتوصيل املعلومات. وإهنا تناسب تُعترَب القراءة نشاطاً تتصل العني فيه بصفحة مطبوعة تشتمل على رموز لغ

وهتدف هذه املهارة  )68(ذهنية أتملية حتتوي على كل أمناط التفكري والتحليل والتفسري والرتكيب والتقومي والتذوق.
بشكل عام إىل تطوير املعلومات لدى الدارسني طيل حياهتم مع االهتمام ابلرتبية املستمرة حىت يستطيعوا التعامل مع 

املفردات لكل  تمع الذي يعيشون فيه ويؤدوا مسؤولياهتم عن طريق اللغة. أما أهداف القراءة اخلاصة إدراك معايناجمل
ى )69(كلمٍة أو مجٍل أو فقرة واستيعاب أفكارها املوجودة فيها والتفاعل معها ونقدها وتلخيصها وربطها ابحلياة. تُ َنمن

ن خالل   كتاب ُمقرنر لتعليم اللغة العربية بوصفها لغة اثنية بدءًا مبعرفة حروف قدرُة الدارسني على مهارة القراءة مِّ
( ومتييزها ابلنظر يف حركاهتا ومواقعها املختلفة، وانتهاًء ابلتفاعل مع النصوص املقروءة 29العربية التسعة والعشرين )

 )70(هذه املهارة ابلتفصيل كاآليت:واستخراج أفكارها، والتمييز بني عناصرها الرئيسة والثانوية.ويكون التدريب على 
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 (. منهج مقرتح.1994) حممد طه عارفني (72)
 327دار الكتب الوطنية. ص.  ،، الطبعة الثالثةكيف تكتب ِمن دون أخطاء إمالئية؟، (1993) عبد هللا عبد احلميد، سويد (72)
 .179-9ص.  ،املرجع نفسه (73)

التدريب على قراءة النصوص العربية من اليمني إىل اليسار بشكل سهل ومريح، حيث ُتكتَب احلروف حبجٍم  -1
لًة.  كبري، وتكون كّل كلماٍت ُمَشكن

التدريب على القراءة اجلهرية والصامتة بضبط الكلمات بطريقة صحيحة يف القراءة اجلهرية. فالقراءة اجلهرية  -2
 أصعب من القراءة الصامتة ألهنا حتتاج إىل متكني الدارسني يف نطق الكلمات واجلهر هبا. 

 يف أواخر الكلمات. التدريب على قراءة النصوص مع تشكيلها شكاًل صحيحاً ومراعاة حركات اإلعراب -3
 التدريب على عالمات الرتقيم إما بقراءة النصوص أو كتابة اإلنشاء. -4
 تنمية املفردات والرتاكيب لدى الدارسني عن طريق شرح املفردات الصعبة يف اجلمل املفيدة اليت كتبها الدارسون. -5
 فقرة.التدريب على الفهم للنصوص املقروءة واستيعاب أفكارها بتلخيص كل  -6
ن كتبِّ املصادر  -7 التدريب على القراءة السريعة حيث يُدرنب الدارسون على ُسرعة القراءة جلمع املعلومات مِّ

 واملراجع، والصحف، واجملالت، واملقاالت. ويكون هذا يف املستوى املتقدِّم.
نظرًا ألهداف معظمهم اليت تسعى إىل  تُعترب مهارة القراءة أكثر أمهّية لتعليم اللغة العربية بوصفها لغة اثنية للكبار

والتفقه يف الدين. وكذلك مراعاة قدرهتم البصرية اليت تتأثر بتقّدم العمر، فيجب أن تكون احلروف يف  قراءة النصوص
الكتاب املقّرر مكتوب حبجٍم كبري وواضح مع التشكيل خاصًة للمستويني املبتدئ واملتوسط حىت يتمكن الدارسون 

ن قراءهتم ا لة.مِّ م بقراءة احلروف غري ُمشكن تَ َقدِّ
ُ

 )71(جلهرية والصامتة، مثّ تندرج هذه املهارة يف املستوى امل

 
 رابعاً: مهارة الكتابة

تُعدُّ الكتابة مهارة إنتاجية جبانب الكالم، وهتدف كذلك إىل توصيل املعلومات. ويف جمال تعليم اللغة العربية بوصفها 
إمالئيا وتعبريايً، وإجادة اخلط، وقدرة التعبري عن أفكار  هذه املهارة إىل كتابة صحيحةلغة اثنية، يهدف التدريب على 

ن الواضح هنا أّن مهارة الكتابة لدى الدارسني جيب أْن هتتّم بعنصرين أساسيني مها، اإلمالء  بوضوح ودقة. فمِّ
ًة صحيحًة، فيجب تدريب الدارسني على ويُقصد اإلمالء كتابة احلروف اهلجائية يف صورها املختلفة كتاب)72(والتعبري.

الكتايب، ويكون ذلك كثرياً يف املستوى املبتدئ واملتوسط. وتركز تدريبات اإلمالء  صحة اإلمالء حتقيقاً لسالمة التعبري
 )73(على موضوعات معيننة، مثل:
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 .302ص. ، للنشر ، )د.ط(، الرايض: دار املريخالتدريس يف اللغة العربية، (1984) حممد إمساعيل، ويوسف محادي، ظافر (74)

 .106-101ص. مكتبة الرسالة احلديثة، ، لتخصص التأهيل الرتبوي أساليب تدريس اللغة العربية ،(1990) حممد عبد الغين املصري (75)

ن )أ( إىل )ي(، مع مراعاة احلرك 29حروف اهلجاء العربية اليت تشتمل على  -1 ات الثالث؛ الفتحة حرفاً، مِّ
: التاء مثلالرتكيز على احلروف املتقاربة يف الصوت،  تنوين ابلفتح، والكسر، والضم، معوالكسرة والضمة، وكذلك ال

 ...والثاء، الدال والذال،
حركات املّد الثالث، وهي األلف، والواو، والياء. كما يف الكلمات مثل: "انر، نور، فول، فيل، مال..."، أي  -2

 الفتحة ما قبل األلف، والضمة ما قبل الواو، والكسرة ما قبل الياء.
والالم القمر...،  –الغالف، قمر  –األرض، غالف  –والم "ال" الذي ينقسم إىل الالم القمرية مثل؛ أرض  -3

 علب....الثن  –فاع، ثعلب الدِّ  –التنمر، دفاع  –الشمسية، مثل؛ متٌْر 
والتاء املربوطة اليت ُتكَتب يف كّل اسم إذا انفتح ما قبلها لفظاً مثُل؛ "احلاجة، زينة، فاطمة" وتقديراً مثُل؛ "فتاة،  -4

 حياة، ُقضاة".
 مهزات الوصل والقطع مثل؛ "أقَبَل، أخذ، إخوة..."، أو "اجتهد، اُخرْج، امرأة...".  -5
 اهلمزة املتوسطة واملتطرفة مثل "رأس، ذئب، استئناف ..."، ويف آخر الكلمة مثل كلمة: "يقرأُ، خُيطئ، ماٌء...". -6
 ألخري، مثل: عال، دان، رمى...".واأللف اللينة إما يف الوسط، مثل: "انصَر، جالَس، كاَتَب، أو يف ا -7
واحلروف اليت ُتكتب وال تُنطق، كما يف: "مائة، كَتبوا، أولئك، ..." واحلروف اليت تُنطق وال ُتكتب، مثل: "  -8

 هذا، لكّن، ...".
ن + َمن(، إالن )إْن + ال(، عالَم )على + ما(، إ -9 نن )مِّ الَم )إىل والكلمات اليت توصل بغريها يف الكتابة، مثل: ممِّ

 + ما(، ....
وعالمات الرتقيم ووضعها بني أجزاء الكالم املكتوب ملعرفة مواضع الوقف، أو بيان وجوه العالقات بني اجلمل،  -10

 ومساعدة فهم املعىن، واالنتباه إىل دالالهتا. 
ن الكتابة   هكّل ما سبق جيب أْن يشمل كتاب مقرنر لتعليم اللغة العربية بوصفها لغة اثنية، ليتمكن الدارسون مِّ

ن الطرق، مثل التهجي، والكتابة عن طريق النقل، واإلمالء املنظور، واإلمالء  م هلم ابلعديد مِّ الصحيحة. وتُقدِّ
ن وابلنسبة ملهارة كتابة التعبري، فهي هتدف إىل تنمية مفردات ال)74(االستماعي. دارسني لتكوين اجلمل السليمة مِّ

حيث اللغة، واألسلوب، والفكرة بشكل مجيل وُمَرتنب. وهناك عّدة طرٍق لعرض هذه املواّد يف كتاب مقّرر لتعليم 
لدارسني اإلجابة عن األسئلة لتعويد او ، يان بصور ويَعربِّّ عنها الدارسونإلتا )75(اللغة العربية بوصفها لغة اثنية، كاآليت:

، مرتنبة للحصول على فكرة مقصودة ترتيب اجلمل غري، ملء اجلمل الناقصة واملتنوعةو ، تركيب اجلمل املفيدةعلى 
ن دروس القراءة ،ال املرتادفات، واملعاين املضادةحتويل بعض اجلمل، واستعمو  كتابة مشهد متثيلي و  ،تلخيص القّصة مِّ
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 .40ص.، املرجع نفسه (76)
 .700، ص. 2، ج. املقّدمة، و ابن خلدون، 42-41املرجع نفسه، ص. (77)

التدريب على كتابة التعبري و  ،، والتواريخ اإلسالميةاملعاصرةأو قصة أو مقالة تدور حول احلياة اليومية، والقضااي 
 الوظيفي مثل الرسائل، والسرية الذاتية لطلب عمل، واملذكرات اليومية، واالستدعاءات املختلفة.

 
 خصائص احملتوى لكتاب املقرر لتعليم اللغة العربية بوصفها لغة اثنية للكبار

العربية للكبار ابألخذ بعني االعتبار مستواهم اللغوي، والثقايف واالجتماعي، تناسب املوضوعات ملقررات تعليم  يكون
والعمري، والتعليمي. بناًء على املناقشة يف احملاور السابقة يف الفصل الثاين، فتلخص الباحثة حمتوايت الكتاب املقرر 

ن عناصر اللغة، فهي األصوات، والقواعد النحو  ية والصرفية، واملفردات والرتاكيب، كذلك لتعليم اللغة العربية للكبار مِّ
مهارات اللغة األربع، فهي: االستماع، والكالم، والقراءة، والكتابة. فيما يلي عناصر اللغة اليت جيب مراعاهتا يف مقرر 

 تعليم العربية للكبار:
 

 )76(:أواًل: األصوات العربية
( 2، ألن الكبار متأثرون بلغتهم األم غة الدارسني األمضرورية توفر التدريبات الصوتية اليت مل تكن موجودة يف ل( 1

لة بوضوح نظراً إىل قدرة السمع لدى ا كثرة التدريبات (  3، لدارسني الكبار بسبب زايدة السنّ مراعاة األصوات املسجن
ييز لتمتدريب الدارسني الكبار على اإلمالء االستماعي  (4، هرية بصوت ونرب وتنغيم ووصل ووقفعلى القراءات اجل

تقدمي الواجبات للتمييز بني األصوات العربية مسعاً ونطقاً خاصًة اليت تصعب على (5، األصوات يف مواقفها املختلفة
الدارسني مثل أصوات اهلمزة، والعني، واحلاء، والضاد، والظاء، والشني، والقاف، واهلاء، والصاد، والثاء، يف مواقفها 

 املتعددة.
 
 )77(النحويةنياً: القواعد اث

عرض القواعد النحوية الوظيفية، مثل التذكري والتأنيث، والضمائر، واملثىن واجلمع، وأفعال املاضي واملضارع واألمر،  (1
مساء اإلشارة، واألمساء وحروف اجلر، وحروف العطف، واجلمل الفعلية واالمسية، واملصادر، والتعريف والتنكري، وأ

ة املعلومات اجلديدة اعد النحوية نظراً إىل طبيعة الكبار اليت متيل إىل الدقة يف معرفتبسيط الشرح للقو  (2، املوصولة
، غوي الذي ال يوجد يف لغتهم األمّ تطبيق القواعد النحوية يف الكالم خاصًة مبا يتعّلق ابلنظام الل (3، وسرعة فهمها

ع طبيعة الكبار يف دراسة اللغة على أن تُ َقّدم استخدام الطرق االستنتاجية لتقدمي القواعد النحويّة مبا يتناسب م (4
ن األمثلة والنماذج اللغوية. ن خالل اإلكثار مِّ  هلم بوضوح مِّ
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 .73ص. ، األسس النفسية، (1983) مىن كنتباي، ، وأبو قرجة59ص.املرجع نفسه،  (78)

 اثلثاً: القواعد الصرفية. 
م ألهنا تت (1 عّلق ابألوزان، وحتتاج إىل البدء بتعليم القواعد الصرفية لدى الدارسني الكبار يف املستوينْي املتوسط واملتقدِّ

 (3، وظيفها الستيعاب النصوص املقروءةالرتكيز على األفعال اجملرندة واملزيدة، واملشتقات، واملصادر وت (2، احلفظ
 تطبيق نظام االشتقاق والتغيريات اليت حدثت يف الكلمات يف مجٍل مفيدٍة بوجٍه صحيح.

 
 )78(ابعاً: املفردات العربية.ر 

 شيوع استخدامها يف حياة الدارسني الكبار  الثقافية واالجتماعية االهتمام ابملفردات العربية اجلديدة استناداً إىل (1
االستفادة من املفردات العربية اليت تشري إىل ثقافة  (2، ة منها للتعامل مع اجملتمع حوهلملسهولة الفهم، واالستفاد

ديث رآن واحلتقدمي نصوص من الق (3، رسون استخدامها يف سياقات مناسبةأهل اللغة العربية حىت يعرف الدا
إىل قدرة التذكر احملدودة  مراعاة عدد املفردات اجلديدة للدارسني الكبار نظراً  (4، لتحقيق أهدافهم يف فهم الدين

تطبيق املفردات  (7،املفردات اجلديدة يف مجٍل بسيطة التدريب على (6، مراعاة التكرار من أجل التذكر (5، لديهم
ن التذكراجلديدة يف السياقات الواسعة لتمكني الدا تعليم املفردات األقرب لبيئة الدارسني الكبار  (8، رسني الكبار مِّ

ن اجلمل القصرية إىل اجلمل ا جيب تدريب الدارسني الكبار على  (9، لطويلة خاصًة للمرحلة االبتدائيةابلتدرج مِّ
أّكدت بعض الدراسات يف تعليم الكبار عن أمهّية لقد مواقف مناسبة بطريقٍة صحيحٍة. استعمال املفردات اجلديدة يف

الطريقة االتصالية ملمارسة اللغة العربية يف سياقات متعددة، وجيعلوهنا وسيلة فاعلة للتواصل، وتتوفر فيها املفردات 
واصل اليومي. ولذلك، هتتم هذه الطريقة والرتاكيب اللغوية اليت تشكل احلاجات اللغوية الضرورية له يف مواقف الت

ابجلانبني الشفوي والكتايب، وابألنشطة اليت ختلق مواقف واقعية حقيقية الستخدام اللغة من خالل مهاراهتا الرئيسة 
ن أمهّية هذه املهارات اللغوية، ميكن تنميتها لدى الدارسني  األربع: االستماع والكالم والقراءة والكتابة. انطالقًا مِّ

 الكبار خالل إعداد كتاب مقرر هلم كاآليت: 
 
 امساً: مهارة االستماعخ
االهتمام بكثرة التدريبات على هذه املهارة نظرًا لقدرة حاسة السمع احملدودة لدى الدارسني الكبار من أجل  -1

 التقّدم يف السّن.
تشاهبة يف الرسم، أو اليت ليس هلا مقابل يف تقدمي مواد االستماع لتمييز األصوات العربية املتقاربة يف النطق، أو امل -2

 اللغة األم للدارس خاّصًة للمستوى املبتدئ.
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 .30 -24، ص. مدخل إىل تعليم الكبار، (1992) عبد الرمحن سعد احلميدي (79)
 .179-9، ص. (1993) عبد هللا عبد احلميد سويد (80)
 .40ص. ،منهج مقرتح،(1994) حممد طه عارفني (81)

 سادساً: مهارة الكالم.
الرتكيز على مهارة الكالم بدءًا بنطق األصوات، مّث تركيب املفردات، وإجراء احلوار، والتعبري الشفوي نظرًا إىل  (1

تطبيق مهارة الكالم يف مواقف الدارسني  (2، اآلخرين ابللغة العربيةتواصل مع هدف بعض الدارسني الكبار إىل ال
 احلّية.

 
 )79(.ابعاً: مهارة القراءةس
ن فهم واستيعاب ما يُقرأ يف حياهتم اليومية  (1 الرتكيز على مهارة القراءة مبا يتناسب مع مطالب الدارسني الكبار مِّ

تقدمي بعض النصوص اللغوية املربطة ابلدين ( 2، ابللغة العربيةأي قراءات مكتوبة من الكتب، واجملالت، واجلرائد و 
يتناسب مراعاة حجم الكتابة يف الكتاب املقرر للكبار حبيث يكون حجم اخلط واضحًا ( 3، حتقيقًا هلدف الكبار

تشكيل احلروف يف الكتاب املقرر خاصًة للمستويني املبتدئ واملتوسط حىت يتمكن  (4، مع القدرة البصرية للكبار
تَ قَ 

ُ
ن قراءهتم اجلهرية والصامتة، مّث تتدرج هذه املهارة يف املستوى امل لةالدارسون مِّ م بقراءة احلروف غري ُمشكن  (5، دِّ

نْي املربوطة واملفتوحة، ومهزيَت الوصل والقطع، كثرة التدريبات على حروف املد ) ا، و، ي(، واحلروف املنقوطة، والتائ َ 
و)ال( ألمساء املعرفة، وعالمات الرتقيم، واحلروف يف وسط الكلمة، فمنها الصاد، والضاد، والسني، والشني، والغني، 

 والفاء، والقاف.
 
 )80(. منًا: مهارة الكتابةاث

، شكاله، وعن طريق النقل، والتهجييق اإلمالء أبكثرة التدريبات على احلروف العربية وأشكاهلا املختلفة عن طر   (1
ن اجلمل البسيطة إىل اجلمل الطويلة إىل اجلمل( 2 املعقدة وفقًا ملستوى  تقدمي التعبري الكتايب بطريقة متدرجة مِّ

زيَت كثرة التدريبات على حروف املد ) ا، و، ي(، واحلروف املنقوطة، والتائَ نْي املربوطة واملفتوحة، ومه(  3، الدارسني
ه ب ِّ )ال(، وعالمات الرتقيم، واحلروف يف وسط الكلمة. َحالن

ُ
 اختيار احملتوى االجتماعي ومتّ  الوصل والقطع، واألمساء امل

والثقايف على أساس اهتمامات الدارسني الكبار االجتماعية والثقافية، وأهدافهم اخلاصة من تعلُّم اللغة العربية لتسهيل 
سة، واالستفادة منها حلياهتم اليومّية. حيتوي احملتوى االجتماعي على املقومات االجتماعية فهمهم حنو املواد املدرو 

 )81(والثقافية للغة العربية من أشخاصها، وتقاليدها، وأماكنها، وأحداثها التارخيية لصحة استخدام املفردات يف سياقها.
 



2, 2016, No: 2) Vo: JALSR( searchJournal of Arabic Language for Specialized Re 

 

 
 47 

Journal of Arabic Language for Specialized Research 

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

 
 اخلامتة

ل يرغب الكبار يف تعّلم اللغة العربية لفهم الدين من  أجل حتسني عباداهتم اليومية للتقرُّب إىل هللا تعاىل، كما يفضِّّ
الكبار اللغة العربية للتواصل مع اآلخرين سواء أكان من أجل العمل، أو الدراسة، أو تطوير حياهتم االجتماعية. وقد 

د الربانمج التعليمية اليت ظهر العديد من املؤسسات التعليمية اليت هتتم حباجات الكبار يف تعّلم اللغة العربية وإعدا
تناسبهم. وتُ ْبىن املواّد اللغوية يف الكتاب املقرر لتعليم اللغة العربية بوصفها لغة اثنية للكبار على األسس النفسية، 
ن تعّلم اللغة العربية فإنه ينبغي أْن يتضمن املقرر تدريبات  واالجتماعية، واللغوية، والرتبوية. ولتحقيق هدف الكبار مِّ

نطق بعض األصوات العربية اليت ال نظري هلا يف لغة الدارسني األم، والتدريب على املوضوعات النحوية الشائعة  على
االستعمال يف حياهتم اليومّية، والتدريب على الكلمات املشتقة، لغرض فهم النصوص واستيعاهبا، كما ينبغي تقدمي 

 قراءة، والكتابة بشكل متكامل مع الرتكيز على القراءة والكالم.املهارات اللغوية األربع من االستماع، والكالم، وال
 

 قائمة املصادر واملراجع
 أ(   املراجع العربية:

 ، )د.ط(، القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية.(. قضااي يف املنهج الرتبوي1992إبراهيم، جمدي عزيز )-1
للنشر، املؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائر، ص. ( تونس: الدار التونسية 1984، )2، ج. املقّدمةابن خلدون، -2

695. 
. رسالة األسسالنفسية لتعليم اللغة العربية للكبار من غري الناطقني هبام(. 1983أبو قرجة، مىن كنتباي. )  -3

 ماجستري غري منشورة، جامعة الدول العربية، اخلرطوم.
، و نوراهلدى بنت 14-13، ص. 3، )القاهرة: عامل الكتب، ط.علم الداللة(، 1992أمحد خمتار عمر )  -4

 .22، ص. مقرر تعليم اللغة العربية للناطقني بغريهاعثمان، 
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