
 امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية     

 وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي 

 مس تغامن –جامعة عبد امحليد بن ابديس 

 لكية الآداب والفنون

 قسم الأدب العريب

 فرع ادلراسات اللغوية
 

 

 

 

آداهبا   مذكرة خترج لنيل شهادة املاسرت يف اللغة العربية وآ

 يقيةختصص : لساهيات ثطب 

 حتت عنوان

 
 

عداد الطالبتني رشاف                                                                                     اؤ  حتت اؤ

 د . لعرج بوعالمات                                                                               عابد هعمية  

 خراز فضيةل 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2018-2019الس نة ادلراس ية :                   

دور اللساهيات التطبيقية يف ثعلمي اللغة 

 العربية لغري الناطقني هبا



 

 

 

 

 

 
 

 

ىل لك من ساعدانتقده   انمن قريب أ و بعيد يف مسار م ابمشكر اجلزيل ا 

ىل لك من أ ساتذتنا ،ادلرايس  ا 

 ال فاضل اذلين اكهوا منا عوان وس ندا يف اكتساب املعرفة .

 

ىل ال س تاذ املرشف احملرتم ه كام   "معرج بوعالمات"تقدم جبزيل امشكر ا 

وجزاه هللا  ،ملا قدمو من توجهيات وهصاحئ يف مبىن ومضمون ىذه املذكرة  

 ،وخدمة مغة امقرأ ن خاصة  ،وجعهل دامئا يف خدمة امعمل عامة  ،لك خري 

  .لك امشكر وامتقدير ا وعرفاان بذكل هل من



 

 

 

 
 

 

 

إ ىل لك من يسعد قليب بلقياها ، إ ىل روضة إحلب إليت ثنبت أ زىك 

 .إحلنوهة أ يمإل زهار 

إ ىل رمز إلرجوةل وإلتضحية ، إ ىل من دفعين إ ىل إلعمل ، و به إزدإد 

 .إلغايل رمحه هللا أ يبإفتخارإ 

 إ ىل لك من شاركوين يف هذإ إلعمل. 
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احلبيبة  أ يمأ غىل ما عندي يف الوجود  ا ىلأ هدي هذا العمل املتواضع 

كرست حياهتا وهجدها حىت أ جنح يف مشواري، كام أ هديه ا ىل  اليت

 اذلي جشعين ودمعين العزيز  أ يبالرساج املنري اذلي أ انر يل درب احلياة 

  قدم يد العون واملساعدة من قريب أ و بعيد. ا ىل لك من

 

 

عابد هعمية""
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 أ 

بسم هللا الرحمن الرحٌم والصالة والسالم على أشرف المرسلٌن ، سٌدنا محمد وعلى آله     

 وصحبه أجمعٌن.

 أما بعد :

تعتبر اللغة العربٌة من أرقى وأشرف اللغات البشرٌة شرفها هللا ، لما جعلها لغة      

 –لعلّكم تعقلون"  لقوله تعالى "إّنا أنزلناه قرآنا عربياأشرف الكتب السماوٌة لغة القرآن 

، ونطق بها أشرف الخلق وأفصح العرب المصطفى علٌه الصالة - 2سورة يوسف اآلية 

 والسالم .

، واألمر الذي زاد ٌة التً كتب لها البقاء و الخلودوالعربٌة هً إحدى اللغات السام     

له تعالى لقوفً عظمتها وأهمٌتها وحفظها من التهمٌش واإلقصاء أنها لغة القرآن الكرٌم 

، وهذا ما جعلها الشغل  - 9سورة الحجر اآلية  –"إّنا نحن نّزلنا الّذكر وإّنا له لحافظون " 

، بحٌث احتلت المصاف األولى فً الدراسات غل للكثٌر من اللغوٌٌن والباحثٌنالشا

، محاولة منهم ضبط قواعدها عرفة طبٌعتها وخصائصها وممٌزاتهاوالبحوث اللغوٌة لم

 ع فً اللحن أثناء قراءة القرآن الكرٌم.خشٌة الوقو

كلغة رسمٌة فً دول العالم العربً، باإلضافة إلى تعلٌمها فً المدارس والجامعات     

، وذلك للمكانة المرموقة التً نالتها اللغة العربٌة بٌن اللغات وكلغة أجنبٌة فً دول أخرى

لفهم  ، لٌس فقطا ٌتزاٌد كل مرةإلقبال على تعلمهالعالمٌة ، فحٌن أصبحت مطلوبة للتعلم وا

لقوله عمر بن الخطاب رضي هللا ، وإنما هً لغة العلم والحضارة أو تعلم العقٌدة اإلسالمٌة

وتطور الدراسات اللغوٌة عنه " تعلموا العربية فإنها تثبت العقل وتزيد في المروءة "، 

لمعلم ال ٌدرس اللغة ، بحٌث أصبح األستاذ أو ااألمر السهلجعل من تعلٌم العربٌة لٌس ب

عد ٌملٌها علٌه العربٌة مّما تملٌه علٌه طرق تدرٌس اللغة التقلٌدٌة ،وإنما أصبح ٌخضع لقوا

عتبر شعبة واسعة غنٌة هذه األخٌرة ت، باللسانيات التطبيقية، أو ما ٌسمى علم اللغة الحدٌث

سً، وعلم اللغة ف العلوم أهمها علم اللغة النف، وهً مٌدان تلتقً فٌه مختلعن التعرٌف

، االجتماعً، اللسانٌات الحاسوبٌة، الترجمة، فن صناعة المعاجم، علم اللغة الجغرافً

 وغٌرها من العلوم التً تعتبر اللغة الرابط بٌنهما.

إلى حل  وألن اللسانٌات التطبٌقٌة فً حقٌقتها تدرس اللغة دراسة علمٌة وتسعى     

، فحٌث تجده قة وطٌدة مع عقل تعلٌمة اللغاتال، هذه األخٌرة لها عالمشكالت اللغوٌة
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 ب 

، واألمر الذي جعل الكثٌر من صٌلة المعرفٌة للنظرٌات اللسانٌةالمجال المناسب لتطبٌق الح

 رواد هذا العلم ٌشٌرون إلى ضرورة توظٌف اللسانٌات فً مٌدان تعلٌم اللغات ال سٌما اللغة

والتحدٌات لهذا العلم لمواجهة الصعوبات ، وذلك لحاجة األستاذ العربٌة لغٌر الناطقٌن بها

، منهم تعلم العربٌة ٌختلفون فٌما بٌنهم، وذلك ألن المقبلٌن على التً تصادفه داخل الصف

، وذلك ألن جنبً المسلم واألجنبً غٌر المسلمالمبتدئ ومنهم الباحث ومنهم العالم منهم األ

فة وحضارة موقع استراتٌجً وثقاعالمنا العربً بغض النظر عن الدٌانة اإلسالمٌة ٌحظى ب

، وهذه األخٌرة شدت انتباه الغرب بما فٌهم المستشرقون للتعرف راقٌة تنطق بلسان عربً

، هذا األمر ٌتم لهم إال بتعلم اللغة العربٌةوالتعمق فً هوٌة العربً وشخصٌته ، وذلك ال 

من دول العرب ٌهتمون بتعلٌم العربٌة من خالل إنشاء معاهد خاصة بها مثل ما  جعل الكثٌر

 .السعودٌة ومصر واإلمارات واألردنهو الحال فً بعض الدول العربٌة مثل 

وفً هذه الحاالت ال ٌكفً أستاذ اللغة العربٌة أن ٌكون ذا هٌبة وشخصٌة سوٌة      

ات وحركات محسوبة، مبرزا شخصٌته و، وخطئة مقبولة ببدلة رسمٌة وحضور قويوهٌ

، بل علٌه أن ٌكون على دراٌة بمستجدات اللسانٌات التطبٌقٌة والتطورات األكادٌمٌة

 .التعلٌمٌة وٌرفع من مستوى الطلبةالحاصلة فً هذا المٌدان حتى ٌضمن نجاح سٌر العملٌة 

لعربية لغير الناطقين اللسانيات التطبيقية في تعليم اهذا ما دفعنا إلى اختٌار موضوع "     

ففً هذه الدراسة حاولنا الكشف عن أثر ودور اللسانٌات التطبٌقٌة فً تعلٌم العربٌة بها "، 

 لغٌر الناطقٌن بها.

نا اإلجابة عن ، وقد حاولالوصفً لتناسبه مع موضوع دراستناكما اعتمدنا على المنهج     

ية وخصائصها؟ ، وما هي طرق ما هي مجاالت اللسانيات التطبيق: بعض األسئلة أهمها

 تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ؟.

، فالمدخل تّضمن نشأة اللسانٌات التطبٌقٌة منا بحثنا هذا إلى مدخل، وفصلٌنوقد قس     

 .ثل التعلٌم واللسانٌات التطبٌقٌةوتعرٌف بعض المفاهٌم م

، خصائصها ومبادئها ٌةالتطبٌقوتناولنا فً الفصل األول مجاالت اللسانٌات      

 وعالقاتها بالعلوم األخرى.
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كٌفٌة تعلٌمها لغٌر وأما الفصل الثانً تطرقنا فٌه إلى مكانة اللغة العربٌة ودوافع تعلمها و    

فً تعلٌم العربٌة لغٌر الناطقٌن بها ،كما أخذنا  الناطقٌن بها، وأثر ودور اللسانٌات التطبٌقٌة

 كنموذج . تجربة السعودٌة فً هذا المجال

، فحٌن استقٌنا المادة رضنا فٌها النتائج المتوصل إلٌهاوقد أنهٌنا البحث بخاتمة ع     

 :ن مجموعة المراجع والمصادر أهمهاالتعلٌمٌة م

 علم اللغة التطبٌقً وتعلٌم العربٌة لعبده الراجحً. .1

 العربٌة لغة العلم والحضارة ،محمد صالح الصدٌق . .2

 ألجانب ، فتحً علً ٌونس ومحمد عبد الرؤوف الشٌخ. المرجع فً تعلٌم العربٌة .3

 ، عبد القادر شاكر.تطبٌقٌة والتعلٌمٌة قدٌما وحاضرااللسانٌات ال .4

 ومن الدوافع واألسباب التً دفعتنا إلى اختٌار هذا الموضوع :

تجربة  ةأوال باعتبارنا متخصصٌن فً هذا المجال وثانٌا ألننا مقبلٌن على خوض عصار

، وكذلك لبٌان أهمٌة اللغة العربٌة التطبٌقٌة فً مٌدان تعلٌم اللغاتهمٌة اللسانٌات التعلٌم وأل

 ومكانتها بٌن اللغات .

قلة المراجع والمصادر  :باحث واجهنا صعوبات وعراقٌل مثل ومثلنا مثل أي  

 .العلمٌة، وصعوبة اإللمام

لم ٌبخل علٌنا بنصائحه  وفً ختام هذه الدراسة نتقدم بالشكر الجزٌل ألستاذ المشرف الذي 

 وتوجٌهاته .

وأخٌرا إن وفقنا فمن هللا وإن أخطأنا أو نسٌنا فمن أنفسنا ومن الشٌطان ، وهللا ولً   

التوفٌق.
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انٌات فأبدعوا فً أقوالهم ومنهم محمد ٌونس لقد تحدث العدٌد من العلماء عن اللس

وتسمى أٌضا األلسنة وعلم اللغة. بأنها  linguisticsعلً الذي قال :" تعرف اللسانٌات 

الدراسة العلمٌة للغة كتمٌٌز لها عن الجهود الفردٌة والمالحظات التً كان ٌقوم بها 

غوي أن الهنود واإلغرٌق المهتمون باللغة عبر العصور ومن الشائع فً تارٌخ البحث الل

كانت لهم اهتمامات باللغة منذ أكثر من ألفٌن وخمسمائة سنة وكثٌرا ما ٌشٌر مؤرخو البحث 

 اللغوي إلى جهود الهنود واإلغرٌق وٌغفلون جهود العرب والمسلمٌن فً هذا المجال .

عربٌة وكما ٌعلم الكثٌر من الدارسٌن للعربٌة فقد تمكن النحاة العرب من وصف ال     

فوا ووضع قواعدها الصرفٌة والنحوٌة ووصفوا أصواتها وشرحوا نظامها الصوتً وأل

، ولعل أبرز اإلنجازات التراثٌة فً مجال اللسانٌات ذلك المعاجم وكتب اللغة المختلفة

اإلسهام البارز لألصولٌٌن فً تحلٌل الخطاب والتمٌٌز بٌن أنواع مختلفة من الدالالت "
1

  

رد قول عن اللسانٌات لصاحبه فوزي " اللسانٌات علم حدٌث نسبٌا وهً كما أنه و     

أحدث العلوم اإلنسانٌة عهدا فظهورها وانتشارها ٌؤرخ لهما من مصطلح القرن العشرٌن 

المنصرم وعلى الرغم من حداثة عهدها تبوأت بفضل النجاح الكبٌر والسرٌع الذي حققته 

 ٌة جعلها فً موضع الصدارة..مركزا مرموقا فً دائرة العلوم اإلنسان

إن اللسانٌات بالنسبة للعلوم والمعارف هً كالقلب بالنسبة إلى باقً أعضاء الجسم      

موقعا وأهمٌة ونجدها قد أعارت مصطلحاتها من علم االجتماع والتحلٌل النفسً ومدت 

احٌة أخرى نفوذها ومارست تأثٌرها فً البٌولوجٌا من ناحٌة وفً النقد األدبً والفنً من ن

ومن هنا فقد كانت اللسانٌات بمنزلة الجسر الذي تعبر علٌه مختلف أنواع المعارف اإلنسانٌة 

 من أجل اكتساب الحد األدنى من العلمٌة والموضوعٌة فً كل من البحث والدراسة.

واللسانٌات هً المقابل العربً للمصطلح الدولً الوحٌد المستعمل لعلم اللغة أال وهو     

linguistics  ومصطلح اللسانٌات ٌدٌن بالفضل فً وجوده إلى اللغوي الجزائري عبد

م فً محاضرة له بعنوان 9181الرحمن الحاج صالح والذي ظهر على وجه التحدٌد عام 

                                                 
 90و  1، ص4006، 9مدخل إلى اللسانٌات ، محمد ٌونس علً ،دار الكتاب الجدٌدة المتحدة، ط 1
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خدم علم اللغة كالدكتور "اللسانٌات " ألقاها فً جامعة حلب، وهناك من اللغوٌٌن من است

للسان ومنهم من آثر مصطلح األلسنٌة ومنهم من وهناك من اختار مصطلح ا ،علً وافً

استخدم مصطلح اللسانٌات
1

 

 اللسان في المعاجم العربية) في التراث واصطالحا(:

هـ( فً مادة لسن "الالم والسٌن والنون" أصل واحد 517ٌقول أحمد بن فارس )ت      

معروف صحٌح ٌدل على طول لطٌف غٌر بائن فً عضو وفً غٌره من ذكر اللسان وهو 

 والجمع ألسن فإذا كثر فهً ألسنة.

 هـ(: 177قال ابن منظور )ت     

 لسن : اللسان جازمة للكالم وقد ٌكنى بها عن الكلمة فٌؤنث حٌنئذ.

 اللسانيات في المدونات الكبرى) التراث(:

وردت لفظة اللسانٌات فً التراث اللغوي العربً قبل نزول القرآن الكرٌم ما ٌدل     

 وقدم الكلمة ما جاء فً دٌوان طرفة بن العبد: على أصالة

 وإذا تلسسنً ألسنها          أننً لست بموهوب فقٌر.     

 وقال الحطٌئة الشاعر المخضرم :

 ندمت على لسان فات منً       فلٌت بأنه فً جوف عكم.

 اللسانيات في االصطالح :

وهذا النظام ٌمتلكه فرد  ٌدل على نظام تواصلً دائم  langueإن مصطلح اللسان      

متكلم مستمع ٌنتمً إلى مجتمع له خصوصٌاته الثقافٌة والحضارٌة المتجانسة وٌشارك 

أفراده فً عملٌة االتصال ولهذا النظام أبعاده الصوتٌة التركٌبٌة والداللٌة وهو هنا الذاكرة 

                                                 
 .7و6و5،ص 4098، ارٌد،4ٌب ،عالم الكتب الحدٌثة للنشر والتوزٌع ،طمحاضرات فً اللسانٌات ،فوزي حسن الشا 1
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صف بالعربٌة أو المتواصلة المشتركة بٌن أفراد المجتمع وهً الذاكرة التً ٌمكن لها أن تو

 الفرنسٌة أو اإلنجلٌزٌة فٌقال اللسان العربً واللسان اإلنجلٌزي واللسان الفرنسً. 

 مفهوم اللسانيات التطبيقية:

، لم ٌجد الباحثون تحدٌدا دقٌقا لهذا العنوان مركب من مسند ومسند إلٌهإن هذا      

م الفردٌة ومن هذه المولود الجدٌد مصطلحات وتسمٌات أطلقها الدارسون وفق آرائه

التعارٌف التً تتعلق باللسانٌات التطبٌقٌة نذكر على سبٌل المثال ما هو آتً فقال الدكتور 

عبده الرجحً : فٌما ٌخص تعرٌف اللسانسات التطبٌقٌة " علم اللغة التطبٌقً علم متعدد 

علم اللغة الجوانب ٌستثمر نتائج علوم أخرى كثٌرة تتصل باللغة من جهة ما ألنه ٌدرك أن ت

 1ٌخضع لعوامل كثٌرة لغوٌة ونفسٌة واجتماعٌة وتربوٌة"

علم اللغة التطبٌقً مصطلح جامع ٌدل على تطبٌقات متنوعة لعلوم اللغة فً مٌادٌن      

عملٌة وٌستغل العلوم اللغوٌة فً حل مشكالت عملٌة ذات صلة باللغة ، مثل تعلٌم اللغة 

لغة أجنبٌة ، ولذلك فإن بعض علماء اللغة ال ٌستخدمون واكتسابها سواء كانت اللغة األم  أو 

 هذا المصطلح إال فً اإلشارة إلى الجانب التعلٌمً فقط.

أمراض الكالم و ،الترجمة ،صناعة المعاجم .فروع علم اللغة التطبٌقً األخرى ومن     

لم اللغة وع ،علم اللغة النفسً ،أحٌانا فٌضم علم اللغة االجتماعًوعالجها وتتسع دائرته 

 ونظرٌة المعلومات . ،علم اللغة الحسابً ،علم األسلوب ،البٌولوجً

معنى هذا أننا أمام علم " لٌس له موضوع محدد أو نظرٌة محددة وإنما هو تطبٌق" لما     

لٌل اللغة ودراستها توصل إلٌه علم اللغة أو اللسانٌات  النظرٌة من نتائج وأسالٌب فً تح

على مٌدان غٌر لغوي ومعناها أن علم اللغة التطبٌقً هو وسٌلة لغاٌة معٌنة فً ذاته ٌعكس 

علم اللغة النظري الذي ٌدرس اللغة لذاتها ومن أجل ذاتها ولذلك تعددت موضوعات وفروع 

علم اللغة التطبٌقً بتعدد مجاالت التطبٌق وتنوعها.
2

 

                                                 

 4098، 9قدٌما وحاضرا ،د. عبد القادر شاكر ،دار الوفاء للنشر لدنٌا النشر والطباعة ،ط اللسانٌات التطبٌقٌة التعلٌمٌة 1
  44و49،ص 

 97و96،ص  4004والنشر والتوزٌع ، دراسات فً اللسانٌات التطبٌقٌة،حلمً خلٌل ،دار المعرفة الجامعٌة للطبع  2



 تعريف بعض المفاهيم                                                                   المدخل 
 

 :نشأة اللسانيات التطبيقية

إن الدعوة لتأسٌس مصطلح اللسانٌات التطبٌقٌة حدث بعد الحرب العالمٌة الثانٌة      

وربما األسباب التً ساعدت على تأسٌس اللسانٌات  9168مباشرة كان ذلك فً حدود سنة 

 التطبٌقٌة عدٌدة منها :

بلوغ اللسانٌات العامة أو قٌمتها من النضج والدراسة وفق مستوٌاتها النحوٌة 

صرفٌة والداللٌة وإخضاعها لمناهج علمٌة منظورة السٌما المنهج الوصفً والتحلٌل وال

االستقرائً أي خضوع اللسانٌات التطبٌقٌة للمنهج العلمً الحدٌث كالمنهج الوظٌفً 

 والتولٌدي والتحلٌلً .

إن صعوبة التواصل والتفاهم التً كانت عائقا بٌن جنود الحلفاء فً بٌنهم وما ٌهمهم 

حرب العالمٌة الثانٌة بسبب تباٌن ألسنتهم ،قد عجلت فً الدعوة إلى قٌام تأسٌس فً ال

 اللسانٌات التطبٌقٌة وتشجٌع الترجمة وتعلم اللغة اإلنجلٌزٌة و تعلٌمها فً وراء البحار .

السبب الثالث الذي ساعد على قٌام اللسانٌات التطبٌقٌة قد ٌعود إلى مٌل الباحثٌن 

ن العلمً الجدٌد بعد ما وصل البحث اللغوي فً اللسانٌات العامة قمة اللغوٌٌن لهذا المٌدا

العطاء من البحث والدراسة فً جمٌع مستوٌاته األساسٌة المعروفة فكانت وجهات الباحثٌن 

مٌممة نحو البحث فً حقل معرفً جدٌد فً اتجاهاته ومناهجه وطرقه ومهما تمٌزت 

ا لم تستغنً عن اللسانٌات العامة بل تعد اللسانٌات أحد إال أنه االلسانٌات التطبٌقٌة بإٌجابٌاته

الحقول المعرفٌة لهذا العلم الجدٌد
1

   . 

 تعريف التعليم )لغة واصطالحا(:

 لغة

التعلٌم من علّم: من صفات هللا عز وجل العلٌم والعالم والعالّم وقال هللا عز وجل"  

وعلمته،وعلمته الشًء فتعلّم ولٌس  وهو الخالق العلٌم" وعلّمه العلم وأعلمه إٌاه فتعلمه
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التشدٌد هنا التكثٌر وٌقال تعلم فً موضوع .وفً الحدٌث: تعلموا أنه لٌس ٌرى أحد منكم 

 رّبه حتى ٌصوت كل هذا بمعنى اعلموا وقال عمر بن معٌد كرب تعلم أن خٌر الناس مٌتا.

فتعلمً أن قد كلفت بكم قال :استغنى عن تعلمت بعلمت          
1
. 

 طالحا:اص

( التعلٌم بأنه نشاط إنسانً مقصود أوغٌر مقصود قد ال ٌقتصر 4001عرف عاٌش )     

حدوثه على الغرفة الصفٌة أو المشغل أو المختبر بل قد ٌحدث فً الشارع أو الحافلة أو فً 

النادي وقد ٌحدث فً كل زمان ومكان وٌتمثل فً توفٌر الشروط المادٌة والنفسٌة التً 

م على التفاعل مع العناصر البٌئٌة التعلٌمٌة فً الموقف التعلٌمً واكتساب تساعد المتعل

الخبرة والمعارف والمهارات واالتجاهات والقٌم التً ٌحتاج إلٌها هذا المتعلم وتناسبه بأبسط 

 الطرق الممكنة .

التعلم هو تغٌٌر فً السلوك ثابت نسبٌا ناتج عن التدرٌب والممارسة والخبرة.    
2

 

 اللغة )لغة واصطالحا(:تعريف 

وهً مجموعة من األنظمة واألحكام الصوتٌة والمعجمٌة والداللٌة والنحوٌة      

المختزنة فً الذهن وهً محل اصطالح وإجماع جمٌع أفراد المجتمع اللغوي والكالمً وال 

ألي فرد الخروج أو الشذوذ عنه وإال حكم علٌه باللّحن أو الشذوذ اللغوي وهً بذلك  حٌسم

منحة هللا أو هً هٌبته العظمى لبنً اإلنسان ،مٌزهم بها دون غٌرهم من وسائل مخلوقاتهم
3
  

 تعريف اللغة العربية:

ٌطلق لفظ العربٌة على اللغة الجمٌلة الخالدة التً اختارها هللا تعالى وعاد لكتابة      

الحركات المعجز القرآن الكرٌم وٌطلق وٌراد به القواعد العربٌة التً وضعت لضبط 

وصٌانة األلسن من الوقوع فً الخطأ وقد جاء اللفظ على ألسنة الكثٌر من الرواد فمن ذلك 
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ما روي عن عثمان المهري أّنه قال :" وآتانا كتاب من عمر بن الخطاب رضً هللا عنه 

ونحن بأذربٌجان ٌأمرنا بأشٌاء وٌذكر فٌها :" تعلموا العربٌة فإنها تثبٌت العقل وتزٌد فً 

ونة ". و روي أن الخلٌفة عمر كتب إلى أبً موسى األشعري ٌوصٌه فكان مّما قاله : المر

"أخذ  الناس بالعربٌة فإنها تزٌد فً العقل وتثبت المروءة .



     

 الفصل األول : ماهٌة اللسانٌات التطبٌقٌة

 

 

 ٌة.مجاالت اللسانٌات التطبٌق األول:لمبحث ا    

 .مبادئ اللسانٌات التطبٌقٌة فً تعلم اللغات :لمبحث الثانًا   

 ة.خصائص اللسانٌات التطبٌقٌ :مبحث الثالثال   

 .عالقة اللسانٌات التطبٌقٌة بالعلوم األخرى :لمبحث الرابعا   
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 مجاالت اللسانٌات التطبٌقٌة المبحث األول:

تعتبر اللسانٌات التطبٌقٌة مٌدان تلتقً فٌه مختلف العلوم أي أنها تستعٌن بعدة علوم 

اهتم  لتعالج المشكالت اللغوٌة وباعتبارها شعبة واسعة متمثلة فً مجاالت وفروع مختلفة

مجاالت   linguistique Appliquéبٌقٌة بها الكثٌر من علماء اللغة،" ٌضم علم اللسانٌات التط

، ولم تتفق اآلراء على تحدٌدها رغم كثرة اآلراء على تحدٌدها ولكن كثٌرة ال ٌمكن حصرها

 "أحمد مختار، والتً أوردها "هذا العلمبإمكانها الكشف عن مجموعة من الفروع الخاصة ب

 :من خالل ما اتفق علٌه فً مؤتمر حول اللسانٌات التطبٌقٌة وهً 

o تعلٌم وتعلم لغة األم واللغات األجنبٌة. 

o االختبارات اللغوٌة.  

o التخطٌط اللغوي.  

o اللسانٌات التقابلٌة. 

o صناعة المعاجم.  

o المساعدة فً وضع لغة أو لغات عالمٌة. 

o ًالتحلٌل األسلوب. 

o اإللقاء وعٌوب النطق والكالم. 

o بجدٌاتأنظمة الكتابة ووضع األبجدٌات للغات غٌر المكتوبة وإصالح األ. 

 .المستعملة فً اللغات

o اللسانٌات اإلحصائٌة.  

o اللسانٌات النفسٌة. 

o اللسانٌات االجتماعٌة وتعدد اللغات فً المجتمع.  

o وسائل االتصال اللفظٌة. 

 وال شك أّن اإللمام بكل هذه المجاالت ٌحتاج إلى إحاطة واسعة بكل مجال، لذلك 

.دت معالمهاسنكتفً باإلشارة إلى أهم المجاالت التً تحد
1

 

                                                 
 .54،ص 1995، 1محاضرات في علم اللغة الحديث ،أحمد مختار عمر ،عالم الكتب ، القاهرة ، ط 1



  

 11 

 :اللسانٌات النفسٌة (1

، بدأ استعمال هذا المصطلح الذي  linguistique Appliquéمن اللسانٌات التطبٌقٌةهً فرع 

، عندما الخمسٌنٌات أضحى بشكل مرتكزا معرفٌا فً الثقافة اإلنسانٌة المعاصرة خالل

و)سٌبوك   Osgood )أرجود، بإشراف )1953سنة اللسانٌات التطبٌقٌة" عقدت ندوة "

Asebeok) ،" م. 1954سنة مؤلفً كتاب "اللسانٌات النفسٌة 

تتبدى فً أصفى صورة لها فً   Psycholinguistiqueكما نجد مالمح اللسانٌات النفسٌة      

م،  1879أو من أسس مختبرا لعلم النفس سنة   whilhem vunte"   فونت ولهامألمانٌا على ٌد "

 ذٌن كتبوا المقاالت المتعلقة بسٌكولوجٌة اللّغة.إضافة إلى أنه من األوائل ال

، والصعوبات التً تواجه النفسٌة تهتم بقضٌة تعلٌم اللغاتإلى جانب ذلك فإن اللسانٌات     

.و اللغة األجنبٌةالصغار والكبار فً تعلم اللغة األم أ
1

 

 عوامل ال أّن:" ًمعجم علم اللغة التطبٌقفً كتابه "محمد علً الخولً كما ٌذكر    

، وكذا العملٌات النفسٌة تهتم بدراسة عٌوب النطق وعالجها ، كماالنفسٌة ذات العالقة

.صاحبة للمهارات اللغوٌة المختلفةوالعقلٌة الم
2
  

، من حٌث اكتساب اللغة واستخدامها وٌهتم علم اللغة النفسً بالسلوك اللغوي خاصة    

اللغة فً محاولة الوصول إلى نظرٌة عملٌة وهذا العلم هو نتاج جهود علماء النفس وعلماء 

حول اكتساب اللغة والقدرة اللغوٌة عند اإلنسان وخاصة عند األطفال وٌرجع الفضل فً 

إرساء نظرٌة لغوٌة حول ذلك إلى النظرٌة التحوٌلٌة التولٌدٌة خاصة بما أثارته من 

له وفك شفرته واستدعاء وإدراك الكالم واستقبا Memoryمشكالت لغوٌة نفسٌة تتعلق بالذاكرة 

المفردات ودرجة الترابط بٌنها وعٌوب النطق والكالم وغٌر ذلك من مشكالت لغوٌة نفسٌة 

ولعل من أهم إنجازات هذا العلم هو دراسة اكتساب الطفل للغة من حٌث وجود ملكة فطرٌة 

التً كانت تساعد الطفل على اكتساب اللغة وبذلك أحاطت هذه الملكة الفطرٌة بفكرة التقلٌد 

مسٌطرة على علماء النفس واللغة معا قبل ظهورها.
3
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 :اللسانٌات االجتماعٌة (2

، وبناءا على ذلك ٌقوم هذا العلم للغة من حٌث هً حدث لغوي اجتماعًتدرس ا     

بدراسة التنوع اللغوي فً استخدام اللغة فً مجتمع ما أو عدة مجتمعات تتكلم لغة واحدة أو 

الطبقٌة من حٌث فصاحتها الصوتٌة والصرفٌة والنحوٌة والداللٌة كما  ما ٌسمى باللهجات

ٌدرس أٌضا مشكالت االزدواجٌة اللغوٌة أو تعدد المستوٌات اللغوٌة مثل الفصحى والعامٌة 

، لغة اإلذاعة والصحافة ولغة الدٌن والسٌاسة ولغة التعلٌم والعالقة بٌنهماوطبٌعة العالقة 

ة عامة فإن هذا العلم ٌدرس التأثٌر المتبادل بٌن اللغة والثقافة بٌن اللغة والثقافة وبصور

غٌر أّن  Sociology of language  االجتماع اللغويوالمجتمع وقد ٌطلق علٌه بعض العلماء 

هناك فرق بٌن تناول علم اللغة وعلم االجتماع لهذه العالقة بٌن اللغة والمجتمع .
1

 

من فروع علم اللغة التطبٌقً الذي ٌبحث فً تأثٌر  واللسانٌات االجتماعٌة هً فرع      

العوامل االجتماعٌة على الظواهر اللغوٌة والفروق اللهجٌة فً حٌث أن علم االجتماع 

اللغوي فرع من علم االجتماع ٌبحث فً التفاعل بٌن المجتمع واللغة مع التركٌز عل الجانب 

االجتماعً .
2

 

أبعاد العالقة وأشكالها المختلفة التً تظهر فً تعدد  تهتم اللسانٌات االجتماعٌة برصد     

، أو تعدد اللغات واللهجات أٌضا، كما تهتم برصد هذه توٌات اللغوٌة فً المجتمع الواحدالمس

، وتحدٌد الجماعات التً تستخدمها سواء أكانت هذه لغاتالمستوٌات أو اللهجات أو ال

 الجماعات عرقٌة أم دٌنٌة أو مهنٌة أو طبقٌة.

وتهتم معجم اللسانٌات الحدٌثة " فً كتابه "سامً عٌاد حنا وآخرون كما ٌذكر      

، وٌسجل الفروق ذي ٌظهر واضحا فً المجتمع اللغويأٌضا بدراسة التباٌن االجتماعً ال

، كما ٌرصد التحول واالنتقال االجتماعً من جودة بٌن طبقات المجتمع المختلفةاللغوٌة المو

ومّما ، ة التً ٌختارها أفراد تلك الطبقة،وأثر ذلك على األشكال اللغوٌ طبقة إلى طبقة أخرى

ازدهار ملحوظا فً اآلونة اللسانٌات االجتماعٌة قد عرفت  "تجدر اإلشارة إلٌه أن بحوث

المسائل ، ونحن نجتزئ هنا بأهم على الدرس اللغوي طابعه اإلنسانً، مّما أسبغ األخٌرة

                                                 
 .77، حلمي خليل ، ص السابقالمرجع  1
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، باعتبار أنه أبرز مجال فً "اللسانٌات التطبٌقٌة"للغة"بتعلٌم الها صلة وثٌقة " التً
1

 ،

 :فً كتابه قضاٌا ألسنة تطبٌقٌةمشال زكرٌا وهنا ذكر 

 :غة والثقافةالل .أ 

 مّما ال شك فٌه أن اللغة هً المعبر األهم عن ثقافة المجتمع ، بل ذهب بعضهم     

التقالٌد واألفعال وردود عادات وإلى أن اللغة هً الثقافة بكل ما تحوٌه من أنظمة العقائد وال

 .األفعال، وأن الثقافة هً اللغة

 كما ،أن ٌكون نابعا من ثقافة المجتمع . ال بدألبنائهاتعلٌم اللغة" ٌترتب على ذلك أن "    

ال بد أن ٌنقل المتعلم األجنبً إلى أن ٌفهم ثقافة هذا المجتمع. ،أن تعلٌمها لغٌر أهلها
2

 

 :المجتمع الكالمً .ب 

فهناك  ،ع الذي تسوده لغة تعبر عن ثقافتهن المجتمع الكالمً ٌعنً ذلك المجتمإ    

مجتمعات تتكلم لغة واحدة، ومع ذلك تعد مجتمعات كالمٌة مختلفة فاإلنجلٌزٌة هً األولى 

فً برٌطانٌا والوالٌات المتحدة وأسترالٌا وبالد أخرى، وهذه جمٌعها لٌست مجتمعات 

 فات ثقافٌة كبٌرة.كالمٌة واحدة بل بٌنها اختال

 :اللغة واالتصال .ج 

ون ثقافة إال ، والثقافة ال تكعلى نظام خاص لالتصال بٌن أبنائهٌتعارف كل مجتمع     

، ة لالتصال أهم وال أشمل من اللغة، و اإلنسان حتى اآلن لم ٌعرف وسٌلبوسائلها االتصالٌة

أنظمة االتصال المختلفة تهتم اهتماما خاصا بدراسة اللسانٌات االجتماعٌة" لذلك نجد "

 وعالقتها باللّغة.

 األحداث الكالمٌة : .د 

، فقد ٌكون الم حدثا محددا تحده عناصر معٌنة، تؤثر فً شكله وفً معناهٌعد الك     

 الكالم متشابها ولكنه ٌمثل أحداثا كالمٌة مختلفة الختالف عناصره وتشمل هذه العناصر:

ملة والمحٌط الذي ٌحدث فً شفرة اللغوٌة المستع، والوالعالقة بٌنهماالمتكلم والمستمع 

 ، إضافة إلى موضوع الكالم وشكله.الكالم
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 :الوظائف اللغوٌة .ه 

، وإذ ا كانت هناك وظائف ظٌفة معٌنةٌحوي كل حدث كالمً رسالة لغوٌة تؤدي و     

تعبر عن نظام ثقافً ألنها  ،غلب أن هناك وظائف خاصة بكل لغةعامة بٌن اللغات فإن األ

ئف واحدة فً المجتمعات ، فلغة التحٌة والشكر مثال ال تؤدي وظاص بالمجتمعخا

.اإلنسانٌة
1

 

 :التنوع اللغوي .و 

 ،"التنوع اللغوي" الذي ٌبدو على هٌئة لهجات "إقلٌمٌة" بدراسة "اللسانٌات التطبٌقٌةتهتم     

 خاصا.اجتماعٌة" أو لهجات "مهنٌة" تخص مهنة معٌنة أو مٌدانا جغرافٌة" أو لهجات "

" إٌجاد الحلول للمشكالت التً تعترض ومن أبرز اهتمامات "اللسانٌات االجتماعٌة    

 المجتمعات اللغوٌة :

 وضع المقاٌٌس للكتابة الصحٌحة والكالم الجٌد. .1

 مالئمة اللغة كوسٌلة تعبٌر للشعب الذي ٌستعملها. .2

 قدرة اللغة على أن تكون أداة اإلبداع الفكري والعلمً. .3

 ة على التفاهم بٌن المجتمعات اللغوٌة المتنوعة ضمن الدولة الواحدة.عدم القدر .4

 : اللسانٌات التقابلٌة (3

المقابلة بٌن لغتٌن أو لهجتٌن لٌستا من   linguistique contractivنعنً باللسانٌات التقابلٌة 

، والهدف من وراء هذه المقابلة هو تسٌٌر المشكالت التً تنشأ عند التقاء أسرة واحدة

بمقارنة ظاهرة لغوٌة ، حٌث ٌقوم الباحث اللغوي ه اللغات كالتجربة وتعلٌم اللغاتذه

، غاٌة إثبات أوجه الشبه واالختالف بٌن لغتٌن أو أكثر وفً ذلك ٌقول معٌنة بأخرى

علم ٌدرس أوجه الشبه واالختالف بٌن لغتٌن أو " خلٌل حلمً" "علم اللغة التقابلً"

، وٌتم ذلك على ة واحدة مثل العربٌة واالنجلٌزٌةغوٌأكثر ال تنتمٌان إلى عائلة ل

 المستوٌات الصوتٌة والصرفٌة والداللٌة.

 فاللسانٌات التقابلٌة هً المقارنة بٌن لغتٌن لٌستا مشتركتٌن فً أصل واحد     
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، أما إذا كانت المقابلة بٌن بٌن الفرنسٌة والعربٌة مثال، أو بٌن اإلنجلٌزٌة والعبرٌةكالمقابلة 

فهذا ٌدخل فً مجال  ،ة والعبرٌة وهما من األصل السامًتٌن من أصل واحد كالعربٌلغ

  .اللسانٌات المقارنة""
1

 

التقابل اللّغوي فً كتابه " إسحاق محمد أمٌنمحمود إسماعٌل صٌنً و وٌذكر      

أّن اللسانٌات التطبٌقٌة تهتم بكشف الصعوبات المواجهة لمتعلم اللغة وتحلٌل األخطاء" 

عربٌة الجدٌدة التً ترتبط فً المقام األول بتلك االختالفات الموجودة بٌن اللغة األم التً ال

، واللغة الثانٌة المراد تعلمها، ومن اإلنجازات الهامة لهذا ٌها الفرد واكتسبها من بٌئتهنشأ عل

 المنهج ظهور تلك الدراسات المختلفة التً تهتم به.

 تحلٌل األخطاء: .أ 

دراسة األخطاء التً تصدر عن متعلم اللغة بهدف تحدٌد المشكالت  ٌعنً مصطلح      

ووضع المناهج واختٌار أفضل الطرق لتدرٌس اللغة  إعداد المواد التعلٌمٌةالتً تواجهه و

 القومٌة أو اللغة األجنبٌة.

 التعرف والوصف والتفسٌر : وهناك ثالث مراحل لتحلٌل األخطاء :    

ٌختص ، "والوصف" ء الشائعة التً ٌقع فٌها المتكلمٌعنً رصد األخطا "فالتعرف"

 "التفسٌر" بتعٌٌن طبٌعة األخطاء سواء كانت صوتٌة أو صرفٌة أو نحوٌة فً حٌن أنّ 

 ٌحدد األسباب التً أدت إلى حدوث هذه األخطاء .

ًّ أّن المراحل الثالثة تعتمد منطقٌا على بعضها البعض، إذ أّن التعّرف على       وجل

، وال ٌمكن أن ٌبدأ لى التفسٌر الصحٌح لمقاصد الدارستمد اعتمادا كبٌرا عالخطأ ٌع

 الوصف إال بعد التعرف.

 :  l'interférenceالتداخل اللغوي  .ب 

ٌعنً المصطلح المشكالت أو التداخالت اللغوٌة التً تظهر عند تعلمنا اللغة الثانٌة      

ن معرفة ألنماط لغوٌة سابقة ٌمكن أن ألن كالمنا عندما ٌكتسب اللغة األم إنما ٌكتسبها دو

.نماط الصوتٌة والصرفٌة للغة األمتتداخل مع اللغة األجنبٌة بعد أن رسخت فً ذهنه األ
2
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 Didactique des langues تعلٌمٌة اللغات (4

 إن تعلٌمٌة اللغات من حٌث إنها وسٌلة إجرائٌة لترقٌة قدرات المتعلم قصد     

تضً بالضرورة اإلفادة من الجانب النظري العلمً الذي تمثله ، تقاكتساب المهارات اللغوٌة

رٌة اللسانٌة ومدارسها ، ذلك أن االهتمامات الجوهرٌة للنظرسها ونظرٌاتهااللسانٌات ومدا

وكذا  ،ة اللسانٌة ضبط العملٌة التلفظٌة، ذلك أن من االهتمامات الجوهرٌة للنظرٌونظرٌاتها

" إن أحمد حسانً، وفً هذا الصدد ٌقول جتماعٌةئق العضوٌة والنفسٌة واالحصر العوا

د المعرفً للفكر اللسانً تعلٌمٌة اللغات ال ٌستقٌم لها أمر إال إذا انثنت على الرصٌ

، وما ٌوفره هذا الفكر من نظرٌات وإجراءات تطبٌقٌة مؤهلة سلفا إلٌجاد التفكٌر المعاصر

اهرة اللغوٌة، من هذه الجوانب ما هو تتعلق بكل جوانب الظالعلمً الكافً لكل القضاٌا التً 

، ومنها ما ٌقع بٌن ذلك من حٌث التركٌب والتألٌف بٌن العناصر صوتً، ومنها ما هو داللً

اللسانٌة فً سٌاقها المألوف
1
 . 

ة وتعلٌمها بٌن  فً كتابه "صالح عبد المجٌد العربً وٌذكر      ٌّ تعلم اللغات الح

 النظرٌة والتطبٌق":

 لتعلٌم اللغات متمثلة فً األسس النفسٌة واللسانٌة والتربوٌة األسس النظرٌة 

 األسس النفسٌة : .أ 

حول عناصر التعلم والتً تشمل طرٌقة إدراك المتعلم علم النفس التعلٌمً "ٌدور "     

، وهدفه من التعلم وخبراته السابقةللمثٌرات الخارجٌة ، وحاجة المتعلم ورغباته وحوافزه  

الموقف التعلٌمً الختٌار االستجابة المناسبة وأخٌرا تشمل استجاباته كما تشمل حكمه على 

للمثٌر إما عن طرٌق موجات عقلٌة أو موجة صادرة عن الجهاز العصبً تأمر الجسم بأن 

 ٌتصرف حسب قرار المتعلم .

 األسس اللسانٌة : .ب 

لٌلها موضوعٌا وبتح ٌتضح دور اللسانٌات فً عملٌة تعلٌم اللغة بوصف اللغة وصفا    

، فاللسانٌات تنظر معرفتها بطبٌعة اللغة اإلنسانٌة وبعملٌة استعمالتحلٌال علمٌا
2

اإلنسان  ،
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لغته فً ظروف التكلم المختلفة وبالعالقات القائمة بٌن متكلم اللغة وبٌن مجتمعه وغنً عن 

الذكر أن المدارس اللسانٌة البنٌوٌة أسهمت إسهاما فعاال فً وصف اللغة وتصنٌف 

ها ودراسة  العالقات القائمة فً ما بٌنها فراود هذه المدرسة مع أّول من اهتم عناصر

 بدراسة اللغة على أسس عملٌة مقننة حللوها بطرٌقة منظمة واضحة .

لكً ٌكون اللسانٌات" ومن هذا المنطلق أصبح أستاذ اللغة ملزما بتكوٌن قاعدي فً "    

 حات واإلجراءات التطبٌقٌة.على دراٌة ببعض النظرٌات والمفاهٌم واالصطال

 األسس التربوٌة: .ج 

 تعلٌمٌة اللغاتإن أستاذ اللغة بحاجة إلى مجموعة من العناصر التربوٌة التً تقتضٌها     

 والمتمثلة فٌما ٌلً:باإلجراءات التعلٌمٌة ، وهً ما ٌسمى عادة فً إجراءاتها

  : ًوبتنظٌم القواعد القائم على أستاذ اللغة أن ٌكون ملما بٌن اللغة التحلٌل اللسان 

ضمنها ألن األستاذ ال ٌكون فً غنى أبدا عن الحصٌلة المعرفٌة اللسانٌة التً تزوده برصٌد 

، مّما ٌجعله ٌقدم التفسٌر ه العمٌق لحقٌقة الظاهرة اللغوٌةمعرفً ٌعود باإلٌجاب على إدراك

 الكافً لكل المظاهر المتعلقة بتعلم اللغة. 

 

 

 

 

 

 

 

 إن أستاذ اللغة ال ٌستطٌع أن ٌعلّم التلمٌذ اللغة بصورة  التعلٌمٌة : اختٌار المادة -

، وٌرتبط غوٌة المسائل التً تناسب تالمٌذه، فال بد له من أن ٌختار من بٌن المسائل اللكاملة

التالمٌذ وبالوقت المقرر اختٌار هذه المسائل بالهدف الموضوع لمادة اللغة وبمستوى 

.بالمادة
1

 

 التدرج فً التعلٌم مراعاة العناصر الثالثة اآلتٌة:علٌم: التدرج فً الت 

 ٌكون التدرج من السهل إلى األقل سهولة ، فسهولة التركٌب اللغوي ٌرتد السهولة:  -

                                                 
 . 8 - 7، تعلم اللغات الحية وتعليمها بين النظرية والتطبيق ، ص  السابقالمرجع  1



  

 11 

حوٌالت التً تدخل ترتبط بعدد القواعد والسمات والتك إدراكه وسهولة اإلدرا ،إلى السهولة

االعتماد على ما تقدمه الدراسات اللسانٌة إضافة وٌقتضً إقرار هذا المبدأ  ،فً هذا التركٌب

 إلى علم النفس اللسانً وعلم االجتماع اللسانً .

 تقتضً العملٌة التعلٌمٌة التدرج فً التعلٌم بحٌث تدرساالنتقال من العام إلى الخاص:  -

، والمفردات المحسوسة قبل المفردات غٌر المحسوسة قاعدة العامة قبل القاعدة الخاصةال

 المفردات المفردة قبل مفردات الجمع والتراكٌب البسٌطة قبل التراكٌب المركبة.و

 إن التدرج فً تعلٌم اللغة ٌقتضً بالضرورة مراعاة مبدأ التواتر أثناء  تواتر المفردات: -

وضع البرامج التعلٌمٌة للغة معٌنة، ومعلوم أن المفردات تختار نسبة الرتفاع درجة تواترها 

لٌم المفردات ٌقتضً التدرج فً تلقٌنها ابتداءا من المفردة األكثر تواترا ، ،لذلك فإن تع

 وتسمى عادة هذه المفردات بالمفردات األساسٌة.  

بصورة وثٌقة بعرض المادة التعلٌمٌة  "تعلٌم اللغة"ٌرتبط  :عرض المادة اللغوٌة -

تٌب هذه المراحل فمنهجٌة عرض المادة تشمل على تحدٌد شكل اللغة ومراحل تعلٌمها وتر

 وعلى وحدات العرض وتقسٌم الوقت بٌن هذه الوحدات.

، لذلك ٌكثف تطبٌق العملً لعملٌة تعلٌم اللغةٌكون التمرٌن اللغوي ال :للغويالتمرٌن ا -

الباحثون فً المٌدان اللسانً والتربوي الجهود التً تحقق للتمرٌن اللغوي أهدافه التعلٌمٌة 

درٌب التلمٌذ على استعمال اللغة بهدف تقوٌة ملكته اللغوٌة فتخصص الساعات الكثٌرة لت

وتنوع أسالٌب تعبٌره.
1

 

 :علم اللغة االجتماعً (5

، مواقع الجغرافٌة لكل لهجة أو لغة، طبقا لللم ٌدرس اللغات واللهجات وٌصنفهاع هو     

أو  بالنظر إلى خصائصها الصوتٌة والصرفٌة والنحوٌة والداللٌة التً تفرق لغة عن لغة

د أو عدة بلدان تتكلم لغة فً بلد واح  Régional dialectesلهجة أو ما ٌسمى باللهجات اإلقلٌمٌة 

وغالبا ما تنتهً هذه   dialectologie، وهو ٌستند فً ذلك إلى علم اللهجات النظري واحدة

 وفق رموز، حٌث توزع التنوعات اللغوٌة م اللغة إلى وضع األطالس اللغوٌةالدراسة فً عل
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، توضع موقعها وخصائصها اللغوٌة وٌتم ذلك على مستوى خاصة على خرائط جغرافٌة

 .األفقً فً مقابل المستوى الرأسً الذي ٌدرس علم اللغة الجغرافً
1
  

 علم األسلوب : (6

وهو ٌدرس مظاهر هذا التنوع واالختالف فً استخدام اللغة وهو بهذا قد ٌلتقً مع    

، غٌر أن هذا العلم ٌوجه جل اهتمامه على مستوى جوانب من علم اللغة االجتماعً

، كما تتمثل فً لغة الشعر والنشر وفً هذا كله ٌطبق نتائج الً للغةاالستخدام الفنً والجم

علم اللغة النظري الصوتٌة والنحوٌة والداللٌة وٌستخدم مصطلحاته  أٌضا مثل الفونٌم 

 والمورقٌم وغٌر ذلك .

ة على اللغة المكتوبة كما تتمثل فً لغة كاتب أو شاعر وغالبا ما تقدم هذه الدراس  

عر للغة هذا الكاتب أو ذلك الشاالمالمح الممٌزة " حٌث تحاول مثل هذه الدراسة رصد "

اإلعالن المكتوبة ، كما تمثل فً الخطابة أو اإلذاعة أو لغة كما ٌدرس أٌضا اللغة المنطوقة

إلحصائٌة فً حصر الصٌغ أو المفردات التً ، وقد ٌستخدم أحٌانا الطرق اوالمسموعة أٌضا

، وٌطلق علٌه أحٌانا حٌنئذ ٌطلق علم األسلوب اإلحصائًتمٌز مستوى لغوي عن آخر و

 األسلوبٌة أو علم األسالٌب. 

 

 

 فن صناعة المعاجم : (7

، والوضع أي من حٌث جمع المادة س فن صناعة المعاجم من حٌث الجمعوهو ٌدر    

إلى نوعه وحجمه والهدف من تألٌفه وترتٌب المداخل وإعداد الشروح  اللغوٌة للمعجم بالنظر

، وغٌر ذلك من العملٌات الفنٌة الخاصة ت والصور والنماذج المصاحبة لذلكوالتعرٌفا

ٌار نوع الورق بتألٌف المعاجم حتى ٌتم إخراج المعجم فً صورته النهائٌة من حٌث اخت

 من نظرٌة المعجم.  lescicologyلنظري ، وٌتلقى علم المعاجم اوالتجلٌد واإلخراج

وسٌلة حاسمة وفً اآلونة األخٌرة أصبح الحاسب فً جمع المادة اللغوٌة وترتٌبها 

، حٌث أخذ فرع جدٌد من علم المعاجم ٌتخلف  ٌطلق علٌه المصطلح فً فن صناعة المعاجم

  computational lescicologyعلم المعاجم الحسابً" "
2

   

                                                 
 . 78 – 77ص  ،2002، ة الجامعة للطبع والنشر والتوزيعدار المعرفيل، ، حلمي خلدراسات في اللسانيات التطبيقية 1
 . 79 – 78المرجع نفسه ، حلمي خليل، ص  2
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 :التخطٌط اللغوي (8

وٌسعى هذا العلم إلى حل مشكالت االتصال ٌطلق علٌه مصطلح الهندسة اللغوٌة، و     

اللغوي على مستوى الدولة أو الوطن وذلك بتقدٌم خطط عملٌة واضحة ومحددة األهداف 

للتصدي للمشكالت اللغوٌة واقتراح الحلول العلمٌة لذلك وفق برنامج زمنً محدد وذلك من 

 ذات الصلة مثل :  خالل الدراسات اللغوٌة

، ومستوٌات الفصحى التً ترٌد لها السٌادة فً فصحىاللهجات العامٌة وعالقتها بال     

حٌاتنا الثقافٌة والتعلٌمٌة والمستوى اللغوي الذي ٌنبغً على الحكام والوزراء والقادة 

ة استعماله أو الذي ٌنبغً على وسائل اإلعالم واإلعالن المرئٌة والمسموعة والمكتوب

االلتزام به ولغة الدٌن والسٌاسة وتعلٌم اللغة القومٌة والمستوٌات اللغوٌة التً ٌنبغً االلتزام 

، وإحالل اللغة القومٌة محل ود استعمالها فً التعلٌم أو غٌرهبها واللغات األجنبٌة وحد

مجلس اللغات األجنبٌة فً التعلٌم وغٌر ذلك من مشكالت الحٌاة القومٌة وعادة ما ٌقوم بهذا 

على مستوى الوطن أو الدولة ٌطلق علٌه مجلس التخطٌط اللغوي وهو مجلس مدعم بسلطان 

، وٌشرك فً هذا المجلس المجامع اللغوٌة وغٌرها من لدولة ترعى تنفٌذ خططه ومتابعتهاا

 المؤسسات المعنٌة باللغة مثل الجامعات والمعاهد .

، ٌعتمد على حصٌلة ونتائج اأن هذا التخطٌط للغة فً مجتمع ممن الوا ضح      

من علم اللغة وعلم اللغة التعلٌمً وعلم اللغة  ةالدراسات اللغوٌة العلمٌة النظرٌة والتطبٌقٌ

، وكل هذا ٌأخذ فً النهاٌة صورة برامج وخطط ماعً وعلم اللغة الجغرافً وغٌرهااالجت

 قابلة للتنفٌذ. 

نا لحٌاتنا االقتصادٌة واالجتماعٌة ومن الغرٌب أننا فً الوطن العربً قد نخطط أحٌا    

، وهً قد تكون أشد خطرا ،وما وال نخطط مطلقا لحٌاتنا اللغوٌة ،عسكرٌةوالسٌاسٌة وال

، خاصة فً اإلعالم واإلعالن إال محطة لتجاهل وث اللغوي الذي نسمعه ونراه اآلنالتل

ت إعالمٌة فً ، ومن الغرٌب أٌضا نقوم بحمالبالتخطٌط العلمً لحٌاتنا اللغوٌةاألخذ 

. وال نقوم بحملة عة حول المٌاه ومرض اإلٌدز مثالالصحف واإلذاعة المرئٌة والمسمو

، ولعل السبب فً ذلك أننا ال ندري على وجه ة واحدة حول تلوث اللغة وأمراضهاإعالمٌ

أو ما ٌنبغً أن ٌستعمله وٌنطق ، أن نقوله للمواطن العربً صدد هذاالدقة ما الذي ٌنبغً 
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حدود المرفوع والمنصوب  تبه وما ال ٌنبغً، وإن فعل بعضهم ذلك وقف عند، ٌكبه

"، وفعل عن حقٌقة العالقة الحٌوٌة بٌن المجتمع واللغة والثقافة.والمجرور
1

 

ٌتبٌن لنا من خالل ما تطرقنا إلٌه فٌما ٌخص مجاالت اللسانٌات التطبٌقٌة أن كل مجال     

، منها من ٌساهم فً رصد الظواهر اللغوٌة اللغة وله دور ٌقوم به فً مٌدان ٌكمل اآلخر

ٌط ونجاح المختلفة ومنها من ٌختص فً المقابلة بٌن اللغات ومنها من ٌساهم فً التخط

 ، وكذلك مواجهة الصعوبات التً تعترض الطالب وأستاذ اللغة.وسٌر العملٌة التعلٌمٌة

 .مبادئ اللسانٌات التطبٌقٌة فً تعلم اللغات :المبحث الثانً

تعتبر تعلٌمٌة اللغات من أهم مجاالت اللسانٌات التطبٌقٌة بحث ٌتم فً هذا المٌدان      

ناطقٌن بها أو تطبٌق الحصٌلة المعرفٌة للنظرٌة اللسانٌة لترقٌة طرائق تعلٌم اللغات سواء لل

 لذلك نجد هذا العلم ٌعتمد على مجموعة من المبادئ أهمها:  ''، لغٌر الناطقٌن بها

: ٌبتدئ هذا المبدأ خاصة فً األولوٌة التً تعطً للجانب المنطوق من اللغة، األولالمبدأ 

، وهذا بإقرار البحث اللسانً نفسه الذي ٌقوم فً وذلك بالتركٌز على الخطاب الشفوي

المنطوقة ، نظام اللغة مبدأ الفصل بٌن نظامٌٌن مختلفٌن وصفه وتحلٌله للظاهرة اللغوٌة على

، إذ مباحثهم المتعلقة بأمراض اللغة، وهذا ما ٌؤكده علماء النفس فً بةونظام اللغة المكتو

ٌجتمعون على أن نظام اللغة المنطوقة ونظام اللغة المكتوبة نظامان متباٌنان ومبرر ذلك هو 

أن الظاهرة اللغوٌة فً حقٌقتها أصوات منطوقة قبل أن تكون حروف مكتوبة فالخط تابع 

وق قبل اهتمامنا باألداء بالذات ٌجب االهتمام أوال باألداء المنطللفظ وملحق به ولهذا السبب 

، إذ أن تعلٌمٌة اللغات تهدف إلى إكساب المتعلم مهارة التعبٌر الشفوي ألنه هو المكتوب

الطاغً على ما سواه فً الممارسة الفعلٌة للحدث اللغوي
2

وما ٌجب ذكره هو أن الكفاٌة  ،

اسا على األداء المنطوق مهارة شفوٌة تعول أس :: إحداهمااللغوٌة تتبدى فً مهارتٌن اثنتٌن

: مهارة كتابٌة تعول على العادات الكتابٌة للغة معٌنة ولذلك فإن فصل الخطاب واألخرى

، حٌنما نبدأ بالمنطوق هٌل لعملٌة االرتقاء لدى المتعلمالمنطوق عن الخطاب المكتوب هو تس

، فاللغة عبر مسارها التحولً كانت بالترتٌب الطبٌعً والتارٌخً للغةمعنى ذلك أننا التزمنا 

 منطوقة قبل أن تكون مكتوبة .  

                                                 
 .  81 – 80المرجع السابق، حلمي خليل، ص  1
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ٌتعلق بالدور الذي تقوم به اللغة بوصفها وسٌلة اتصال ٌستخدمها أفراد : المبدأ الثانً

المجتمع البشري لتحقٌق عملٌة التواصل فٌما بٌنهم فهً تحقق الرغبة فً االشتراك داخل 

لحٌاة االجتماعٌة ومن هنا فإن متعلم اللغة ٌسهلا
1

مختلفة علٌه اكتساب المهارات ال ،

، وهذه ضرورة بٌداغوجٌة ال بد من توافرها لتحقٌق النجاح باندماجه فً الوسط اللغوي

المتوخى من تعلم اللغة بعامة واللغة األجنبٌة خاصة ألن درس اللغة األجنبٌة ال ٌكون ناجحا 

، وذلك ما ٌبرر ة التواصلٌة داخل المجتمع اللغويحتٌاج الذي تتطلبه العملٌإال إذا سد اال

استخدام الطرٌقة الموازٌة فً تعلم اللغة لألجانب وللمبتدئٌن الذٌن ٌنتمون إلى مجتمع لغوي 

 متجانس .

ٌتعلق هذا المبدأ بشمولٌة األداء الفعلً إذ أن جمٌع مظاهر الجسم لدى المتكلم  :المبدأ الثالث

دخل لتحقٌق الممارسة الفعلٌة للحدث اللغوي وذلك ما هو مؤكد لدى جمٌع الدارسٌن تت

اللسانٌٌن وعلماء النفس المهتمٌن بالظاهرة اللغوٌة الذٌن ٌقرون بأن استعمال اللغة ٌشمل 

سة المستمع فمن الناحٌة الفٌزٌولوجٌة مثال فإن حاسة السمع وحا –مظاهر الفرد المتكلم 

التعلٌمٌة هً طرائق سمعٌة  ، ولذلك فإن أغلب الطرائقلدرجة األولىالنطق معنٌتان با

، وبعض الجوانب الحركٌة العضلٌة أٌضا لها دخل فً تحقٌق التواصل اللغوي كالٌد بصرٌة

، وعضالت الوجه والجسم تتدخل أثناء الخطاب لها عالقة مباشرة بمهارة الكتابةالتً 

اء الفعلً للكالم ومن ثمة ٌتبدى بوضوح أن كل الشفوي لتعزٌز الداللة المقصورة من األد

جوانب الشخصٌة للفرد لها حضور دائم وبفاعلٌة فً دعم العملٌة التواصلٌة بٌن أفراد 

. المجتمع اللغوي إضافة إلى اإلٌماءات واإلشارات والحركات
2

 

ٌته ٌتمثل هذا المبدأ فً الطابع االستقاللً لكل نظام لسانً وفق اعتباط :الرابع المبدأ

من سائر األنظمة المتمٌزة التً تجعله ٌنفرد بخصائص صوتٌة وتركٌبٌة وداللٌة بمهارتها 

، ولذلك فإن العملٌة التعلٌمٌة الناجحة للغة تقتضً إدماج المتعلم مباشرة فً اللسانٌة األخرى

الوسط االجتماعً للغة المراد تعلٌمها مع العرض الشدٌد على عدم اتخاذ لغة األم وسٌطا 

                                                 
 .132حقل تعليمية اللغات، ص  –دراسات في اللسانيات التطبيقية  ،المرجع نفسه 1
 .133حقل تعليمية اللغات، ص  –دراسات في اللسانيات التطبيقية  ،السابقالمرجع  2
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علم اللغة األجنبٌة حتى وإن كانت اللغتان متقاربتٌن جدا ألن ذلك سوف ٌؤدي إلى اإلحباط لت

و الفشل فً امتالك النظام القواعدي للغة الثانٌة
1
  

قق من خالل وهذا لٌس معناه عدم اإلفادة من النتائج العلمٌة التً ٌمكن أن تتح     

، ألن العناصر ألستاذ أثناء تحضٌر للدرسراعٌه ا، وذلك بالفعل ما سٌالمقارنة بٌن اللغتٌن

ى كل اللسانٌة ال تأخذ قٌمتها إال بالمقارنة بٌن هذه العناصر فً األنظمة اللسانٌة المختلفة عل

وهً المستوٌات  ،(مستوى التركٌبً والمستوى الداللً، الالمستوٌات )المستوى الصوتً

ن هذا فإن الدراسات الكثٌرة فً مجال وانطالقا م المرتكزات األساسٌة لتعلم اللغة التً تكون

تطوٌر المناهج التعلٌمٌة فً فرنسا وانجلترا وأمرٌكا وفً بلدان أخرى استطاعت أن تذلل 

الصعوبات والعوائق التً تعترض سبٌل متعلمً اللغة األجنبٌة وهذه الدراسات كلها تؤكد 

اط من خطر التداخل بٌن أهمٌة األخذ بعٌن االعتبار اللغة األساسٌة عند الطفل مع االحتٌ

اللغة األم واللغة األجنبٌة وسوف ٌكون هذا األمر سهال إذا ما ضبطت نقاط االرتكاز ضبطا 

دقٌقا وٌقصد بنقاط االرتكاز كل ما هو متواز فً اللغتٌن المعنٌتٌن"
2
  . 

من خالل هذا تبٌن لنا أن المبادئ التً تعتمدها اللسانٌات التطبٌقٌة ضرورٌة لنجاح    

عملٌة التعلٌمٌة وذلك أنها ركزت على الجانب المنطوق من اللغة قبل الجانب المكتوب ال

ومبرر ذلك ما أكده علماء اللسانٌات وعلماء النفس من خالل اهتمامهم بأمراض اللغة 

، فحٌن تستعمل جمٌع واصل والكتساب المهارات المختلفةوباعتبار هذه األخٌرة أداة للت

حقٌقها ونجاحها مع الحرص على عدم اتخاذ اللغة األم كوسٌط جوانب شخصٌة للفرد فً ت

 لتعلم اللغة الثانٌة. 

 .خصائص اللسانٌات التطبٌقٌة :المبحث الثالث

إن العملٌة  التعلٌمٌة الٌوم ال تكاد وتستغنً عن اللسانٌات التطبٌقٌة وذلك باستعانة   

فً مٌدان تعلٌم اللغات وذلك األستاذ بالنظرٌات اللسانٌة والحصٌلة المعرفٌة وتطبٌقها 

، واللسانٌات ستاذألهمٌتها فً حل الكثٌر من المشكالت اللغوٌة التً تواجه الطالب واأل

 التطبٌقٌة مثلها مثل كل العلوم أي علم مستقل بذاته له خصائص وممٌزات تمٌزه وهً 

  :كما ٌلً
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 وثانٌا ال تأخذ من أّوال ترتبط بالحاجة إلى تعلٌم اللغات  :البراغمتٌة )النفعٌة('' -1

الدراسات النظرٌة للغة إالّ ما له عالقة بتدرٌس اللغة وتوظٌفها فً الحٌاة العلمٌة
1

وكذلك  

 تعلم وٌتكلم وٌنتج خطابا وكالما.هً مرتبطة بكل ما ٌدفع بالمتعلم إلى أن ٌ

 انتقاء من القسم النظري ما ٌراه المعلم مالئما لخدمة البٌداغوجٌا وله  :االنتقائٌة -2

 صلة بالتدرٌس فقط . 

 تسعى إلى البحث عن الوسائل المتنوعة والمختلفة والمناسبة لمقام  : الفعالٌة -3

الدروس والتً تقدم للطرائق التعلٌمٌة عند تعلٌم اللغة األم أو لغة ثانٌة وتبحث عن الوسائل 

 .سواء كانت اللغة وطنٌة أو أجنبٌةوالطرق الفعالة والناجحة لتعلٌم اللغة 

 الحاصل بٌن اللغة األم واللغة من أجل الوصول  االختالف:نقاط التشابه ودراسة  -4

إلى الطرق الفعالة فً التدرٌس.
2

 

 ولقد اهتمت اللسانٌات بأهداف علمٌة وتطبٌقٌة مثل تعلٌم اللغة وتطوٌرها أو تعدٌل 

ت جوانب منها أو تحلٌل األخطاء التً ٌقع فٌها المتكلم  أو الكاتب ولهذا فإن اللسانٌا

 التطبٌقٌة تهتم بما ٌلً :

والتجرٌب واستعمال  وضع القوانٌن العلمٌة التً أثمرتها اللسانٌات العامة موضع االختٌار -

 تلك القوانٌن والنظرٌات فً مٌادٌن أخرى قصد اإلفادة منها .

وبناءا على ذلك فإن اللسانٌات التطبٌقٌة هً استعمال فعلً للمعطٌات النظرٌة التً 

للسانٌات العامة واستثمار هذه المعطٌات فً التطبٌقات الوظٌفٌة للعملٌة جاءت بها ا

البٌداغوجٌة والتعلٌمٌة من أجل تطوٌر طرائق تعلٌمها ألبنائها الناطقٌن بها وغٌر الناطقٌن 

 بها.

وتربوٌة فهو ٌعٌد تعرٌف نفسه حسب  ةٌسعى علم اللغة التطبٌقً إلى رصد أهداف تعلٌمٌ -

، وٌهدف علم اللغة له كما ٌحصر فً علم واحد، المعاجم من جهةي ٌتعرض الهدف الذ

التطبٌقً من جهة أخرى إلى تعلٌم اللغة وتعلمها للناطقٌن بها أو لغٌر الناطقٌن وحل مختلف 

المشكالت التً تعترض الفرد المتعلم فضال عن وضع حلول لها .
3
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ة توسعت اللسانٌات التطبٌقٌ واللسانٌات التطبٌقٌة هً امتداد للسانٌات النظرٌة لذلك فإن

، هذا ما جعل الحدٌث عن أهمٌة اللسانٌات التطبٌقٌة ودورها فً دائرتها ومٌادٌن دراستها

خدمة العملٌة التعلٌمٌة أمرا مهما ٌجمع جل الباحثٌن المنشغلٌن فً مجال اللسانٌات التطبٌقٌة 

إال بفضل ال ٌتحقق نجاحها  ، وهذه األخٌرةلم قد قدم خدمات جلٌلة للتعلٌمٌةعلى أن هذا الع

، ألن التخطٌط هو بمثابة العمود الفقري للجسد، ال ٌستقٌم أو ٌعتدل التخطٌط السلٌم والمحكم

الجسم إال به والتخطٌط ٌشمل األهداف العامة التً تسطرها الدولة للتعلٌم والتً تناسب 

سٌاسة البالد والمجتمع .
1

 

اللسانً فً شقه التطبٌقً اهتمامهم بهذا  أولى الباحثون لمعاصرون المولعون بالبحث

العلم الذي أحدث ضجة وانقساما فً بداٌة تأسٌسه بٌن مؤٌدٌن ورافضٌن إلى أن فرض 

، ولما كثر مؤٌدوه حتل زمام الدراسات فً زماننا هذاوجوده فً ساحة البحث وأصبح ٌ

ألخرى بتعدد عظم شأنه وكثرت المدارس المنشغلة بالبحث فً شأنه ، تعدد تعارٌفه هً ا

واختالف المدارس المتباٌنة من أوروبٌة وشرقٌة وغٌرها ، ولم ٌتم له تحدٌد مصطلح موحد 

أّن اللسانٌات التطبٌقٌة هً خادمة لمجاالت معرفٌة ٌقٌد تعرٌفه إال أن المتفق علٌه هو: 

وي أخرى وتلك المجاالت التً تقربها من التعلٌمٌة هً علم النفس النفسً وعلم النفس الترب

وطرائق التدرٌس وعلم االجتماع والفٌزٌولوجٌا
2

   . 

لى ما ٌربو على عشرٌن وصل الباحثون بحصر مٌادٌن علم اللسانٌات التطبٌقٌة إ 

ختبارات اللغوٌة ، وتعلم اللغة األم واللغات األجنبٌة واالالجانب العلمً للغة: مجاال منها

عاجم واألسلوبٌة وتعلٌم القراءة والترجمة ، وعلم اللغة التقابلً وصناعة الموالتخطٌط اللغوي

فحٌن ٌفضل بعض الباحثٌن من علماء اللغة  وأمراض الكالم وعالجها وعلم الحاسوب

، لهذا وجد جل الباحثٌن أنفسهم فً فً الجانب التعلٌمً وما ٌتعلق بهاستعمال هذا المصطلح 

م لٌس له حدود واضحة العقود األولى من تأسٌس هذا العلم أمام بحث متشعب واسع المعال

أو نظرٌات محددة وإنما هو فً كثٌر من األحوال تطبٌق لما توصل إلٌه علم اللغة النظري 

) اللسانٌات النظرٌة( من نتائج وأسالٌب فً تحلٌل اللغة وتطبٌقها على مٌدان غٌر لغوي 

حد ذاتها كما  وهذا ما ٌبٌن لنا أن اللسانٌات التطبٌقٌة هً وسٌلة لغاٌة معٌنة ولٌست غاٌة فً

 أراد لهادي سوسٌور ذلك .
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 ومن هنا كانت الدراسات اللغوٌة المعاصرة التً انشغلت بالبحث فً حقل     

على أن اللسانٌات التطبٌقٌة هً امتداد  اللسانٌات التطبٌقٌة، ومن ثمة مجال التعلٌمٌة

لتً تدرس فً للسانٌات العامة كما تعد خادمة لمجاالت معرفٌة أخرى من مختلف المواد ا

الصفوف
1
التعلٌمٌة على اختالف مستوٌاتها وال سٌما علم النفس النفسً للمتعلمٌن  .

، ٌضاف إلٌها طرائق علم النفس التربوي وعلم االجتماعواألطفال الصغار بالخصوص و

 التعلٌم أو ما ٌسمى سٌكولوجٌة التعلم وطرائق التدرٌس.

الهادف والناجح الذي ٌعود على  والتعلٌمٌة هً بدورها مٌدان البحث التعلٌمً

المتعلمٌن بفوائد عدٌدة منها التحصٌل المعرفً فً المقام األول ولهذا ٌتوجب علٌنا رصد 

المناقب التً تقدمها اللسانٌات التطبٌقٌة للعملٌة التعلٌمٌة عموما والتً ٌطلق بالمثلث 

ن لغوي حقٌقً دو ، لهذا ال ٌمكن تصور تعلٌمالتعلٌمً، وفً مقدمتها المعلم بالخصوص

، ولما كانت اللسانٌات التطبٌقٌة ذات صلة ترابطٌة بتدرٌس االستعانة بعلم اللغة التطبٌقً

اللغات معتمدة فً المقام األول على اللسانٌات العامة التً اتخذت من المنهج البنٌوي أو 

."وصفً سبٌال لها فً عملٌة التدرٌسال
2

 

التطبٌقٌة لها أهمٌة كبٌرة وأهداف واضحة فً  ومن خالل هذا نستنتج أن اللسانٌات    

العملٌة التعلٌمٌة وذلك ألنها علم قائم بذاته له خصائص تمٌزها عن بقٌة العلوم بحٌث أنه 

 ٌقدم خدمات جلٌلة لمٌدان تعلٌم اللغات سواء كانت اللغة وطنٌة أو أجنبٌة.

  .عالقة اللسانٌات التطبٌقٌة بالعلوم األخرى المبحث الرابع :

لقد تطرق العدٌد من علماء اللغة إلى عالقة اللسانٌات التطبٌقٌة بالعلوم األخرى وذلك   

، كون علم اللغة التطبٌقً مستعٌن بهذه العلوم رافد األساس لعلم اللغة التطبٌقًباعتبارها ال

حٌث توجد مشكلة ما فإن الحل ال ٌلتمس ''، ات التً تواجه العملٌة التعلٌمٌةلمواجهة العقب

مصدر واحد وتعلٌم اللغة مشكلة ٌحاول علم اللغة التطبٌقً أن ٌبحث لها عن حل من  من

أجل ذلك قلنا أنه علم ٌمثل جسرا ٌربط بٌن عدد من العلوم وهو النقطة التً تلتقً عندها 

على وجه سألة مهمة جدا فً مبدأ التطبٌق والعلوم التً لها اتصال بلغة اإلنسان وهذه م

 ا .العموم وهً مهمة جد
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علم اللغة التطبٌقً إذن علم متعدد المصادر والروافد ٌستمد منها مادته لحل المشكلة      

التً ٌضطلع بها، وإذا كان الواجب أال نحصر هذه المصادر فً علوم بذاتها ألن اللغة 

اإلنسانٌة لها اتصال وثٌق بالنشاط المعرفً لإلنسان فإن ثمة اتفاق على أن علوما أربعة 

، وعلم اللغة علم اللغة، علم اللغة النفسًصادر اإلنسانٌة لعلم اللغة التطبٌقً: تمثل الم

 االجتماعً ، وعلم التربٌة.

ونحن نعرض هنا طبٌعة العالقة التً تربط علم اللغة التطبٌقً بهذه العلوم فً محاولة     

البحث عن مشكلة تعلٌم اللغة.
1

    

أن اللسانٌات التطبٌقٌة بمثابة الجسر اجحً عبده الروفً هذا لمجال ٌرى الدكتور      

، وتتالحم فٌما بٌنها لحل مشكلة تعلٌم اللغة وٌشٌر والعلوم المختلفةالرابط بٌن هذه المصادر 

هذه المصادر التً ٌستمد منها علم اللغة التطبٌقً مادته فً تعلٌم إلى أن "عبده الراجحً 

ٌمثل علم اللغة التطبٌقً ن زاوٌة ما ودى للغة اإلنسانٌة ماللغة وهً جمٌعا مصادر تتص

الجسر الذي ٌربط بٌن هذه العلوم ولٌس معنى ذلك أن علم اللغة التطبٌقً ٌستند إلى هذه 

العلوم فحسب بل إنه ٌتوجه إلى أي مصدر ٌسهم فً حل مشكلة تعلٌم اللغة ومن ثم ٌتصف 

تحسٌن سبل الحل على أنه هذا العلم بالمرونة وبالقدرة على التطور والتغٌٌر بما ٌعٌن على 

من المهم أن نؤكد أن العالقة بٌن علم اللغة التطبٌقً وهذه العلوم األربعة لٌست عالقة 

مباشرة أي أنه ال ٌأخذ منها مادته أخذا مباشرا وإنما هو ٌطور ما ٌحتاجه منها وفقا لطبٌعة 

وقد تكون اإلجابة أنه ؟ العلوم ٌعنى فً تعلٌم اللغة أي هذهتعلم اللغة وقد ٌظهر هنا سؤال: 

 وهذا غٌر صحٌح إذا لٌس هناك علم ٌعنى عن العلوم األخرى. علم اللغة 

، وعند ى علم اللغة النفسً وعلم التربٌةوعند تحدٌد المهارات المطلوبة نحتاج إل     

تحدٌد المواقف االتصالٌة التً توضع فٌها المادة اللغوٌة نحتاج إلى علم اللغة االجتماعً 

 .وهكذا 

إن علم اللغة التطبٌقً ذو طبٌعة انتقائٌة ٌنتقى من هذه العلوم ومن غٌرها ما ٌراه      

، إذ ٌبدو بها علم اللغة التطبٌقً غٌر ه االنتقائٌة نقطة ضعف فً المنهجمناسبا وقد تبدو هذ

وهً تعلٌم اللغة  متماسك وهذا غٌر صحٌح ألن التماسك ٌبدأ من القضٌة األساسٌة وهً

، لكنها قضٌة علم اللغة التطبٌقً وحٌث أن ت مركزٌة فً المصادر األربعةلٌس قضٌة

، فإن هذه األسئلة وما والمشكلة تتضمن أسئلة من نوع خاصالتطبٌق ٌقتضً وجود مشكلة 
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ٌترتب علٌها تنبع من علم اللغة التطبٌقً أي أّن علم اللغة هو الذي ٌحدث ذاته وٌشكل 

منهجا.
1

   

ح أن تعلٌم اللغة لٌس باألمر الهٌن كما ٌظن كثٌر من الناس وإنما هو علما أنه من الواض    

 .لها الدراٌة بهذه العلوم األربعةٌحتاج إلى معارف كثٌرة أق

، وال ٌمكن لٌم اللغة ال ٌمكن أن ٌكون فردٌاومن المهم كذلك أن نؤكد أن العمل فً تع     

ل أن نتصور عالم لغة فً غرفة أن ٌكون جزئٌا وال ٌمكن أن ٌكون مشتقا إذ من المستحٌ

، ثم نطلب من كل منهم ع فً ثالثة وعالم تربٌة فً رابعةوعالم نفس فً أخرى وعالم اجتما

، مثال أن العمل ال ٌمكن أن ٌكون متكامال صوره فً وضع مقرر تعلٌمً للعربٌةأن ٌقدم ت

وم مع االستعداد ووظٌفة علم اللغة التطبٌقً هً الوصول إلى التناغم الفعلً بٌن هذه العل

الدائم للتطور والتواؤم مع متغٌرات الزمان والمكان
2

     

علم اللغة له عالقة بعلوم أخرى تأخذ أن :"محمود عكاشة فحٌن ٌشٌر الدكتور    

ضحة أحٌانا بٌنه ، ومن ثم قد ال توجد جذور واه تارة وتقدم له بعضها تارة أخرىمعطٌات

مٌٌز بٌن علم اللغة وعلم األنثوجرافٌا وٌعنً دراسة وصف ، وٌتعٌن علٌنا التوبٌن تلك العلوم

الشعوب من الجهة الثقافٌة. 
3
  

، فعلم اللغة ٌستفٌد من اللغة وعلم دراسة ما قبل التارٌخوٌتعٌن التمٌٌز بٌن علم      

الوثائق فقط وٌتعٌن التمٌٌز بٌن اإلنثروبولوجٌا الكالسٌكٌة التً تدرس اإلنسان من ناحٌة 

ة بٌن علم االجتماع وعلم ، ومن ثم هناك عالقن اللغة التً تعد ظاهرة اجتماعٌةٌالنوع وب

غة وتقدم له اللغة الخدمات ، وٌقدم لنا علم النفس االجتماعً خدمات جلٌلة فً فهم اللاللغة

، فالدراسات النفسٌة تعتمد على القول والسلوك فً معرفة الحالة النفسٌة وكل شًء نفسها

سٌكولوجً وتدخل فً هذا جمٌع المظاهر المادٌة والحركٌة والتعبٌرات  فً اللغة ذو طابع

 الصوتٌة.

فً مجال دراسة فسٌولوجٌا ٌستعٌن علم اللغة بعلم الفسٌولوجٌا )وظائف األعضاء( و  

، طبٌعة ألن اللغة ذات طبٌعة صوتٌة، فاللغة كٌان مركب تتصل دراسته بعلم الاألصوات

األصوات تنتجها مجموعة من األعضاء ذوي الحركة وبعلم وظائف األعضاء ألن تلك 
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العضلٌة وتتلقاها األذن وترتبط بعلم النفس ألن اللغة ٌتكلم بها اإلنسان عن دوافع نفسٌة 

ورغبات تجعله ٌحرك أعضاء النطق وٌعبر باألصوات والحركات الجسمٌة عن رغباته 

وظائف علم األصوات وعلم  ومقاصده وٌستفٌد علم اللغة كذلك من النتائج التً ٌصل إلٌها

، فاللغة ظاهرة اجتماعٌة علم اللغة جزءا من علم االجتماع ، وٌعداألعضاء وعلم النفس

وتضعف وتنحط متأثرة بضعفه توجد فً ظل وجود مجتمع ٌتواصل بها وتنمو بنموه 

، من ثم تعد اللغة من العلوم االجتماعٌة التً تسجل تارٌخ اإلنسان وتصف حٌاة وتخلفه

سان وصفا دقٌقا وتعبر عن جمٌع مراحلها.اإلن
1
  

ٌهتم علم اللغة التطبٌقً بتعلٌم اللغات وتعلمها واالستفادة من النظرٌات التربوٌة فً تعلٌم     

، وعلم اللغة االجتماعً والترجمة عات عدٌدة منها علم اللغة النفسًاللغات وٌعالج موضو

طاء والمفردات الشائعة والنحو التعلٌمً وتعلٌم اللغات والتحلٌل التقابلً وتحلٌل األخ

 واختبارات اللغة وتحلٌل الخطاب وصناعة المعاجم والسٌاسة اللغوٌة والتخطٌط اللغوي .

، مّما ٌؤدي إلى تمزق عضها البعض تداخال ال ٌفٌد العلموقد تتداخل المصطلحات مع ب       

ى عدم الوضوح فً تصور مجاالت البحث العملً فً اللغة وإهمال كثٌر من قضاٌاه وإل

 علم اللغة .: المتكاملة، فالتسمٌة موحدة واضحة الكثٌرٌن اتجاه جوانبه

وٌخرج كل منها ، التطبٌقً المقارن، التارٌخً، الوصفً، التقابلً: تخصص بعد ذلك      

أو الكلمات أو الجمل أو على دراسة جانب من جوانب اللغة تكون مادتها األصوات 

، وعلى ترتبط بالشق السٌمٌائً ما هو لغوي واإلشارات واإلٌماءات التً، هذه عالدالالت

وبتحدٌده  سبٌل التمثٌل ٌعنى علم اللغة العلم بتأسٌس مبادئ عامة لدراسة كل اللغات

، أما علم اللغة التقابلً ٌعنى بالتركٌز على االختالفات الموجودة خصائص اللغة اإلنسانٌة

تعلٌم اللغة وٌعنى علم اللغة المقارن بتحدٌد الخصائص  بٌن اللغات وبصفة خاصة فً سٌاق

المشتركة بٌن مختلف اللغات أو بٌن األسر اللغوٌة وٌشٌر مصطلح علم اللغة البنٌوي إلى 

التحلٌل اللغوي الذي ٌسعى إلى تأسٌس إلى نظم واضحة للعالقات بٌن الوحدات اللغوٌة فً 

 .صنٌف األبنٌة والوحداتلتصنٌفً بتالبنٌة السطحٌة وٌعنى علم اللغة ا

ٌقوم تعلٌم اللغات فً رأي الباحثٌن المعاصرٌن على عدة أسس من أهمها ما ٌطلق علٌه     

علم اللغة التقابلً وموضوع البحث فً علم اللغة التقابلً أحدث مناهج علم اللغة هو المقابلة 

ولذا فهو ٌعتمد أساسا أي من مستوٌٌن  ،أو لهجتٌن أو أكثر أو لغة ولهجة بٌن لغتٌن أو أكثر

                                                 
 . 37.، ص ، محمود عكاشةالسابقالمرجع  1
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على علم اللغة الوصفً ، فإذا كان المستوٌان اللغوٌان قد وصفا وصفا دقٌقا بمنهج لغوي 

ح جوانب ، وإثبات الفروق بٌن المستوٌٌن ٌوضبحثهما بعد ذلك بالمنهج التقابلًواحد أمكن 

عربٌة فالصعوبات ، فإذا كان أحد أبناء اللغة اإلنجلٌزٌة ٌود تعلم الالصعوبة فً تعلٌم اللغات

غة التً التً تواجهه ترجع فً المقام األول إلى اختالف لغته األم وهً اإلنجلٌزٌة عن الل

.ٌرٌد تعلمها وهً العربٌة
1

  "  

ومن خالل هذا نستنتج أّن علم اللغة التطبٌقً علم له روافد تساعده فً مٌدان تعلٌم       

تمد منها علم اللغة التطبٌقً مادته إلٌجاد اللغات كما تبٌن لنا أّن هناك مصادر علمٌة ٌس

، بحٌث أن المعلم ال ٌضمن نجاح وبات التً تواجه المعلم والمتعلمحلول المشكالت والصع

العملٌة التعلٌمٌة إال إذا اطلع على هذه المصادر هذا ما جعل بٌن علم اللغة التطبٌقً ومن 

انٌات التطبٌقٌة االستغناء عنها فً هذه المصادر األربعة صلة وروابط قوٌة ال تستطٌع اللس

  مٌدان تعلٌم اللغات.

                                                 
 . 4 – 3، صمحاضرات علم اللغة التطبيقي، يونسي محمد، جامعة تيسمسيلت 1
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 :تعلمها ودوافع العربٌة مكانة: األول المبحث

 :اللغات بٌن العربٌة اللغة مكانة

 وذلك العالم، لؽات بٌن من وراقٌة عظٌمة مكانة لها العربٌة اللؽة أن فٌه رٌب ال مما  

 مما استراتٌجً بموقع نحظى شعوب لسان وهً الكرٌم القرآن بها هللا أنزل التً اللؽة باعتبارها

 هللا شرؾ لقد» الدولٌة الهٌبات فً تستخدم وأصبحت اللؽات بٌن األولى المصاؾ تحتل لهاجع

 خطابه فً ولسانه الكرٌم كتابه لؽة جعلها بؤن اللؽات سابر على وفضلها العربٌة اللؽة تعالى

 موضوع من أكثر فً بها موصوفا الكرٌم القرآن جاء وقد الصالة، فً التعبد لؽة وجعلها معهم

 وبحسن واإلفصاح بالبٌان الكرٌم القرآن تعالى هللا ومدح عوج، ذي ؼٌر مبٌن عربً بلسان بؤنه

 وقال'' مبٌن عربً'' وقال فرقانا، وسماه اإلبالغ وحكمة اإلفهام بجودة واإلٌضاح التفصٌل

ا ق ْرَءاًنا أَْنَزْلَناه   َوَكَذلِكَ : } تعالى ًٌّ  ونذٌرً  بشًٌرا ٌمالكر القرآن نزل أي ،[اآلٌة طه، سورة{]َعَربِ

لَسان   َوَهَذا: }تعالى وقال عً، وال فٌه لبس ال فصٌح مبٌن عربً بلسان ِِ   ً بٌِن   َعَربِ { م 

 علٌه هللا صلّى النبً أن المشركون زعم عندما اآلٌة هذه ونزلت ،[103 اآلٌة النحل، سورة]

 من ٌعرؾ ال أعجمً نصرانً فتى ٌعلّمه أّنه اّدعوا النبً كان وقد بشر من القرآن ٌلقى وسلم

ا لسًنا ٌقٌم أن ٌستطٌع فال قلٌال إال العربٌة ًٌ  ٌتعلمه أو عنه القرآن ٌتلقى فكٌؾ صحًٌحا، عرب

 ٌستطٌعوا ولم وفصاحته بٌانه أعجزهم وقد فصٌح، واضح عربً بلسان الكرٌم والقرآن ،!منه؟

مثله من سور بعشر ٌؤتوا أن
1

لَ : }تعالى هللا وقال ، وح   بِهِ  َنزَّ  لَِتك ونَ  َقْلبِكَ  َعلىَ ( 193) األَِمٌن   الر 

ْنِذِرٌنَ  ِمنَ  ً   بِلَِسان  ( 194) الم   إِناَّ : }تعالى وقال[ 195-193: الشعراء سورة({] 195)َمبٌِ ن َعَربِ

زْلَناه   ا ق ْرآَناً  نَّ ًٌّ مْ  َعربِ  أفصح العرب لؽة ألن وذلك ،[3: اآلٌة ٌوسف، سورة{ ]َتْعقِل ونَ  لََعلَّك 

 الكتب أشرؾ أنزل فلهذا بالنفوس تقوم التً للمعانً تؤدٌة وأكثرها وأوسعها وأبٌنها اللؽات

 .المالبكة أشرؾ ببشارة الرسل أشرؾ على اللؽات بؤشرؾ

 بالعربٌة الكرٌم القرآن وصؾ وقد وأبلؽها، وأدقها اللؽات أقوم من الكرٌم القرآن ولؽة     

 عن بها انفردت التً الصفات من ذلك وؼٌر والوضوح والبالؼة الفصاحة من به تتمتع لما

 الدٌانة من تفهمها على واإلقبال واأللسنة اللؽات خٌر والعربٌة: » ...الثعالبً قال اللؽات، سابر

...«الدٌن فً التفقة ومفتاح العلم أداة هً إذ
2
. 

                                                 
 .  52، ص2007، 1علم اللغة، مدخل نظري فً اللغة العربٌة، محمود عكاشة، دار النشر للجامعات، القاهرة، ط 1
 .54-53، محمود عكاشة، صسابقالمرجع ال 2  2
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 من العربٌة اللؽة اعتبار فً جدل ال أن: » الصدٌق صالح محمد ٌرى السٌاق نفس نرى لو    

 اللؽات إحدى وهً الناس بٌن انتشارا وأكثرها واشتقاقا ألفاظا وأؼناها اإلنسانٌة اللؽات أثرى

 والفٌنٌقٌة والعبرٌة والسرٌانٌة العربٌة هً اللؽات وتلك بنوسام بها ٌتكلم كان التً السامٌة

«والبابلٌة واألسنورٌة
3
 . 

 وأنها وأفصحها اللؽات أفضل أنها رأواف جما حبا القرآن لؽة العربٌة اللؽة علماء أحب وقد    

 قول على تعلٌقه فً الجذرٌة المقدمة شرح فً ٌحً أبً الدٌن زٌن الشٌخ قال: الجنة أهل لسان

 سلم علٌه هللا صلى نبٌنا ولؽة بها، القرآن نزل التً العرب لؽة وهً: » العربٌة أن الجزى ابن

 الجنة أهل ولسان عربً، القرآن عربً، نًأل: لثالث العربٌة أحب لخبر، فٌها الجنة أهل ولؽة

 الجنة، أهل لؽة وإنها اللؽات أصل أنها خبر من أكثر فً وجاء بلؽتهم القرآن وأنزل ،«عربً

 القٌامة ٌوم واللسان لقومه، بنً كل ترجم ثم بالعربٌة إال وحً ٌنزل لم: » الثوري سفٌان قال

 .حاتم ناب رواه« بالعربٌة تكلم الجنة دخل فمن بالسرٌانٌة

 إلى اللؽات أقرب تعد االستخدام فً عمرا المعاصرة اللؽات أطول تعد التً العربٌة واللؽة    

 بفضل تحرٌؾ دون البقاء لها وكتب بنٌتها على حافظت التً الوحٌدة اللؽة فهً األم اللؽة

 وقد كرٌم،ال لكتابه لؽة فاختارها وعّزة كرامة هللا زادها ثم اإلسالم قبل عاشتها التً ظروفها

 هناك فلٌست أهلها بها عنى ثم الكرٌم بكتابه فحفظها وتعالى سبحانه ربها بعناٌة العربٌة حفظت

 الذي التراث تملك لؽة هناك ولٌست العربٌة نالت مثلما والبحث واالهتمام الرعاٌة من نالت لؽة

 شهد فقد وأدًبا، اوتراثً  لفظٌة ثروة وأعز المعاصرة اللؽات أقدم من وهً العربٌة، اللؽة تملكه

 القداسة، هالة علٌها لنضفً وأفصحتها، وأبلؽها وأصلها اللؽات أفضل العربٌة أن بذلك، العلماء

والضعؾ الفساد من منعة فً العربٌة وكؤن
4

   . 

 المسلمٌن قلوب فً ومحبة مهابة وزادها رقعتها فوسع ومكانة فضال العربٌة اإلسالم زاد وقد    

 اللؽات انقادت وقد»  الناس فٌها فرؼب حضارة، لؽة وكانت لسانا واتخذوها ٌتعلمونها فؤقبلوا

 بانتشار الؽرض أطراؾ فً العربٌة وانتشرت ٌتعلمونها إلٌها األمم فؤقبلت العرب، للؽة كلها

                                                 
-36، ص 2009، 5ط، .العربٌة لغة العلم والحضارة، محمد صالح الصدٌق، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، د  3

37 . 
 . 57-56-55المرجع السابق، محمود عكاشة، ص   4
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«.اإلسالم
5

 

 

 إلى أضاؾ تطورها مراحل فً حدث أهم الفصحى بالعربٌة الكرٌم القرآن نزول وكان    

 التراكٌب ببالؼة ارتقى كما جدٌدة دالالت األخرى لأللفاظ وأعطى كثٌرة ألفاظا معجمها

 وتهٌؤت كافة، البشر بنً إلى السماوٌة اإلسالم رسالة العربٌة فحملت العبارة وفصاحة العربٌة

 فً األولى واألدب والفكر العلم لؽة العربٌة لتصبح والثقافٌة واالجتماعٌة السٌاسٌة الظروؾ

 إال كتاب خلدها لؽة تارٌخها طول على اإلنسانٌة تعرؾ لم: » شاهٌن ٌقول الشؤن وهذا العالم

 تبوأت الهجري األول القرن من األخٌر الثلث حوالً وفً القرآن معجزة وتلك العربٌة اللؽة

 العربٌة للجزٌرة المجاورة األمصار فً اإلسالم انتشر أن بعد عالمٌة لؽة مكانتها العربٌة اللؽة

 والسٌادة، الرسمٌة الدولة ولؽة والعقٌدة الدٌن لؽة األمصار تلك فً بٌةالعر أصبحت بحٌث

 محافل فً والمكاتبة للمخاطبة لؽة تستخدم الست المتحدة األمم لؽات إحدى هً الٌوم والعربٌة

 للمعلومات المتقدم للمركز بإقامتها خًٌرا العربٌة الدول جامعة فعلت وقد الدولٌة، المإسسة هذه

 حاسوبٌة وبرامج نظم وتعمٌم العربٌة لحوسبة جاهدا ٌسعى والذي حوسب،الم والتوثٌق

 وألقها برٌقها ٌحفظ إطار فً لإلنسانٌة وتقدٌمها العربٌة للؽة الالمحدودة اإلمكانات تستوعب

 فً تكلؾ دون المتلقً ذهنٌة فً والتؤثٌر المتحدث نفس فً عما التعبٌر فً الفابضة وقدرتها

 وٌحسن ٌجٌدها عمن صدرت ما إذ عجٌب سحر لها لمعنى،والعربٌةا فً ؼموض وال األلفاظ

 أعٌن وٌقربها سامعٌة آذان بها ٌشنؾ ؼوالً دوًرا فٌصٌؽها مفرداتها ونظم ألفاظها اختٌار

«.قاربٌة
6
  

 كانوا عنهم هللا رضً الكرام الصحابة أن التفسٌر فً ومكانتها العربٌة اللؽة أهمٌة ٌبٌن ومما    

 وكانوا بالمؤثور التفسٌر فً وأحسنها التفاسٌر أتقن من تفسٌرهم جعل وهذا عربٌةبال الناس أعلم

 وأسرارها، سعتها عالمٌن ورموزها، أسالٌب عارفٌن البالؼة وقصة الفصاحة ذروة على

 كان فقد إدراكا، وأحسن فهما أشد للقرآن كان متمكنا العرب لسان من كان من كل أن بحٌث

 ممن قدر على كانوا والتابعون التابعٌن من حقابقه وإدراك القرآن فهم فً قدرا أعلى الصحابة

                                                 
مدخل نظري فً اللغة العربٌة، محمود عكاشة،  دار النشر للجامعات، القاهرة، ط -علم اللغة   5 1 ،2007 ،

  � 70ص
فً اللغة  لغة العربٌة بٌن اللغات المعاصرة،عبد المجٌد الطٌب عمر،بحث مقدم لنٌل درجة الدكتوراهمنزلة ال   6

 . 48 -41 -39،ص 2010جامعة أم درمان اإلسالمٌة،السودان، ،العربٌة
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 وفهم القرآن معانً إدراك فً أشد البعد كان اللؽة صفاء عن البعد كان ما كل وهكذا بعدهم

 فً وألسالٌبها أعرؾ العرب بلؽة كان من كل أن الكالم فحاصل وأسراره، وأحكامه، مقاصده،

 ظهور دواعً ومن القرآنٌة اآلٌات فهم فً حراؾاالن عوامل من أن أجمعن الخطاب

 وفهًما وكتابة قراءة العربً اللسان فً والضعؾ الشرعٌة للنصوص الزابؽة المفهومات

 مصطلحات ذلك وؼٌر واإلعراب واالشتقاق والنحو التصرٌؾ من بقواعده والجهل وتطبًٌقا

 بؤلفاظ الجهل إلى ٌإدي دهاقواع معرفة فً والقصور العربٌة باللؽة فالجهل وأصولها، اللؽة

 فاسدة أفكار تكوٌن ثم ومن والسنة الكتاب لنصوص الخاطا الفهم وإلى وأحكامه الشرع

 من إال الفهم حق ٌفهمها فال عربٌة كانت وإذا عربٌة الشرٌعة: »الشاطبً قال ملحدة، وفلسفات

«.الفهم حق العربٌة اللؽة فهم
7

 

 

 فً رسمً بشكل المعتمدة العالمٌة اللؽات إحدى هً لعربٌةا اللؽة أن لنا تبٌن هذا خالل ومن    

 اإلنسانٌة عرفتها لؽة أشرؾ أن هذا من واألهم الدولٌة، المحافل سٌما وال الدولٌة الهٌبات

ٌّة الكتب أشرؾ لسان جعلها لما وجلّ  عز هللا شّرفها  من بالرؼم لكن الجنة، أهل ولؽة الّسماو

ٌّة المكانة هذه  علٌها وٌفّضلون قدرها حق ٌقّدروها لم العربٌة أبناء من بعضال أن إالّ  الراق

ٌّة اإلنجلٌزٌة ٌّة المعامالت فً والفرنس  .والتقّدم الحضارة لؽة منهم اعتقاًدا والتحدث الٌوم

 .بها الناطقٌن لغٌر العربٌة اللغة تعلم على لإلقبال األساسٌة الدوافع

 اللؽة هذه دّعم الذي اإلسالمً الّدٌن قّوتها هاإسهام بقدر نبرزها أن ٌنبؽً التً الدوافع ومن"

ٌّة اللؽة اإلسالم ٌصبح حٌث بانتشاره، وأشرت  وحٌث العالم، أركان من ركن كل إلى اآلن العرب

 :كاآلتً الّدوافع وهذه العربٌة، اللؽة تعلّم ضرورة الكرٌم القرآن ٌضمن

 لؽة أي تعلم أن وهً االنتشار واسعةوال القدٌمة المسلّمة مع ٌبدأ أن ٌمكن :األّول فالدافع    

 بناء أن ننسى الال ٌنبؽً فإّنه حال أٌة وعلى والمثقّؾ، المتحّضر الرجل تكوٌن من نوع أجنبٌة

ٌّة، اللؽة تعلٌم  أن ؼالبا ٌتطلّب الخاص الدافع هذا لمثل استجابة تعلٌمً نظام خالل من األجنب

 .الفكرٌة باألرستقراطٌة سّمىٌ أن ٌمكن ما لتنمٌة الّنظام هذا فً الجهد ٌكرس

                                                 
اللغة العربٌة ومكانتها العلمٌة فً فهم القرآن وتفسٌره، طاهر محمود محمد ٌعقوب، مجلة القسم العربً،   7

 .55-53-52 -51، ص 2016، 23ستان، العدد باك
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ٌّة اللّؽات هذه توجد حٌنما ٌظهر :الثانً والدافع     ٌّة اللّؽة مع متجاورة األجنب  اللّؽة مع أو القوم

ٌّة،  واإلٌطالٌٌن، لأللمان كبٌرة مستعمرات توجد مثال األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات ففً الّرسم

 وحدة على نعمل أن علٌنا المجتمع، ةوحد نحفظ ولكً األصؽر، األخرى الجماعات وبعض

ٌّة اللّؽات خذه لتعلّم ثقافٌة وقٌمة كبرى أهمٌة هناك نفسه الوقت فً ولكن اللّؽة،  توحٌد فً القوم

ٌّة اللّؽات دراسة دوافع ننمً أن ٌنبؽً هذا وعلى المجتمع،  اللّؽة مع جنب إلى جنبا األجنب

ٌّة  .القوم

ٌّة اللّؽات تعلم فً والعلمٌة، المباشرة االعتبارات بعض إلى اآلن ونعود      : فنقول األجنب

 اجتماعٌة وحدة أو عملٌة، وحدة خلق ضرورة فً ٌوجد األجنبٌة اللؽات لتعلّم: الثالث الدافع    

 .اآلن شابًعا لٌس أّنه ولو للؽزو، نتٌجة إعادة هذا وٌحدث متجانسة،

 فً أساساً  وتتركز محدودة تكون الدافع من النمط هذا فً اللؽة تعلٌم فؤهداؾ العادة، وفً    

ٌّة حاجاته معظم تشّبع التً العلمٌة األداة من نوًعا الفرد إعطاء االّتصال فً األول
8

 . 

ٌّة، اللؽة لتعلّم الرابع الدافع التجارة وتحتل      مع أفضل صفقات تعقد أن أردت إذا ألنك األجنب

 لدراسة األخٌر الدافع والفنٌة العلمٌة جةالحا وتمثل لؽتهم، تستخدم أن فعلٌك آخرٌن أناس

ٌّة، اللّؽات  كذلك على ٌعتمد ما ضمن ٌعتمد العلمً التقّدم أن فً شك أدنى هناك ولٌس األجنب

 ٌكتبون، ما وعلى اآلخرون فٌه ٌفكر ما على االطالع فً باستمرار والفنون، العلماء ٌحتاج

 .بها كتبت التً باللؽة العلمً اإلنتاج ٌقرإون حٌنما أكثر ٌفٌدون العلماء وأولبك

 على لكّنها الدوافع، لكل جامعة أو شاملة تكون أال ٌمكن هنا ذكرت التً الخمسة الدوافع هذه    

ٌّة ٌّة األسباب تكون حال أ  هذه أن نعرؾ أن علٌنا هذا من وأكثر األخرى، اللّؽات لتعلّمنا الربٌس

ًنا أسلوب أو واحًدا، نمًطا نقترح أن الصعب من تجعل المختلفة الدوافع ٌّ  وبؤسلوب للتعلّم، مع

 هذه جمٌع تناسب أن ٌمكن تعلٌمً برنامج أي فً األهداؾ من واحدة مجموعة هناك لٌست آخر

 .المختلفة الدوافع

ٌّة اللّؽات دراسة وألنّ      ٌّة مسؤلة األجنب ا حٌو ٌٌّن من كثٌرا صلى أو جّدً  لكل ٌكون باتن التربو

ٌّة عٌوب لدٌهم الذٌن األطفال هإالء فقط االبتدابٌة المدرسة مستوى فً طفل ٌّة، أو سمع  عقل

ٌّة بالنواحً المتعلّقة البحوث وتشٌر ٌّة العصب ٌّة بالّنواحً والمتعلّقة والعضو  الطفل أن إلى الّنفس

                                                 
فتحً ٌونس، محمد عبد الرءوف الشٌخ،ط.المرجع فً تعلٌم اللغة العربٌة لألجانب من النظرة إلى التطبٌق، د  8 1 ،
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ٌّنة أشكال تعلّم على أقدر ٌكون أصؽر كان كلّما  أكثر مرونة لدٌه جّدا الصؽٌر فالطفل للّؽة، مع

 خلو هو وأٌضا اللّؽة، نحو عقلً شؽؾ ولدٌه النطق، أعضاء من أكثر وطواعٌة خ،الم فً

 اللّؽات لتعلٌم متتالٌة برامج هناك ٌكون أن فٌنبؽً الثانوٌة المدرسة مستوى فً أما المعوقات،

ٌّة  فً تلعبه دور لها األجنبٌة اللؽات دراسة أن حٌث المناهج، جمٌع من متكامل كجزء األجنب

 للسٌطرة فرصة هناك تكون أن ٌنبؽً كذلك عمله، فً طموحه عن النظر بصرؾ دفر كل حٌاة

 أجنبٌة لؽة استخدام على القدرة إن حٌث من الجامعً، المستوى فً الطلبة لكل أجنبٌة لؽة على

ا ومكون ضروري أمر ًٌ الٌوم عالم فً المتعلم لإلنسان أساس
9
   . 

ٌّة اللّؽة فهً كبًٌرا، ارتباًطا باإلسالم تارتبط فإنها القرآن، لؽة العربٌة أن وذلك      لجمٌع الّدٌن

 المسلمون أي فهم، ٌتكلّمونها ال أو العربٌة ٌتكلّمون كانوا سواء األنحاء جمٌع فً المسلمٌن

 ٌإدٌها أن مسلم كل على ٌنبؽً التً الخمس فالصلوات كذلك العربً أصله فً القرآن ٌتلون

ٌّة، تقام ٌّة عن ٌقال هذا ومثل بالعرب  دابما نجدها التً والدعوات والعبادات، اإلٌمان شعابر بق

ا أو فارسٌا المإمن هذا لٌكن مإمن، كل لسان على ًٌ ا أو ترك ًٌ ا، أو هند ًٌ ا، أو أفؽان ًٌ  فكل مالو

 أعٌن فً الفرد ٌرفع شًء وال العربٌة، للؽة ما بقر وتحصٌل ما لؽة لدٌه تكون أن ٌنبؽً مسلم

ٌّة أي اإلسالم لؽة المقّدسة، باللؽة الكثٌر فتهمعر مثل وأصدقابه معارفه  المإّذن وحتى العرب

ٌّة ٌستخدم العبادة إلى المصلٌّن داعٌا المآذن على من الّصالة ٌعلن الذي  سواء الفصحى العرب

 .ؼٌرهما أم اسطنبول، أم بالقاهرة كان

 تعلّم فً رؼبة وجدت المٌالدي السابع القرن منذ إّنه نقول أن المكان هذا إلى وباإلضافة    

ٌّة، ٌّة، جانب من فقط لٌست العرب  الّدٌن من ٌعتقدون الذٌن العرب ؼٌر جانب من أًٌضا بل العرب

 إلى الّناس من كثًٌرا دفع والذي أهمٌة األكثر العامل هو اإلسالمً الّدٌن كان هذا وعلى الجدٌد،

ٌّة، تعلّم  رؼبة هناك كان لقد سبقهم، من نهج لٌنهجوا ذلك إلى منهم كثًٌرا ٌدفع ٌزال وما العرب

 الجزٌرة كانت الوقت ذلك وفً والصالة، اإلسالمً التراث ولمعرفة الكرٌم القرآن لقراءة

 المنطقة، هذه إلى والدارسٌن األجانب من كثًٌرا جذب الذي الّدٌنً النشاط مركز أٌضا العربٌة

 أو ثقافٌة أو سٌاسٌة أو صادٌةاقت تكون أن ٌمكن أسباب عدة اآلن توجد فإّنه حال، أٌة وعلى

                                                 
 .11-10المرجع السابق، المرجع فً تعلٌم اللغة العربٌة لألجانب من النظرة إلى التطبٌق، ص   9
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 فً ٌستمر أن ٌرٌد فرد لكل واجبا العربٌة اللؽة دراسة صارت هنا ومن اجتماعٌة، أو دٌنٌة

.العربً العالم مع وتعامله اتصاله
10 

  

ٌّة اللّؽة تعلٌم إلى الحاجة تبرز أخرى عوامل هناك وكذلك      :العوامل هذه ومن العرب

ٌّة اللؽة أن      األولى اللؽة فً أّنها كما العالم، فً العظمى لست اللّؽات إحدى اآلن تعتبر العرب

 .إفرٌقٌا فً

ٌّة، لألّمة متزاٌدة أهمٌة هناك فإن كذلك      ألبنابها بالنسبة العربٌة للؽة متزاٌدة وأهّمٌة العرب

 زاٌدةالمت الحاجة هذه من الرؼم وعلى ،''العربٌة بالقومٌة'' ٌسّمى ما ظهور منذ وذلك أنفسهم،

ٌّة اللّؽة لتعلٌم  دقٌقة علمٌة دراسة تدرس لما الّلؽة هذه فإنّ  واألجانب، للعرب بالنسبة العرب

 لٌست كذلك لها، لتقوٌم ووسابل ومحتواها، العالم، فً سواء تعلٌمها وأهداؾ منهجا تتناول

 مجهود بذل ما وكل الخارجً، العالم فً أو العربً العالم فً سواء لتعلٌمها حدٌثة وسابل هناك

 محتواها فً تعتمد مدرسٌة كتب مجموعة فً أساسا ٌترّكز إّنما لألجانب اللؽة تقدٌم فً

 من اآلراء هذه بعد أو قرب عن الّنظر بصرؾ الشخصٌة وآرابهم المإلفٌن أذواق على وأهدافها

 المتمثل الشدٌد النقص وهو النتٌجة وكانت لألجانب الّلؽات تعلٌم فً الحدٌثة العلمٌة االتجاهات

 تحدٌد وفً التعلم، فً العلمٌة األسس على القابم اللؽة، هذه لتعلٌم المتكامل البرنامج وجود عدم

ٌّة األسس روعٌت ما أّنه ونعتقد التعلٌمٌة، األهداؾ ٌّة اللؽة تعلٌم منهج بناء فً العلم  العرب

 سوؾ تعلمها فً وبةالصع من كبًٌرا وجزًءا تعلٌمها، فً الخلط من كبٌراً  جزًءا فإنّ  لألجانب

 كبٌرة درجة إلى ٌقودان
11

   . 

 للناطقٌن العربٌة اللغة تعلٌم“ كتابه فً طعٌمة أحمد رشدي ذكرها أخرى دوافع وهناك    

 وإقبال العربٌة للؽة التعلمٌة هذه معرض وفً”تدرٌسه طرق -مداخله -أسسه أخرى، بلغات

 تكن التً والدوافع اإلقبال هذا عن ٌثالحد من مناًصا نجد ال تعلمها على بها الناطقٌن ؼٌر

 .وراءه

 الشرق فً أو الؽرب فً الدول من دولة نجد نكاد ال عاّمة بصفة العالم ذكرنا فإذا   

ٌّة اللؽة بتعلٌم واالهتمام  الدراسات أقسام أو اإلستشراق أو اللؽات معاهد فً ذلك متمّثالً  العرب

                                                 
10

المرجع فً تعلٌم اللغة العربٌة لألجانب من النظرة إلى التطبٌق،فتحً علً ٌونس ومحمد عبد الرؤوف �     

 .13-12هـ،  ص 2003/1423، 1الشٌخ ، مكتبة وهبة للطباعة والنشر،ط 
 .14-13المرجع نفسه، ص   11
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ٌّة ٌّة واللؽة الشرق  فً المنعقدة العربٌة اللؽة تعلٌم تٌسٌر ندوة فً جاء قدل بل الجامعات، فً العرب

 نفسها تفرض بدأت المنعقدة العربٌة اللؽة أن م1979/ 1/7 إلى 28/7 الفترة فً الجزابر

 مكسب رأٌنا فً وهذا األوربٌة، العواصم بعض فً التعلٌم وزارات برامج على قوي بشكل

 ٌفد الذي األجنبً الشباب من كبٌرة أعداًدا استجلبت الشدٌدة االستقطاب حركة إلى ٌضاؾ كبٌر

 لدكتورا بها قام التً الّدراسات إحدى رّكزت ولقد العربٌة، اللؽة لدراسة العربٌة الجامعات على

ٌّة اللّؽة أنّ " دمعة إبراهٌم مجٌد"  فً بها الناطقٌن لؽٌر منتظم بشكل تدرس أصبحت العرب

ٌّة اللؽة تعلٌم راكزم من مركًزا وعشرٌن وثالثة مابة (123) حوالً  وأقطار دول فً العرب

ٌّة  .أجنب

 فً كله للعالم وبالنسبة عامة بصفة تتمثل اإلقبال هذا وراء الكامنة الدوافع ولعل    

 والسٌاسٌة، االقتصادٌة،: المختلفة الجبهات على اآلن العربً العالم ٌشؽلها التً األهمٌة

 وفً التارٌخ، أعماق فً والضارب الؽنً ثهاترا فً وأًٌضا والعسكرٌة، والدٌنٌة الفكرٌة،

 والجبر األعداد مثل بالًؽا تؤثًٌرا نهضة فً أثرت علوما الحاضر العصر إلى حملت لؽة كونها

 .والفلك والطب والكٌمٌاء

 طرٌق عن والتكٌؾ النجاح إلى األجنبٌة للعمالة العربً السوق انفتاح فً أٌضا ٌتمثل كما    

 إلى األجانب والمثقفٌن والمتعلمٌن العلماء من كثٌر سعً إلى باإلضافة ذاه العربٌة، اللؽة تعلم

والعلوم والموسٌقى األدب فً العربً التراث دراسة
12
 . 

 هذه دعم الذي اإلسالمً الدٌن وقوتها إسهامها بقد نبرزها أن ٌنبؽً التً الدوافع ومن     

 العالم، أركان من ركن كل إلى ناآل العربٌة اإلسالم ٌصحب حٌث بانتشاره، وانتشرت اللؽة

 المعنى بظالل العربٌة اللؽة كانت فإذا العربٌة، اللؽة تعلم ضرورة الكرٌم القرآن ٌضمن وحٌث

 المترجم بلػ مهما ترجمته تستحٌل والداللً اللفظً بإعجازه الكرٌم القرآن فإن المترجم، ُتعجز

 ولؽته جنسٌته كانت أٌا مسلم لكل ضرورة العربٌة اللؽة نتعلم هنا ومن وأسرارها، اللؽة علم من

 أن'' بالجزابر، العربٌة اللؽة تعلٌم تسٌٌر ندوة فً جاء ولقد المترجم، عنها ٌؽنى الضرورة هذه،

 بلؽة إسالمها لٌعزز العربً الوطن إلى تتطلع وإفرٌقٌا آسٌا من كل فً اإلسالمٌة الشعوب

 التً العوامل أهم من أن'' الكتاب أحد لسان على جاء كما ،''به ونصلً نقدسه الذي القرآن

                                                 
طرق تدرٌسه، كلٌة التربٌة،  -همداخل -أسسه -رشدي أحمد طعٌمة، تعلٌم اللغة العربٌة للناطقٌن بلغات أخرى�   12

 .21، ص 1985 -هـ1405، (حقوق الطبع وإعادته محفوظة لجامعة القرى)جامعه عٌن شمس، 
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 مكانة ذات العربٌة اللؽة جعل على والمستقبل الحاضر فً تساعد والتً الماضً فً ساعدت

 ٌقرإه المسلمٌن دٌن كتاب هو الكرٌم والقرآن الكرٌم، القرآن لؽة أّنها هً المسلمٌن عند خاّصة

 .الٌوم فً مّرات خمس الّصالة تهبآٌا وٌإدون كلّه أو جلّه وٌحفظونه الصؽر منذ أبناإهم

 تسٌر لتعلّمها عامة رؼبة وله الدولٌة لمكانتها العربٌة اللؽة تبوء إلى باإلضافة هذه     

 أّنه'' »فوستردالس جون'' ٌقول فمثال األخرى، العالٌة اللّؽات لتعلّم العامة الّرؼبة مع متوازٌة

 الوالٌات أن ذلك بها، التعامل وٌؤلؾ بٌةاألجن اللّؽات األمرٌكً ٌتعلّم أن وجوب المهم لمن

 مجموعة تقابلها هذا وفً هام، بدور وتقوم العالم، أنحاء فً كبٌرة مسإولٌات تتحمل المتحدة

 مع بكفاءة التعامل على القادرٌن األشخاص وجود عن عجزها منها والصعوبات المشكالت من

«األجنبٌةّ  اللؽات مشكالت
13

   . 

 على بذلك متؽلبة ملموس واقع إلى العاّمة الرؼبة هذه المتحدة اتالوالٌ ترجمت ولقد     

 دراسة تحظى أن بمكان الؽرابة أنه نجد حٌث أجنبٌة كلؽة العربٌة اللؽة مع التعامل مشكالت

 ٌفوق والكٌؾ الكم حٌث من باالهتمام فٌها العلمٌة المواد ووضع وتؤلٌؾ وتعلٌمها العربٌة اللؽة

 .أجنبٌة كلؽة ونشرها لٌمهابتع العرب نحن اهتمامنا

 األمرٌكٌة الجامعة اتجاه حٌة عالمٌة كلؽة العربٌة باللؽة اهتمام مظاهر من وهذا    

 أو المقٌمٌن لألجانب العربٌة اللؽة لتعلٌم أقسام بفتح وؼٌرها العربٌة بالبالد المختلفة بفروعها

 الناطق ؼٌر اإلسالمً لعالما خاصة العالم الدول من كثر واهتمام البالد، هذه فً العاملٌن

ٌّة اللؽة لدراسة المبعوثٌن الطالب أبنابه من كثٌر فإٌفاد بالعربٌة  فً اإلسالمً والدٌن العرب

 والمعاهد الجامعات فً العربٌة والجامعات المنورة بالمدٌنة اإلسالمٌة والجامعة األزهر جامعة

 اللؽة بدراسة المستشرقٌن تماماه جانب إلى هذا بالهم، فً بتعلٌمها تقوم التً والمدارس

 فً وأٌضا الؽربً العالم جامعات من كثٌر فً العربٌة اللؽة أقسام وإنشاء بها، والكتابة العربٌة

 اهتمامات بعض وذلك العربٌة، باللؽة الناطقة ؼٌر اإلسالمٌة الدول ومعاهد جامعات من كثٌر

 .لؽتهم ٌنشر العربٌة

 بها واهتماماتهم العربٌة اللؽة بعالمٌة العرب ؼٌر اعتراؾ إلى ٌشٌر ما بعض هذا كان وإذا    

 عقد ما ومن كذلك، لجعلها واستعدادنا تهٌؤنا إلى ٌشٌر ما أصحابها نحن فلنا وتعلٌمها، وتعلمها

 والبحث لألجانب العربٌة اللؽة تعلٌم لدراسة تجرٌبٌة فصول من أنشء وما وندوات لجان من

                                                 
  .22المرجع السابق، تعلٌم اللغة العربٌة للناطقٌن بلغات أخرى، ص   13
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 بالمعهد م1959 سبتمبر فً دولٌة ندوة الؽرض لهذا عقد فقد ،وتعلٌمها لتعلمها الطرق أفضل عن

 ندوة تنظٌم( سابقا الرٌاض) سعود الملك جامعة قامت وقد بمدرٌد، اإلسالمٌة للدراسات العربً

 .م1398 عام الرٌاض بمدٌنة عقدت عالمٌة

 من كبٌرة مجموعة فٌها طرحت العربٌة اللؽة لتعلٌم األولى العالمٌة الندوة سمٌت     

 للندوة العلمً السجل) عنوان تحت مجلدات ثالثة فً ذلك بعد نشرت والبحوث الدراسات

(األولى العالمٌة
14.

  

 فً الخلٌج لدول العربً التربٌة مكتبة إشراؾ تحت الرٌاض بمدٌنة ندوة عقدت كما     

 درٌست تسهٌل موضوعها كان م،1985 فبراٌر 10-9 الموافق هـ1455 األول ربٌع 23-22 الفترة

 .بها الناطقٌن لؽٌر العربٌة اللؽة

 مكتب إشراؾ تحت خاصة ندوة والعلوم والثقافة للتربٌة العربٌة المنظمة عقدت ولقد     

 7-4 الموافق هـ1455 الثانً ربٌع 19-17 من الفترة فً بالرباط العربً الوطن فً التعرٌب تنسٌق

 ندوتٌن عقدت كما بؽٌرها، للناطقٌن ربٌةالع اللؽة تعلٌم كتب تؤلٌؾ لمناقشة وذلك م1975 مارس

 الفترة فً والثانٌة م،1985أكتوبر 7-6 الموافق هـ1455 القعدة ذو 29-27 فً األولى: الخرطوم فً

 لمناقشة وذلك م،1981 فبراٌر 5 – ٌناٌر 20 الموافق هـ1451 الثانً ربٌع 1 – األول ربٌع من 19

 الناطقٌن لؽٌر العربٌة لتعلٌم األساسً ًالعرب الكتاب تؤلٌؾ وخطة ومواصفات أسس ووضع

  .بها

 مع بالتعاون األولى ودورات ندوات عّدة الخلٌج لدول العربً التربٌة مكتب عقد وقد هذا

 مارس 13-7 الموافق هـ األولى جمادى 7-1 من الفترة فً المنورة بالمدٌنة اإلسالمٌة الجامع

 والثانٌة الناطقٌن، لؽٌر العربٌة اللؽة مًمعل ومهارات معلومات وتجدٌد إلعداد وذلك م،1971

-11 الموافق هـ1451 الثانٌة جمادى 16-7 من الفترة فً الكوٌت بجامعة اللّؽات مركز مع بالتعاون

 جدول فً جاء حٌث العربٌة، اللؽة بتعلٌم االهتمام موضوع مناقشة تمت م،1989 أفرٌل 25

 بالعربٌة، الناطقة ؼٌر البلدان فً سالمٌةاإل والثقافة العربٌة اللؽة موضوع دراسة» األعمال

 المدارس جهود ودعم إسالمٌة عربٌة مدارس إنشاء محاوالت الموضوع هذا مناقشة وتضمنت

                                                 
  .23-22المرجع السابق، تعلٌم اللغة العربٌة للناطقٌن بلغات أخرى، ص ص   14
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 مناهج إدخال إلى باإلضافة هذا بالعربٌة، الناطقة ؼٌر األعضاء الدول بعض فً فعال القابمة

 بالعربٌة، الناطقٌن ؼٌر األعضاء للدول الرسمٌة بالمناهج واإلسالمٌة والثقافٌة العربٌة تدرٌس

 ٌتعلق وهو آسٌا فً التكمٌلٌة للدراسات مركز إنشاء موضوع دراسة المناقشات تضمنت كما

ٌّة اللؽة بتعلٌم ٌّة والثقافة العرب ٌّة الناطقة ؼٌر الدّول فً اإلسالم «.بالعرب
15

 

 

 ذي شهر فً عهاجتما فً اإلسالمً العالم لرابطة التؤسٌسً المجلس ناقش كما     

 بشؤنه وأصدر الكرٌم القرآن لؽة العربٌة اللؽة نشر موضوع هـ1451 المكرمة بمكة القعدة

 سبل أٌسر عن والبحث العربٌة اللؽة نشر على العمل ضرورة تإكد التوصٌات من مجموعة

 .وتعلٌمها تعلمها

 القضاٌا حثوب دراسة إلى ٌتجهون اللؽات وتعلٌم التربٌة مٌدان فً الباحثون وبدأ    

 لؽٌر العربٌة اللؽة لتعلٌم كتب وتؤلٌؾ مواد وإعداد مناهج بوضع تتصل التً والمشاكل

 وأشبها وأجداها التدرٌس طرق عن أفضل والبحث سلٌمة، علمٌة أسس على بها الناطقٌن

 فً كونها من وبالرؼم متؤخرة بدأت الخطوة هذه كانت وإن واألؼراض الدارسٌن لمختلؾ

 المّتصلة الّدراسة من النوع بهذا اهتمام أي الباب وفتح الطرٌق على خطوة أنها الإ الحبو مرحلة

 .أبنابها لؽٌر العربٌة اللؽة بتعلٌم

 والكوٌت ومصر السعودٌة العربٌة كالمملكة العربٌة الدول بعض اهتمام جانب إلى هذه     

 وأقسام مراكز أو هدمعا بإنشاء وعمان الجزابر، وقطر، والعراق وتونس، واألردن والمؽرب

 فً الراؼبة البالد فً المهمة بهذه ٌقوم من وإعداد بها الناطقٌن لؽٌر العربٌة اللؽة لتدرٌس

 دولة عشرة اثنتً فً مركزا أو معهدا عشرٌن المعاهد هذه وبلؽت اللؽة، هذه وتعلم دراسة

 .عربٌة

 والثقافة للتربٌة العربٌة ةالمنطق فً ممثلة العربٌة الدّول جامعة سنوات منذ اهتمت ولقد     

 المستوى على قومٌا واجبا واعتبارها بها الناطقٌن لؽٌر العربٌة اللؽة تعلٌم بقضٌة والعلوم

 الدول أنحاء جمٌع من وباحثٌن متخصصٌن إلعداد الخرطوم مركز بإنشاء فقامت العربً

 بدأت الذي المركز هذا بها، الناطقٌن لؽٌر العربٌة اللؽة تعلٌم فً وؼٌرها اإلسالمٌة العربٌة

                                                 
طرق تدرٌسه، رشدي أحمد طعمٌة ،كلٌة التربٌة –مداخله –أسسه -لغة العربٌة للناطقٌن بلغات أخرىتعلٌم ال �  15

  .24-23،ص  1405/1985، (حقوق الطبع وإعادته محفوظة لجامعة أم القرى)جامعة عٌن شمس 
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 أول لٌكونوا والمتخصصٌن الدارسٌن من مجموعة منه تخرجت حٌث أعوام منذ به الدراسة

.العالمً الصعٌد على المٌدان هذا فً ومنظم رسمً مستوى على سفراء
16

    

 الوطن فً التعرٌب تنسٌق مكتب إشراؾ تحت خاصة ندوة بعقد المنظمة قامت كما     

 المنظمة قامت ثم ،(بؽٌرها للناطقٌن العربٌة اللؽة تعلٌم كتب تؤلٌؾ ندوة) سمٌت العربً

 لذلك عقدت حٌث الوسٌط والمعجم األساسً الكتاب تؤلٌؾ فً بالمشروع الندوة لهذه استجابة

 العمل إلنجازها العلمٌة والوسابط السبل العرب الخبراء فٌها ناقش الخرطوم بمدٌنة اجتماعٌٌن

 لتؤلٌؾ 1982 عام أؼسطس شهر فً أخرى مرة الخبراء هإالء نظمةالم ولقد الضخم، العربً

 .كبٌر جزء منه أنجز الذي الكتاب

 ولضرورة عالمٌة كلؽة العربٌة باللؽة لالهتمام حصرا ولٌست فقط، أمثلة الجهود هذه     

 ةمسإولٌ بتعلٌمها، والمهتمٌن اللؽة أصحاب نحن عاتقنا على تضع األمثلة هذه وتعلٌمها، تعلمها

 التً فالجهود مدروسا، علمٌا مدخال لؽٌرنا لؽتنا تعلٌم مٌدان ندخل أن ضرورة فً تتمثل كبرى

ٌّة أنّ  إالّ  وتشكر، تحمد جهود اآلن تبذل والتً بذلت  نحن نجابهها أن ٌجب التً األساسٌة القض

 تستحق ومشكله عسٌر هو بل سهل ؼٌر أمر عنها ألجنبً لؽة أٌة تعلٌم أن فً اللؽة أصحاب

 دراستها نجاح على ٌترّتب مهمة أمور عّدة القضٌة بهذه وٌرتبط والبحث، والدراسة التفكٌر

 تبذل جهود أو محاوالت أو اهتمامات أي نجاح مستقرة، علمٌة أسس إلى فٌها والوصول وبحثها

 .بها الناطقٌن بٌن ونشرها اللؽة لتعلٌم

 بها الناطقٌن لؽٌر العربٌة اللؽة متعلٌ مٌدان فً األمور بهذه ٌتصل وفٌها: رئٌسٌة قضاٌا -

 :هً ربٌسٌة نقاط لثالث نعرض أن ٌهمنا

 ٌختلؾ أم ثالثة كلؽة أم ثانٌة كلؽة أم أجنبٌة كلؽة أتعلم: التعلٌم فً العربٌة اللؽة موقع    

.نفسها؟ اللؽة وتارٌخ واألؼراض البالد باختالؾ ذاك إلى هذا من تعلٌمها
17

 

 

 خالل من نصل وكٌؾ: الفصحى إلى العامٌة من بها الناطقٌن لؽٌر ٌةالعرب اللؽة تعلٌم موقؾ    

 ''.األساسٌة العربٌة'' نسمٌه أن ٌمكن ما أو أساسٌة لؽة إلى ذلك

                                                 
  .25-24المرجع السابق، تعلٌم اللغة العربٌة للناطقٌن بلغات أخرى، ، ص  �  16
  .26-25ق، تعلٌم اللغة العربٌة للناطقٌن بلغات أخرى، ص المرجع الساب  17
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 إلى هنا أشٌر أن أود: بها الناطقٌن لؽٌر العربٌة تعلٌم ووسابل وأسالٌب وطرق مداخل     

 من بها الناطقٌن لؽٌر العربٌة لتعلٌم ىالكبر بالقضٌة ٌتصل ما كل لٌست الثالث النقاط هذه أن

 ولكّنها بالّدراسة وأحقها أهمها تكون ال قد أنها كما وبحوث، دراسة إلى تحتاج أمور

 من المٌدان بهذا ٌتصل لما العلمٌة والدراسة المناقشة باب فتح بمناقشتها قصدت موضوعات

 ."واالستعداد اإلعداد ضرورة من ٌرتبط وما مشكالت

 مشكالت تعالج اتنً العلمٌة البحوث من الكثٌر إلى العربٌة اللؽة تحتاج -نظرنا ةوجه من    

 التقوٌم ووسابل والطرق، والمحتوى األهداؾ ٌشمل والمنهج لألجانب، اللؽة هذه تعلٌم منهج

 .متتالٌة ودراسات بحوث إلى ٌحتاج العناصر هذه من عنصر وكل

 بها لناطقٌنا لغٌر العربٌة تعلٌم كٌفٌة: الثانً المبحث

 :بها الناطقٌن لغٌر العربٌة تعلٌم (1

 ؼٌر األجانب من الكثٌر تعلمها على ٌقبل التً العالمٌة اللؽات من العربٌة تعتبر     

 .ألهمٌتها وذلك بها، الناطقٌن

  وفً العربٌة، الجزٌرة خارج االنتشار فً من فرٌدة تارٌخٌة تجربة للعربٌة''    

 نشر فً المسلمون اتبعها التً الطرٌقة عن موثقة دراسات وجدت وال قٌاسٌة، زمنٌة فترات

 ما؟ هٌبة على منظم بتعلٌم أم المباشر باالختالط ذلك أكان اإلسالم، فتحها التً البالد فً العربٌة

 ٌكن ومهما المٌدان، هذا فً الملموسة الوقابع عن بحثا المتبع بالدرس حقٌقا نراه موضوع وهو

 طابع ٌتخذ لم العربٌة انتشار ألن العادي البشري للجهد التصور اوزتتج النتٌجة فإن أمر من

 أولى لؽة إلى تحولت بحٌث اللؽة هذه فً كامال انصهارا صار وإنما تعلٌمها أو أجنبٌة لؽة تعلم

 فً العلماء كبار من هابال عددا نرى أن عادٌا أمرا ولٌس األولى، لؽاتهم لهم كانت أناس عند

 أهم أن ٌعلم أن إسالمً ؼٌر تفكٌر على ٌصعب وقد ، األولى لؽتهم لعربٌةا تكن لم مٌدان ؼٌر

 ظل الذي الكتاب وهو العربً ؼٌر سٌبوٌه ألفه الذي" الكتاب" هو العربٌة نحو فً كتاب

 .القرون امتداد على العربٌة لنحاة األول المصدر

  انتشرت ةالعربٌ أن فٌه شك ال الذي فإن الموثقة المعلومات نقص من ٌكن ومهما 

 ٌتصور ٌكن ولم واحدا، شٌبا كان والعربٌة اإلسالم ألن سرعته، وفً نوعه فً االنتشار هذا

 ونحن وضعنا فما للعٌان، مابل لكنه الدرس ٌنقصه عظٌم تارٌخ ذلك اآلخر، عن أحدهما فصل
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.؟ بها الناطقٌن لؽٌر العربٌة تعلٌم فً اآلن
18

 

 

 ؼٌر تؤخرا تؤخر العربً العالم أن تردد دون تقرر كً جهد إلى حاجة فً نفسك تجد فلن     

 بما بها الناطقٌن لؽٌر العربٌة تعلٌم فً اآلن نصنعه ما بٌن والمقارنة المٌدان هذا فً مقبول

 .المقاٌٌس بكل ظالمة مقارنة األسالؾ صنعه

 لم الحدٌث العصر فً أجنبٌة لؽة العربٌة تعلٌم تولوا الذٌن أن عندنا بمستؽرب ولٌس

 المإسسات إلى تنتمً لذلك اهتمت التً المراكز أكبر أن ،بل المسلمٌن من األؼلب فً واٌكون

 وضعها التً تلك هً السابدة والمصطلحات والمقررات المناهج تزال وال ، الؽربٌة والجامعات

 صادر االهتمام هذا كان وقد وؼٌرهم، أمبروسو راٌتو فٌشرو بروكلمان مثل المستشرقون

 كثٌرة أسباب عن
19
 . 

 فً الوضع تؽٌٌر ثم االستشراق، دوابر فً اإلسالمٌة الحضارة فهم محاولة كانت أهمها   

 العربً العالم ألهمٌة نظرا المعاصرة العربٌة إلى االهتمام تحول حٌن األخٌرة سنة األربعٌن

 انجده العربٌة تعلٌم فً مهمة أعماال تقدم التً الجامعات وأشهر واالقتصادٌة، اإلستراتٌجٌة

 فً المراكز أنشط إن بل وإٌطالٌا، وألمانٌا برٌطانٌا وفً األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات فً اآلن

 معهد أشهرها كان ؼربٌة مإسسات تتبع مراكز العربً العالم فً أجنبٌة لؽة العربٌة تعلٌم

 لهاو بالقاهرة، األمرٌكٌة والجامعة قرٌب، عهد إلى لبنان فً ٌعمل كان الذي البرٌطانً شمالن

 إعداد فً بل فحسب، اللؽوٌة المقررات تعلٌم فً ال المجال هذا فً المشهورة جهودها

 .الخاص العمل لهذا المدرسٌن

 أبنابها، لؽٌر العربٌة بتعلٌم ما حد إلى ٌهتم العربً العالم بدأ األخٌرة الثالثة العقود وفً 

 ثم ومن واحدة، ؼاٌات لىإ تهدؾ ال جمٌعها لكنها عربً بلد ؼٌر فً ومإسسات معاهد فظهرت

 :نوعٌن فً نصنفها أن نرى فٌما وٌمكنها كبٌرة بٌنها النوعٌة الفروق فإن

                                                 
،ص 1995ط ، .علم اللغة التطبٌقً وتعلٌم العربٌة ، عبده الراجحً ، دار المعرفة الجامعٌة،اإلسكندرٌة، د   18

110. 

 .115المرجع نفسه، علم اللغة التطبٌقً وتعلٌم العربٌة ، ص   19
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 األؼلب فً األجنبٌة البالد من كثٌرون ٌبحث إذ السوق، لحاجة استجابة نشؤ :األول النوع    

المالً النفع ٌصبح الهدؾ فإن ثم ومن عربٌة، بٌبة العربٌة ٌقدم من معهد عن الؽرب من
20

 وال ،

 وضع فً العملٌة التجربة ممارسة حٌث من العلمٌة الفوابد بعض إلى وجوده ٌإدي أن من بؤس

 لحاجات األؼلب فً ٌستجٌب طبٌعته بحكم النوع هذا لكن وؼٌرها، والتدرٌس المقررات

 وفً العربٌة الجامعات فً دروس من إلٌه ٌحتاجون ما إلٌه فٌقدم إرضابهم على وٌعمل عمالبه

 وفً مصر فً الحال هً وهذه اإلعالم وسابل عربٌة خاصة الفصحى، العربٌة فً عٌنةم أنماط

 بناء اإلسكندرٌة لجامعة التابع لألجانب العربٌة اللؽة تعلٌم مركز نشؤ ولقد األردن، وفً تونس

 عام لقضاء طالبها إرسال بهدؾ العربٌة تدرس التً البرٌطانٌة الجامعات مع اتفاقٌة على

 المقررات لكن هامة نتابج وتإتً ألصحابها ممتازة فكرة وهً عربٌة بٌبة ًف كامل دراسً

 إلى حاجة فً ولٌست متطلباتها مع لتتواءم البرٌطانٌة الجامعات مع بالتنسٌق تحدد الدراسٌة

. بالقاهرة األمرٌكٌة الجامعات فً العربٌة اللؽة تعلٌم طبٌعة عن البحث
21
  

 لؽة باعتبارها العربٌة تعلٌم هً عنها ٌحٌد ال محددة سالةر ٌمثل الذي هو :الثانً والنوع    

 المنح للطالب ٌقدم الذي هو النوع هذا إن بل المادٌة، للمنفعة هنا مجال فال ثم ومن اإلسالم،

 بحقٌقة علم على دعاة أهلٌهم إلى لٌعودوا دٌنهم لؽة ٌتعلموا أن ٌرٌدون مسلمون طالب ألنهم

 البعوث فً فٌه للدراسة للوافد ٌزال وال األزهر ٌقدمه كان افٌم النوع هذا نجد الدٌن، هذا

 هو المعاهد من النوع وهذا متماسك، علمً نظام لها لٌس الدراسٌة المقررات لكن اإلسالمٌة،

 فرضا بها الناطقٌن ؼٌر للمسلمٌن العربٌة تعلٌم باعتبار السعودٌة العربٌة المملكة تبنته الذي

 سعود، الملك لجامعة تابع معهد وحدها المملكة ففً جهد، ومن دعم من ٌستحقه بما ٌنبؽً واجبا

 تابع ومعهد المنورة، بالمدٌنة اإلسالمٌة للجامعة تابع ومعهد القرى، أم لجامعة تابع ومعهد

 بعض فً المسلمٌن ألبناء أخرى معاهد أنشؤت التً اإلسالمٌة سعود بن محمد اإلمام لجامعة

 . األجنبٌة البالد

 من نإكده أن نرٌد ما إلى لتصل بها الناطقٌن لؽٌر العربٌة تعلٌم عن الحقابق هذه ذكرن ونحن    

 لؽتهم ٌعلمون ال اإلنجلٌز أن فً لحظة نشك ولسنا تعلٌم، ألي بعٌدة أهداؾ وجود من البد أنه

 جمٌعا ولكنهم الفرنسٌون أو األلمان ٌفعل كذلك وال االقتصاد أو السٌاحة أجل من لألجانب

                                                 
، ص  1995ط ، .عبده الراجحً، دار المعرفة الجامعٌة، اإلسكندرٌة، د  علم اللغة التطبٌقً وتعلٌم العربٌة،  20
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 الفرنسٌة إن بل الفرنسٌة، أو األلمانٌة أو اإلنجلٌزٌة "الثقافة" وعاء باعتبارها لؽتهم ٌعلمون

 الخارج فً الفرنسٌة لتعلٌم ٌذهب الذي الفرنسً فالمدرس ، الفرنسً الشرق تمثل أصحابها عند

 عن الدفاع مهمة عن تقل ال وطنٌة مهمة ٌحمل باعتباره الجٌش فً اإلجباري التجنٌد من ٌعفى

 وتعلٌم األلمانٌة، بالقومٌة قلوبهم فً اللؽة ترتبط الذٌن األلمان عند نفسها والنظرة نالوط

 من نستحً ال ؼاٌة وهً ومحددة واضحة ؼاٌة له تكون أن ٌجب بها الناطقٌن لؽٌر العربٌة

 دون هكذا الؽاٌة اتضحت وإذا اإلسالم، لؽة باعتبارها العربٌة تعلٌم هً الؽاٌة هذه بها، الجهر

 التعلٌم، وطرابق المقررات واختٌار التخطٌط فً العمل مناهج ذلك بعد تحددت مناورة أو لبس

. المضمار هذا فً ضرورٌا نراه ما اآلن ونعرض
22

 

 

 : التخطٌط (1

  عن صادرة قرارات إلى ٌستند أن ٌنبؽً بها الناطقٌن لؽٌر العربٌة تعلٌم وتخطٌط 

 الؽرض لهذا خاص معهد إنشاء فً ٌفكرون دألفرا األمر ٌترك أن ٌضع فما العلٌا، المستوٌات

 من البد وإنما الجامعً العمل لمجاالت استكماال العمل هذا باعتبار مفردة، لحاجة وال

 إمكانٌات إلى ٌحتاج ألنه بها الناطقٌن لؽٌر العربٌة تعلٌم عن قرارات اتخاذ فً العلٌا المستوٌات

 إلى وأنظر لؽاتها نشر فً نجحت التً تقدمةالم البالد فً الوضع هو هذا هابلة، وبشرٌة مالٌة

 المجلس فً ضخمة وطنٌة مإسسة اختصاص من أجنبٌة لؽة اإلنجلٌزٌة تعلٌم أن تجد برٌطانٌا

 . العالم فً والتعلٌمٌة العلمٌة المإسسات أكبر اآلن أصبح الذي البرٌطانً

 ال جدا كبٌر عمل بطبٌعته هو بل صؽٌرا عمال ٌكون أن ٌمكن ال المٌدان هذا فً العمل إن 

 ، العمل لهذا محددة واضحة رسالة هناك كانت وإذا ، كبٌرة وطنٌة مإسسات إال به ٌنهض

 التخطٌط فإن موجودة، العلٌا المقررات أن حٌث ، السعودٌة المملكة فً الوضع هو هذا وأطن

 البحوث إعداد فً العمل طرٌقة وٌحدد واألهداؾ الؽاٌات ٌحدد علمٌا ٌكون أن ٌجب

.واالختبار والمراجعة المتابعة طرٌقة وٌحدد والتنفٌذ، مقرراتوال
23

   

 : المحتوى اختٌار (2

                                                 
، 1995ط ، .علم اللغة التطبٌقً وتعلٌم العربٌة، عبده الراجحً، دار المعرفة الجامعٌة، اإلسكندرٌة، د   22

 117ص
 118. 

، ص  1995ط ، .عبده الراجحً، دار المعرفة الجامعٌة، اإلسكندرٌة، د علم اللغة التطبٌقً وتعلٌم العربٌة،   23
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  العربٌة تعلٌم عن تختلؾ بها، الناطقٌن لؽٌر العربٌة تعلٌم فً ذلك بعد خطوة كل    

 تزال وال العربٌة، تعلم من أهدافه وله األولى لؽته وله ثقافته له متعلم أمام فنحن ألبنابها،

 اآلن إلى العربً العالم فً ولٌس التعلٌمٌة المقررات محتوى اختٌار فً تكمن الكبرى المشكلة

 مراحل فً تزال ال حال أٌة على لكنها السعودٌة، الجامعات تقدمها تلك منظمة، مقررات

 الهدؾ فً أجنبٌة لؽة العربٌة تعلٌم فً البعٌدة الؽاٌات تحدٌد اقترحنا قد كنا وإذا التجربة،

 مقرر؟ كل ٌهدؾ ماذا العناٌة، من حظها تؤخذ أن ٌجب التعلٌمٌة األهداؾ تحدٌد إن،ف اإلسالمً

 ذلك ألن التعلم وأهداؾ التعلٌم أهداؾ تتالقى أن نسعى أن وعلٌنا مقرر؟ كل من ٌهدؾ وماذا

. كلها التعلٌمٌة العملٌة نجاح فً فاعال إسهاما ٌسهم
24 

 

 :النمط اختٌار (3

  المقرر، ومستوى األهداؾ، أهمها خارجٌة بعوامل ٌتؤثر المحتوى اختٌار إن

 المبتدبة المرحلة إلى األؼلب فً ٌتشعب األجنبٌة اللؽة تعلٌم أن حٌث له، المحدد والوقت

 للؽة العامة النواة من اللؽوي النمط اختٌار تقتضً المبتدبة المرحلة فإن والمتقدمة، والمتوسطة

: سإال ٌظهر وهنا المعلم، عنها ٌستؽنً أن ٌمكن وال اللؽة أساس تكون التً وهً الفصٌحة

 فً ٌعٌش أنه طالما الطالب ٌتعلمها التً العربٌة العامٌة نمط ذلك إلى نختار أن المفٌد من ألٌس

 ٌراه رأي هذا فٌها، السابدة بلهجتها البٌبة هذه فً ٌتواصل أن علٌه مفروض وأنه عربٌة بٌبة

 توافق ال ولكن وتونس، ومصر لبنان فً خاصة اأبنابه لؽٌر العربٌة بتعلٌم المهتمٌن من كثٌر

 أن ذلك السعودٌة، المعاهد فً به معمول هو ومما اإلسكندرٌة، فً تجربة من شهدناه بما علٌه

 أن السعودٌة التجربة أثبتت وقد المتعلم ارتباك إلى ٌفضً الفصٌح النمط جانب إلى العامٌة تعلٌم

 بالعامٌة ٌتواصل أن ٌستطٌع الوقت نفس فً وهو معقول زمن فً الفصحى ٌجٌد المتعلم

 فً المباشر التعامل طرٌق عن وذلك الدراسً المقرر من جزءا تكون أن دون السعودٌة

 اللؽة فً العامة النواة اختٌار أن على والشراء والتحٌة االستعالم مواقؾ فً وذلك المجتمع،

 على الشٌوع دراسات بعمل هل تمهد كبٌرة جهود إلى ٌحتاج ألنه الهٌن باألمر لٌس الفصٌحة

 نبدأ أن بد ال والمتقدمة، المتوسطة المرحلتٌن فً النحوٌة األبنٌة مستوى وعلى الكلمات مستوى

 الثقافة لروح ممثال المزج هذا  ٌكون أن على التراث بفصحى المعاصرة الفصٌحة بمزج

 تكون أن علٌها ٌؽلب عامة ألؼراض المتقدمة المرحلة تكون أال المنطقً ومن اإلسالمٌة،
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 أن ٌمكنه العام االتصال ألؼراض العربٌة ٌتعلم الذي المتعلم أن ذلك خاصة، ألؼراض موجهة

 له نختار أن فعلٌنا خاصا علما ٌتقن أن ٌرٌد الذي أما والمتوسطة، األولى بالمرحلتٌن ٌكتفً

اإلسالمٌة البالد من الوافدٌن معظم أن حظنا ال وقد ، ذلك على ٌعٌنه الذي اللؽوي النمط
25
  

 دراسة ٌرٌد وبعضهم العربٌة اللؽة أو الدٌن أصول أو الشرٌعة دراسة ٌرٌدون العربٌة لتعلم  

 العام، اللؽوي المقرر على مقصور التعلٌمً مقررهم ٌكون أال ٌنبؽً وهإالء الهندسة أو الطب

 .التالٌة لدراسته تعده التً اللؽة اختٌار من بد ال بل

 الصرفٌة واألبنٌة الكلمات اختٌار ثم اللؽة داخل عملٌة مقارنات ًٌقتض النمط اختٌار إن 

 أكثر إلٌها ٌنتمً التً اللؽات وخاصة األخرى باللؽات تقابلٌا العربٌة دراسة ثم ومن النحوٌة، أو

 وظٌفٌة المقررات تكون وأن علمٌا، اختٌارا المقررات محتوى اختٌار ٌمكن حٌنذاك المتعلمٌن،

. المتعلم سٌواجهها التً االجتماعٌة واألدوار للمواقؾ شاملة الدوري التدرٌج على مإسسة
26

 

 

 

 : التعلٌمٌة اإلجراءات (4

 من ٌفضل بها الناطقٌن لؽٌر العربٌة تعلٌم فً اآلن ٌجري الذي العمل أن الشك

 من عدد فثمة ألبنابها، العربٌة تعلٌم فً به معمول هو ما التعلٌمٌة اإلجراءات بعض حٌث

 فً األخرى بالجوانب وٌتصلون للؽات العلمً الوصؾ ٌعرفون ممن اللؽة علم فً المختصٌن

 ما مع للتواإم االستعداد ولدٌهم االجتماعً اللؽة وعلم النفسً اللؽة كعلم التعلٌمٌة العملٌة

 التً المإتمرات متابعة إلى األؼلب فً وٌسعون األجنبٌة اللؽة لتطوٌر وسابل من ٌستحدث

 .   المٌدان هذا فً لمتقدمةا المجتمعات بها تزخر

 : المدرسٌن إعداد (5

 الدرس قاعات فً الفعلً التنفٌذ ٌتوقؾ علٌه إذ القضٌة، عناصر أهم من عنصر وهذا

 لؽة العربٌة ٌدرس أن ٌصلح العربٌة اللؽة فً متخصص أي أن ٌزال وال الشابع كان وقد

 ، العالم من كثٌرة أماكن فً تعلٌمها ٌتولى العربٌة فً المختصٌن ؼٌر من عددا إن بل أجنبٌة،

 ٌكون بحٌث العربٌة فً تخصصا أوال ٌشترط خاص، عداد إلى ٌحتاج ألنه بالػ خطؤ وهذا

                                                 
، ص 1995ط ، .علم اللغة التطبٌقً وتعلٌم العربٌة، عبده الراجحً، دار المعرفة الجامعٌة، اإلسكندرٌة، د   25
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 فً علمً إعداد من له البد ثم االتصال فً واستعمالها ونصوصها وأنماطها بتارٌخها عارفا

 تحت العلمٌة جربةالت وٌمارس األجنبٌة اللؽة تعلٌم أسالٌب على فٌه ٌقؾ التطبٌقً اللؽة علم

الحد هذا عند ٌتوقؾ ال ثم اإلشراؾ،
27

 على فٌها ٌطلع تدرٌبٌة دورة فترة كل ٌتلقى أن البد بل ،

 .ووسابل وأسالٌب مقررات من ٌجد ما وعلى السابقة التجارب تقوٌم

 األمرٌكٌة الجامعات إال العبء بهذا تنهض علمٌة توجد وال ذلك ٌنقصه العربً والعالم 

 من حقٌقٌة، مراجعة إلى تحتاج هنا تقدم التً الدراسات أن عل السعودٌة والجامعات القاهرة فً

 التخصص هذا أن إلى هنا نلفت أن ونود تنفٌذها وطرٌقة الدراسة ومواد القبول، شروط حٌث

. الكامل التفرغ ٌقتضً
28 

  

 سالمباإل العربٌة ارتباط أن استنتجنا الراجحً عبده الدكتور إلٌه تعرض ما خالل من 

 بها العرب ؼٌر العلماء اهتمام شدّ  ما وهذا العربٌة، الجزٌرة خارج انتشارها إلى ذلك أدى

 العربً العالم ألهمٌة وأٌضا اإلسالمٌة الحضارة لفهم ولذلك المستشرقون، خاصة

 األخٌرة وهذه اإلسالم، لؽة وباعتبارها السوق لحاجة استجابة أي واالقتصادٌة اإلستراتٌجٌة

 العربٌة لتعلٌم العربٌة الدول مع اتفاقٌات بإبرام مختصة معاهد إلنشاء العربً لمالعا حفزت

   .السعودٌة فٌها بها الناطقٌن لؽٌر العربٌة البالد وخارج داخل

 :الناطقٌن لغٌر العربٌة وتعلٌم التطبٌقً اللغة علم (2

  استخدام أن بها الناطقٌن لؽٌر العربٌة تعلٌم على القابمٌن من الكثٌر الحظ لقد   

 ، الطالب مستوى وضعؾ النفور إلى أّدى لألجانب العربٌة تعلٌم فً التقلٌدٌة والطرق المناهج

 العربٌة تعلٌم فً التطبٌقٌة اللسانٌات توظٌؾ ضرورة إلى العملٌة على القابمٌن أشار فحٌن

 .لألجانب

 اللؽة بٌن قالفرو ٌدرس التطبٌقً، اللؽة علم مجاالت أهم من التقابلً اللؽة علم ٌعد

 اللغة علم علٌه ٌطلق ما فً القضاٌا هذه وتدخل العربٌة، لدراسة األم واللؽة جانب من العربٌة

 ٌواجه" wolof الولؾ" لؽة أبناء ؼٌر من العربٌة فتعلٌم ، Constative linguistique التقابلً

 تعلٌم ارسٌم من وكل العربٌة، اللؽة تعلمه فً اإلسبانً تواجه كالتً موضوعٌة صعوبات

 والمعجمً النحوي النظام بٌن الفروق ٌعرؾ حٌث مختلفة، لؽوٌة بٌبات فً أبنابها لؽٌر اللؽات

                                                 
، ص  1995ط ، .علم اللغة التطبٌقً وتعلٌم العربٌة، عبده الراجحً، دار المعرفة الجامعٌة، اإلسكندرٌة، د   27
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 .124علم اللغة التطبٌقً وتعلٌم العربٌة، صالمرجع نفسه،   28
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 األهمٌة من الثانً المحل هً األجنبٌة اللؽات اكتساب فً الفردٌة الفروق إن المنشودة، للؽة

 تحدٌد إن ، األم للؽة اللؽوٌة البنٌة بمقارنة  تدرك أن ٌمكن وصعوبات أخطاء هناك ألن وذلك

 العربٌة واللؽة الهدؾ كان وإذا المنشود، اللؽوي للمستوى دراسات على ٌقوم الصعوبات هذه

 من فالبد المعاصرة، العربٌة والمإلفات الحدٌث واألدب والصحؾ اإلذاعة فً المستعملة

 المستوى لهذا والنحوٌة والصرفٌة الصوتٌة البنٌة على العلمٌة المناهج على بؤدق التعرؾ

اللؽوي
29
 هذه فؤكثر الجدٌد اللؽوي المستوى هذا وجود تتجاهل كانت اللؽوٌة والدراسات ،

 اللهجات على أو جانب من القدٌم استخدامها فً الفصحى العربٌة اللؽة على ركزت الدراسات

 للؽة الحدٌث االستخدام إن بنٌتها، على جادة دراسات ؼٌاب فً العرب لؽٌر الحدٌثة العربٌة

 لم النحو كتب لكن األشٌاء، عن للتعبٌر ثابتة أشكاال وٌعرؾ للتعبٌر واضحة ضوابط ٌعرؾ

 للعربٌة دقٌقة وصفٌة بدراسات القٌام أن كما أخرى، بقضاٌا اهتمت ألنها الجوانب توضح

 الواقع لتسجٌل مشكورا جهدا بذلوا قد القدٌمة العربٌة المعاجم مإلفو كان فإذا الحدٌثة، الفصحى

 دراسة تفٌد المعاجم هذه أن أحد ٌتصور أن فٌه المبالػ فمن الهجري الثانً القرن فً اللؽوي

 فً الفصحى العربٌة اللؽة مفردات سجل معجم أفضل أن كما الحدٌث، اللؽوي االستخدام

 قدٌما وأصبح قرن نصؾ من أنجز الذي" HATTE ZAFILL" معجم هو الحدٌث استخدامها

 فً النظر ولعل الفترة، هذه فً مختلفة التمجا فً ظهرت كثٌرة ألفاظ فهناك نسبٌا،

 بدالالت أتت التً األلفاظ من كبٌر عدد بوجود ٌشهد الجدٌدة والعلمٌة السٌاسٌة المصطلحات

لكل شامل معجم إعداد أن كما ، جدٌدة
30

 الجدٌدة الفصحى العربٌة فً المستخدمة األلفاظ 

 تنجح أن الممكن من ولٌس ، بها طقٌنالنا لؽٌر العربٌة لتعلٌم بالنسبة متجددة أساسٌة ضرورة

 . والمعاجم النحوٌة الدراسات تلك بتوفر إال العربٌة تعلٌم برامج

  من آالؾ عدة تضمنان ونٌجٌرٌا باكستان مقدمتها وفً اإلسالمٌة، الدول إن    

 المعلمٌن عدد فً كمٌا نقصا المدارس هذه تعانً وال العربٌة، اللؽة فٌها تعلم التً المدارس

 هإالء تخرج لقد العربٌة، اللؽة منها المواد بعض فً المعلمٌن مستوى ضعؾ من تعانً لكنهاو

 فالدراسة محددة، بفاعلٌة تقلٌدي نحو على العربٌة دراسة ٌتٌح تعلٌمً نظام إطار فً المدرسٌن

                                                 
سالة ماستر ، جامعة أبً بكر بلقاٌد ، كٌفٌة تعلٌم اللغة العربٌة لغٌر الناطقٌن بها ، لبوخ فاطمة الزهراء، ر  29

 . 34ص .2014تلمسان، 
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 إلى ٌنظر منهج على تقوم الحكومٌة المدارس فً أو الجامعات فً ثم الدٌنٌة المدارس فً

 التعلٌم فً والترجمة النحو على تعتمد تقلٌدٌة بطرٌقة تعلٌمها ٌتم لذا قدٌمة، لؽة بوصفها ةالعربٌ

 هذه ولكن العربٌة، الحضارة حول الثقافٌة بالمواد الجامعً الطور فً االهتمام ثم الجامعً قبل

 خطة إطار فً ٌمر الطالب نجد وهكذا اإلنجلٌزٌة، باللؽة بل العربٌة باللؽة تعلم ال الثقافٌة المواد

 له المقدمة النصوص فهم له علٌه ٌعاد ولكن االستماع مهارة أو الكتابة مهارة له تتٌح ال تعلٌمٌة

السلبً أثره الموقؾ ولهذا أخرى، بلؽة له وتشرح بالعربٌة
31

 العربٌة تعلم من التالمٌذ نفور فً 

 بمنهج العربٌة اللؽة متعلٌ بتطوٌر الدابمة ومطالباتهم المدارس فً التقلٌدي النوع هذا على

 ثم ومن اللؽة هذه ناصٌة ٌملكون ال المعلمٌن لكن العربٌة، اللؽوٌة المهارات تنمٌة ٌتٌح عصري

 تتخذ أن الضروري من كان كله لهذا المنشودة بالطرٌقة التالمٌذ ٌعلموا أن ٌستطٌعون ال كانوا

 تدرٌبٌة دورات طرٌق عن اللؽوٌة المهارات فً العربٌة اللؽة معلمً مستوى لرفع الوسابل

 عن محلٌا الدول أكثر فً مإلفة وهً بها الناطقٌن لؽٌر العربٌة لتعلٌم المقررة كالكتب مركزة

 أو المقررة القواعد هٌبة على النحو تقدٌم فهً الطرٌقة أما والجامعٌٌن، المسإولٌن طرٌق

 الكتب تخلو وتكاد ر،أكث أو كلمة إعراب التلمٌذ سإال على فتقتصر التدرٌبات أما األمثلة،

 فهم مدى قٌاس فً تفٌد أنها وٌكفً التدرٌبات، هذه من المحلٌة اللؽة إلى العربٌة من المترجمة

 وهذه عربٌة، جملة تكوٌن على الطالب قدرة مدى قٌاس فً تفٌد ال ولكنها العربً، للنص التلمٌذ

 .والتعبٌر النحو فً األخطاء من تخلو ال فهً هذا ومع والترجمة بالنحو تهتم الكتب

 الكتب هذه فؤكثر، منهجً أساس أي على ٌقوم فال الكتب لهذه المعجمً المحتوى أما    

 مفتعل اآلخر وبعضها بابد وبعضها حدٌث بعضها المترجمة الكلمات من مجموعة تضم

 تحدٌد أساس على المناسبة الكتب أعداد فإن كله لهذا جدا نادر العربٌة فً له واالستخدام

 فً المختلفة بالتدرٌبات االهتمام مع والثقافً المعجمً والمحتوى النحوي للمحتوى واضح

 بهدؾ الماضٌة العشرٌن السنوات فً أنجزت التً األعمال أهم من كان اللؽوٌة، المهارات

 . العربٌة بتعلٌم النهوض

 وروبٌة،األ الدول من عدد فً العربٌة اللؽة تعلٌم لكتب الثقافً المحتوى ٌخص فٌما أما    

 وتنقصها قصور فٌها أؼلبها والموضوعات المعاصرٌن بالعرب الصلة قلٌل كان فقد

                                                 
كٌفٌة تعلٌم اللغة العربٌة لغٌر الناطقٌن بها، لبوخ فاطمة الزهراء ، رسالة ماستر، جامعة أبً بكر بلقاٌد،   31

 .35، ص 2014تلمسان، 
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 توقوا العرب وكؤن عصرٌة ؼٌر صورة للدارس ٌقدم المحتوى وهذا الحدٌثة، الموضوعات

 كتب تؤلٌؾ بدأ كله ولهذا المعاصر، العلم لٌست العربٌة واللؽة الحدٌث العصر قبل حضارٌا

 الحضارة لمالمح واضحة صورة وتقدم المعاصر، الدارس أو اإلنسان بحاجات تفً عدٌدة

ولؽٌرهم لهم مفهومة العربٌة أبناء من مقبولة عربٌة بلؽة المعاصرة العربٌة
32

." 

  اللسانٌات توظٌؾ ضرورة إلى ٌشٌر الفجر خالد محمد الدكتور أن نجد وعلٌه    

 اإلفادة ٌمكن " بها الناطقٌن لؽٌر لعربٌةا تعلٌم فً المختصة والمدارس الجامعات فً التطبٌقٌة

 هً مستوٌات فً الدراسة حصر خالل من العربٌة اللؽة تعلٌم فً التطبٌقً اللؽة علم من

 عن التقلٌدٌة الصورة فستزٌل باللسانٌات ارتبطت إذا هذه العناصر ،والمعجم والداللة الصوت

 والمكتوب، بالمنطوق له عالقة ال ٌافلسف بل تنظٌرٌا علما اعتباره فً تتمثل التً العلم هذا

 :محاور ثالثة على تتوزع الدراسة فإن وعلٌه

 :الصوتً المستوى (1

  قام بما فتنوا الؽربٌون كان وإذا األصوات، علم قدمه بما ٌفخر اللؽوي تراثنا إن    

 ما إلى العرب وصول ٌتوقعوا لن فإنهم األصوات علم فً جهود من والصٌنٌون الهنود به

 األصوات، بعلم تتصل أمور من ذلك إلى ما المخارج وتحدٌد األصوات تنظٌم من إلٌه وصلوا

 مضامٌن حملت التً مصطلحاتها وحددوا لؽوٌة ظواهر على وقفوا قد العرب وجدنا فقد

"اإلدغام" مصطلح مثال ذلك من العصرٌة، المصطلحات
33

 الذي التماثل مصطلح ٌقابل الذي 

 مجاورا ثالث صوت تؤثٌر تحت بآخر صوت استبدال" بقوله هعرف وقد جونز دانٌال عنه تحدث

 فً اإلدؼام مصطلح مع متحدا أو متقاربا نراه السابق فالمصطلح الجملة، فً أو الكلمة فً له

 فً كما الثانً فً األول الصوت تؤثر عن ٌنتج أحدهما نوعان أنه العرب ٌبٌن الذي العربٌة،

 أن إذ التاء، وهو مهموس صوت مع الزاي هوو مجهور صوت صوتان التقى حٌث "ازدهر"

 العلماء وقؾ وقد الزاي، بصوت متؤثرا المجهورة الدال إلى التاء فتحول( ازتهر) الكلمة أصل

 الدقٌق (ه427. ت) سٌنا ابن لتعرٌؾ عرضه عند المسدي بٌن كما النبر قضٌة على المسلمون

 لهذه المعاصرة اللسانٌات إلٌه توصلت ام ٌقارب تعرٌفا  Intonation والتنؽٌم ( stress) للنبر

                                                 
 . 36، ص الزهراءلبوخ فاطمة المرجع السابق ،   32
،الساعة  2019توظٌف اللسانٌات التطبٌقٌة فً تعلٌم العربٌة للناطقٌن بها وبغٌرها، محمد خالد الفجر ، . مقال  33
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 أعطٌت وربما النبر عن سٌنا ابن قول المسدي فٌنقل تعلٌمنا مناهج فً الؽاببة الصوتٌة المٌزة

 متحٌزا أنه القابل أحوال من أخرى أحوال على دالة بها تصٌر هٌبات والثقل بالحدة النبرات هذه

 صارت وربما ذلك ؼٌر أو تضرع أو بتهدٌد معه المقول مستدرجة به تصٌر أو ؼضان أو

.باختالفها مختلفة المعانً
34

 

 

  توظٌؾ كٌفٌة ٌعلم ال جامعاتنا بعض فً ٌدرس الذي اللسانٌات علم أن والؽرٌب    

 التنظٌر بٌن األزمة هذه وربما اللسانٌات علم مباحث بعرض ٌكتفً وإنما األصوات، علم

 أمكنة إلى ذلك تتعدى بل وحدهم العرب عند ؾٌق ال التنظٌر لهذا الواقعً والتصنٌؾ اللؽوي

 أبحاثهم فؤنزلوا الخطر هذا إلى تنبهوا الؽربٌٌن والباحثٌن اللؽوٌٌن لكن األخرى، العالم

 الذي H.E.palmer هنا ونذكر اللؽة تعلٌم فً عملٌة ثمارا فؤٌنعت الواقع أرض على التنظٌرٌة

 باللؽة الكتب من مجموعة مإلؾ وهو بطوكٌو اللؽات تعلٌم ترقٌة بمعهد أستاذ منصب شؽل

 تعلٌم طرابق تطوٌر إلى مجملها فً تهدؾ نظرٌة بدراسات الباحث هذا قام فقد اإلنجلٌزٌة

 توظٌؾ فً جهدا ٌؤل لم فهو العلمٌة، مكانتها تؤخذ اآلن إلى مازالت التً الدراسات وهذه اللؽات

 المشكالت حل فً وظفها فقد ٌة،اإلنجلٌز اللؽة أصوات نطق تعلٌم فً التطبٌقٌة اللسانٌات

 لم لكنها الصدد، هذا فً مهمة دراسات ثمة أنّ  فالشك نحن أما الصوتً، بالمستوى المرتبطة

منهج فً توظؾ ولم التامة العناٌة تول
35

 بؽٌرها، للناطقٌن أو بها للناطقٌن العربٌة اللؽة تعلٌم 

 أنٌس إبراهٌم للدكتور اللؽوٌة األصوات كتاب المجال هذا فً المهمة العربٌة الدراسات فمن

 الصبور عبد للدكتور العربٌة للبنٌة الصوتً والمنهج بشر، كمال للدكتور األصوات وعلم

 المتمٌزة اللؽوٌة االنتاجات هذه أن إال ،الخ.. أٌوب الرحمن عبد للدكتور اللؽة وأصوات شاهٌن

 التعلٌمٌة المراحل فً ربٌةالع الجامعات تستثمرها ولم العلٌا الدراسات لطالب مراجع بقٌت

 التطبٌقٌة اللسانٌات من اإلفادة كٌفٌة فً االقتراحات بعض إلى المقال صاحب ٌشٌر كما األولى،

 .الموضوع هذا فً

  من الجامعات فً العربٌة اللؽة دراسة مناهج فٌه تعدل جدٌد اقتراح من البد  .1

 . معهما أو والنحو الصرؾ قبل تٌاتالصو مادة اللؽوٌات قسم فً توضع ال فلم اللؽوٌة، الناحٌة

                                                 
 3المرجع نفسه، محمد خالد الفجر، ص   34
، الساعة 2019خالد الفجر ، مقال ، توظٌف اللسانٌات التطبٌقٌة فً تعلٌم العربٌة للناطقٌن بها وبغٌرها، محمد   35
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  أستاذا تختار أن الكلٌة على األولى، السنة فً الصوتٌات مادة منهاج وضع بعد .2

 وصفاتها مخارجها ومعرفة العربٌة حروؾ نطق فً خبرة أوتً من الصوتٌات فً ضلٌعا

 مفرداتها ووضع المادة هذه لتدرٌس ونبرها لتنؽٌمها وإتقانها
36
. 

  وتطبٌقا تنظٌرا وصفاتها الحروؾ ومخارج النطق جهاز ىعل الطالب ٌتعرؾ  .3

 أنها مع الصرؾ فً تدرس التً واإلدؼام باإلعالل المرتبطة األبحاث المادة هذه فً وتدمج

 .األصوات بعلم لصٌقة

  من وٌستفاد الصوتٌات، أستاذ علٌه ٌشرؾ صوتً مخبر إعداد جدا المفٌد من  .4

 إٌجاد وحبذا به تعتز التً والصور الحروؾ مخرج تحدد لوحات وضع فً اآلخرٌن طرق

 أمور تتم المخبر هذا وفً الخ،... والتفخٌم الترقٌق نطق كتحدٌد النطق كٌفٌة تحدد كتابته رموز

 إلى النظري الجانب نقل فٌه نستطٌع أننا حٌث ، بها الناطقٌن لؽٌر العربٌة تعلٌم مجال فً مهمة

 أهلها، ؼٌر من لمتعلمها جدا مهم العربٌة للؽةا فً الصوتٌة الوحدات فتحدٌد علمً، جانب

 الناطقون فٌدرب تٌنو طٌن بٌن صارو سار بٌن التفرٌق هو المجال هذا فً المعروؾ فالمنال

 مع نطقهم أجهزة تتؤقلم حتى الصوتً المختبر فً الصوت هذا نطق كٌفٌة على العربٌة بؽٌر

 بٌن الفوارق الطالب تعلٌم فً كثٌرا ٌخدمنا الفونولوجً الصوت فعلم الصوتٌة، الظواهر هذه

 نطق على الطالب وإعانة به، ونستعٌن المعنى اختالؾ على نركز إننا حٌث الصوتٌن،

عامود ستوجه العصبٌة جملتة أن إذ الحرؾ،
37

 المراد الكلمة معنى مع تتفق حواجز إلى الهواء 

 فهذا دل، منه فتخرج ضل فً الضاد محل داال وضع أنه ذهنه فً الطالب ٌدرك فعندما نطقها،

 لنطق لسانه وضع تؽٌٌر على ٌحرص سٌجعله وهذا فٌه المستعملة المعنى عن الكلمة ٌخرج

 .ما مكان على الدل ولٌس الضالل وهو ٌرٌده الذي المعنى ٌفٌد بشكل الضاد

  إتقان إلى فقط ٌإدي ال التوظٌؾ وهذا الجمل نطق فً التنؽٌم توظٌؾ الطالب ٌعلم  .5

 تعلٌم التنؽٌم وٌوافق السامعٌن عند مقبولة سلسة لؽة ٌتكلم الطالب ٌجعل وإنما األصوات،

 اللؽة فً وأقسامها الكلمة بمقاطع تعرٌفه بعد إال ٌتحقق ال وهذا العربٌة، فً النبر طرٌقة الطالب

 .العربٌة

  البحوث فٌها تطبق اللؽوي باألداء ٌسمى لما ساعات األولى السنة فً تخصص  .6

                                                 
 . .4المرجع السابق، محمد خالد الفجر، ص  36
 . 5- 4، ص  13:51، الساعة  2019مقال، محد خالد الفجر،   37



 الفصل الثانً                  تعلٌم العربٌة لألجانب فً ضوء اللسانٌات التطبٌقٌة
 

 33 

 

 حلقات بساعات ٌعرؾ لما متشابهة الساعات وتكون األصوات علم فً خذهاأ التً التنظٌرٌة

 .         العربٌة اللؽة قسم فً البحث

 :الداللً المستوى (2

  اللسانٌة الدراسات أهم من وٌعد بذاته قابما علما أصبح الداللً المستوى إن    

 والكون، الوجود وبفهم انباإلنس ترتبط حٌوٌة من اإلنسانٌة للؽة ٌعطٌه لما وذلك التطبٌقٌة،

 مصنفاتهم ثناٌا بٌن فنجد ، األوابل علمابنا عند ؼرٌبا ٌكن ولم أوروبا، فً المصطلح هذا وظهر

 . إرهاصاته من كثٌرا

 إن العربٌة اللؽة فً التبحر فً الطالب ترؼب التً الحٌوٌة المواد من تعد المادة هذه إن 

 . به المحٌط بالعالم تبطمر الطالب تجعل ،ألنها عملٌا توظٌفها أحسن

  العلم، بهذا مرتبطة مستقلة مادة السنوات من سنة فً الطالب ٌعطً أن فٌنبؽً    

 عدٌدة مفاهٌم بٌن الربط وكٌفٌة الداللٌة الحقول بنظرٌات طالبه المدرس ٌعرؾ المادة هذه وفً

 بحٌث عصرال تطورات مع تتفق داللٌة حقول معاجم صناعة ثم ومن الداللة، على اعتمادا

 بها، الناطقٌن لؽٌر اللؽة تعلٌم مجال فً الداللٌة الحقول توظٌؾ طرٌقة على الطالب ٌتعرؾ

 .الداللٌة للدراسات التطبٌقً الجانب تمثل الداللٌة الحقول ومعاجم

 فتح على الطالب سنعٌن فإننا وتطبٌقاته، الداللً التنظٌر بٌن التطبٌقً الربط استطعنا فإذا

وتإدي العربٌة اللؽة تعلم فً رؼبتهم زٌادة فً تسهم مامهمأ كثٌرة مجاالت
38

 مشارٌع إلٌجاد 

 كؤن المجال، هذا فً علمً واجتهاد وتفوق ذهنٌة بقدرات الممتعون الطالب فٌها ٌستثمر لؽوٌة

 والسفر التسوق حقول مثل العامة الحٌاة مجال فً شٌوعا الكلمات ألكثر داللٌة حقوال نصؾ

 بها، الناطقٌن ؼٌر من العربٌة اللؽة متعلمً بحاجات المرتبطة اتالموضوع أي والتعارؾ

 فإن للطالب المستوى هذا تدرٌس اتقنا فلو العامة، الحٌاة فً شٌوعا العربٌة تعلٌم فً نعانً ألننا

 كتب تؤلٌؾ ثم ومن الداللٌة، الحقول هذه تجمٌع فً ألساتذة عونا سٌكونون أنفسهم الطالب

.العربٌة بؽٌر للناطقٌن المنشودة الفابدة تحقق
39 

      

 

 :المعجمً المستوى (3
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  مناهج على الطالب لٌتعرؾ ودراسة صناعة المعجم لتدرٌس مادة تخصص أن البد    

 هذا فً التطبٌقٌة اللسانٌات من مستفٌدا منها نوع صنع على وٌكون وأنواعها المعاجم صناعة

 .الجانب

  والبنٌوٌة الصوتٌة الناحٌة من معاجمال دراسة بطرق الطالب تزوٌد الكلٌة على    

 مفرداتها، وتطور اللؽوٌة مستوٌاتها لٌعرؾ موادها طبٌعة ٌدرس أن أي والداللٌة والتركٌبٌة

 المعجم صنؾ الذي مستعمل إلى مناسب المعاجم فً اللؽوي المستوى جعل كٌفٌة ٌعرؾ أنه كما

 واستعماال، شٌوعا األكثر لماتالك ٌحضر استعمالً معجم إلى تفتقر العربٌة فمكتبتنا له،

 هذه وفق نستطٌع أننا أي أبنابها، لؽٌر العربٌة تعلٌم فً ٌتجلى المعاجم من النوع هذا واستثمار

 ال وذلك العربٌة، اللؽة أبناء مع التواصل على ٌعٌنه لؽوي بمخزون الطالب تزوٌد المعاجم

 ٌكلفون حٌث الكلٌات فً الطالب فرةو لنا توفرها دقٌقة إحصابٌة بعملٌات نقوم عندما إال ٌكون

 هذه بؽربلة نقوم ثم الحٌاة مجاالت شتى فً شٌوعا الكلمات أكثر لحصر لؽوٌة استبانات بإعداد

 لطالب كتب فً نجعلها كلمة آالؾ ثالثة على حاو معجم إلى نصل حتى وتصنٌفها اإلستبانات

.بها الناطقٌن لؽٌر العربٌة اللؽة
40
 "     

 :التطبٌقٌة اللسانٌات ضوء فً الناطقٌن لغٌر العربٌة تعلٌم فً غويالل الخطاب خصائص (3

  كما اللؽة هذه بخصابص تتعلق أمور عدة ٌراعً اللؽات من لؽة أي تعلٌم إن    

 الحسبان فً الجوانب هذه وضع من والبد آنٌة، أو تارٌخٌة كانت سواء الخاصة بظروفها تتعلق

 عقول تؽذٌة وفً المطلوب األداء أسلوب وفً مقترحال المنهج تصمٌم فً ٌدخل اعتبارها ألن

 فهً متكامل كامل اللؽوي الخطاب وخصابص المجال، هذا فً المطلوبة باألفكار المتعلمٌن

 فً األدابً المجال فً سواء ؼٌرها عن تمٌزها خصابص العربٌة وللؽة وملتحمة، مشبكه

 الخطط وواضعً المعلمٌن ىعل وٌجب التعلٌمً، المجال فً كان أم الحٌاتٌة الممارسات

 والنحوٌة والصرفٌة والمعجمٌة الصوتٌة خصابصها مراعاة العربٌة للؽة التعلٌمٌة والبرامج

 :      ٌؤتً فٌم إلٌه نشٌر ما وهذا والداللٌة، والتركٌبٌة
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 :الصوتٌة الخصائص: أوال

 السمات الؾاخت إلى ٌرجع تمٌٌزا األخرى عن لؽة كل تمٌٌز فً الصوتٌة الخصابص تسهم    

 ٌطلق ما وهو وحركاتها لؽة لكل المكونة الحروؾ عن أو النطقً الجهاز عن الناتجة الصوتٌة

 اللؽات بٌن التماٌز فً والتنؽٌم النبر ٌإثر وقد الفونٌمات، علٌه
41
 . 

 ألن لؽوٌة، دراسة أي فً خطوة أول األصوات دراسة ٌعتبرون المحدثٌن اللؽة علماء إن    

 السمع أهمٌة العلماء هإالء أدرك وقد مكتوبة، أو منطوقة لؽة ألٌة الخام ادةالم هً األصوات

 وهما اإلنسان، فً العربً والجهاز النطقً الجهاز ٌدرسون فراحوا اللؽوي الصوت إدراك فً

 جعل ولذلك اإلنسان، حٌاة فً التعلٌمٌة المداخل أهم من العقل أو والمخ البصري الجهاز مع

 السمع على ٌعتمدان أبنابها لؽٌر اللؽة تعلٌم أسالٌب من أسلوبٌن لتربٌةا وعلماء اللسانٌون

 .البصري السمعً واألسلوب الشفهً السمعً األسلوب هما والبصر والصوت

 تعلٌم مقررات إعداد عند وذلك االعتبار، بعٌن األمور بعض أخذ ضرورة إلى الباحث أشار    

: ومنها المقررات هذه لتدرٌس وإعداده معلمال تهٌبة أو األصوات مجال فً خاصة العربٌة
42

    

  اللؽوٌة األصوات إنتاج أثناء عضو كل به ٌقوم وما النطق أعضاء معرفة ٌنبؽً .1

 وأقصى والحلق المزمار وفتحة الصوتٌٌن الوترٌن بموضع ومرورا الهوابٌة القصبة من بدءا

 العلٌا باألسنان وانتهاء الثناٌا، وأصول ووسطه األعلى الحنك وأقصى وطرفه ووسطه اللسان

 .والسفلى العلٌا والشفتٌن والسفلى

  بٌن الفرق ٌوضح أن علٌه فالمعلم وصفاتها، الحروؾ مخارج معرفة ضرورة .2

 الصفر وبٌن التٌنو الطٌن بٌن الفرق المتعلم فٌوضح المرقق، والصوت المفخم الصوت

 المهموس بٌن لفرقا كذلك وٌوضح ،الدربو الضرب وبٌن السٌفو الصٌف وبٌن السفرو

 ،(واالزبوع األسبوع) وفً (والمزجد المسجد) مثال زاي إلى السٌن بٌن تتحول فال والمجهور

 ،السمٌن مثال الثمٌن ٌنطق فال صحٌحا نطقا األسنانٌة األصوات نطق ٌوضح أٌضا وعلٌه

 المتحركة الصوتٌة والمقاطع وقصره الصوت وطول اللٌن وأصوات الساكنة األصوات وكذلك

 الالم و ، الشمسٌة الالم معرفة بمكان األهمٌة من وؼٌرها واإلبدال المماثلة وظواهر والساكنة

 . القطع وهمزة الوصل وهمزة القمرٌة
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 للناطقٌن العربٌة للؽة تعلٌمنا فً والسماع بالكالم نهتم تجعلنا الصوتٌة الخصابص هذه إن

 وٌسهم خلدون ابن ٌقرر كما الملكات، أبو السماع أن مع التدرٌس، فً مهمل جانب وهذا بؽٌرها

.أبنابها ولؽٌر ألبنابها العربٌة اللؽة تعلٌم سرعة فً الكالم مع السماع
43

    

 :المعجمٌة الخصائص: ثانٌا

 ونهضتها العربٌة اللؽة لتطورات عاكسة مرآة العربٌة المعاجم تكون أن ٌنبؽً     

 وعلم المعاجم بعلم التطبٌقٌة للسانٌاتا اهتمت هذا أجل ومن المعاصرة، للحضارة ومواكبتها

 اللؽوٌة لمادة جمع حٌث من المعاجم صناعة فن تدرس التطبٌقٌة اللسانٌات المعاجم، فن

 المادة جمع فً اآللً الحاسب استخدام ضرورة إلى األخٌرة اآلونة فً وجه كما للمعجم،

 علم استثمار إلى وادعوا ً،الحاسوب المعاجم علم وهو جدٌد علم تولد ولذلك وترتٌبها، اللؽوٌة

 التقنً التقدم لمساٌرة المفردات قوابم إعداد وفً المعجمٌة المادة تنمٌة فً الحاسوبً المعاجم

 والنحت التولٌد خالل من األلفاظ من بحاجاتها العربٌة إمداد فً استخدامه فٌمكن والحضاري

 فً الجدٌدة الكلمات أو األلفاظ هذه استثمار ٌمكن كما وؼٌرها، والترجمة والتعرٌب واالشتقاق

 والمربً الصوتً الحاسوب استخدام ٌمكنه األجنبً فالمتعلم بها، الناطقٌن لؽٌر العربٌة تعلٌم

 مفردات ٌكتسب وحٌنبذ حٌاتٌة، مواقؾ عن تعبر التً التفاعلٌة الحوارات إجراء أو للمفردات

.الفعلٌة سٌاقاتها فً جدٌدة ومعانً
44

       

 .الصرفٌة الخصائص: ثالثا

 فً ومكانته الصرؾ علم أهمٌة إلى المحدثون واللسانٌون القدماء اللؽوٌون ٌشٌر     

 المستوى الصرؾ ٌجعل الذي الجدٌد النحوي التصنٌؾ شٌوع بعد والسٌما اللؽوٌة، الدراسة

 معا، تطبٌقٌان منهجٌان هدفان علٌه ٌترتب األمر وهذا النحو، على والسابق لألصوات التالً

 وثانٌهما األصوات، علم إلٌه انتهى ما ضوء على الصرؾ فً القضاٌا بعض معالجة ماأوله

 .لؽوٌا تفسٌرا قضاٌاه تفسٌر فً والمشاركة النحو لدراسة التمهٌد

 ال متالزمان وهما النحوي للدرس وتمهٌدا مقدمة ٌعد العربٌة اللؽة فً الصرفً الدرس إن    

 .الحدٌث اللؽوي الدرس فً ٌنفصالن
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 الكلمة تصٌب التً التؽٌرات وٌدرس اللؽة ومشتقات الكلمة ببنٌة ٌهتم الصرؾ علم إن     

 المتمكنة األسماء بدراسة ٌختص كما وؼٌرها، وإدؼام وإعالل وتؤخٌر وتقدٌم وحذؾ زوابد من

 تعلٌم مجال فً العربٌة الكلمات معظم دراسة إلى جوازا به أذهب أننً إال المتصرفة واألفعال

 تعلٌم تٌسٌر وسابل من وهو الصرفً الوزن مجال فً خاصة بها الناطقٌن لؽٌر عربٌةال اللؽة

 واألفعال المتمكنة واألسماء الصرؾ علم بمجال االلتزام وٌمكن بؽٌرها، للناطقٌن العربٌة اللؽة

 لعلوم والحروؾ واألدوات الجامدة واألفعال المتمكنة ؼٌر األسماء تترك وأن المتصرفة،

 .والداللة والمعجم كالنحو أخرى

 ثم ومن السٌاق على للتعرؾ ضرورٌا الصرؾ من ٌعدّ  الذي ما حسان تمام. د وٌتساءل    

ٌكون
45

 : هً األساسٌات من بؤن وٌجٌب. بها؟ الناطقٌن لؽٌر العربٌة اللؽة تعلٌم أساسٌات من ،

 . الكلم أقسام .1

 .واالشتقاق الجمود .2

 . االشتقاق صٌػ .3

 . التركٌبة الكلمة بنٌة .4

 .واالستؽناء فتقاراال .5

 .اإلعراب عالمات .6

 .الموقعٌة الظاهرة .7

 (.والتشدٌد واإلفراد – والمد الحركة) المقطع .8

 .النبر .9
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 ٌستمتع ثم ومن لها استٌعابه ٌستوجب األساسٌات هذه على الطالب تعرؾ أن حسان تمام وٌرى

 العربٌة بتعلم
46

  . 

 :والتركٌبٌة النحوٌة الخصائص: رابعا

 الصوتٌة القواعد فٌه وتتجسد اللؽوٌة، الدراسة قصة هو( النص نحو أو ملةالج نحو) النحو    

 وبناء نظام ذات لؽة وكل العربٌة اللؽة ٌجعل الذي هو فالنحو والنحوٌة، والمعجمٌة والصرفٌة

 .بعضا بعضه ٌشد ومتماسك، منسجم

 : ٌؤتً ما العربٌة للؽة النحوٌة الخصابص ومن    

 العربٌة فً اللؽوٌة الظواهر أبرز من وٌعد اللؽوٌة حٌاتنا فً رىكب أهمٌة لإلعراب: اإلعراب

 .الفصحى

 مهمة خطوة ٌعد المضبوطة النصوص طرٌق عن أو النحو طرٌق عن اإلعراب تعلٌم إن

 الحركات ٌتعلم أن أوال ٌستوجب وهذا العربٌة، تعلم ٌرٌد الذي األجنبً الطالب حٌاة فً

 وٌتعلم الٌاء، والواو، األلؾ، الطوٌلة، الحركات وٌتعلم الكسرة، والضمة، الفتحة، اإلعرابٌة،

 الذي األجنبً للطالب ضروري والتؤخٌر التقدٌم ٌخص فٌما أما والتنوٌن، السكون موضع كذلك

 .  والتؤخٌر التقدٌم تراكٌب من تخلو ال اللؽة ألن العربٌة، ٌتعلم

 : والتداولٌة الداللٌة الخصائص: خامسا

  علم حوله ٌدور الذي المراكز هً(  المقام) فكرة وظروفه الكالم مقام مراعاة .1

)  الثالثة المعانً بٌن من االجتماعً المعنى علٌه ٌنبنً الذي األساس وهو الوصفٌة، الداللة

 ٌتعلق فٌما خاصة الداللً الجانب مراعاة ضرورة إلى وأشٌر ،(والداللً واالجتماعً اللفظً

 الثقافً اإلعداد المعلمٌن إعداد وفً بها الناطقٌن لؽٌر عربٌةال اللؽة كتب تؤلٌؾ فً المقام بفكرة

.التعلٌمٌة العملٌة فً اللؽوي المسرح هذا باستعادة لهم ٌسمح الذي المناسب
47
  

  اللسانٌات، عقول أشهر من هً التداولٌة أن باعتبار واالتصال التواصل على القدرة .2
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 وٌنطبق المكتوب، للكالم اللؽوي المسرح وأ الداللً المقام استحضار على الداللة مع وتآزرها

 دراسة اللؽة تدرس أي اتصال نظام باعتبارها اللؽة تدرس فالتداولٌة المنطوق، الكالم على هذا

 .وظٌفٌة

 ونقل االتصال على الفابقة القدرة من ٌمكننا أنه اللؽوي الخطاب خصابص من فإن     

 وممارسة حوابجنا وقضاء مشاعرنا عن للتعبٌر حٌاتنا أوجه جمٌع فً اللؽة نستخدم إذ األفكار،

 وللدعاٌة والمحاكمات والطالق والزواج والشراء كالبٌع الرسمٌة ومناسباتنا الدٌنٌة شعابرنا

 فً االمتٌاز مرتبة تتصدر القرآن لؽة العربٌة اللؽة وألن السٌاسٌة، العالقات وتنظٌم واإلعالن

 فإن هذا وعلى الكرٌم، القرآن من االتصالٌة طاقتها تستمد فهً والتعلٌم، التواصل على قدرتها

 تؤلٌؾ أو التدرٌس مجال فً الخصٌصة هذه ٌستمر أن ٌنبؽً بؽٌرها للناطقٌن العربٌة تعلٌم

 ".المقررات

 وفق تكون أن ٌجب بها، الناطقٌن لؽٌر العربٌة تعلٌم بها ٌتم التً الكٌفٌة أن لنا تبٌن لقد    

 العملٌة جوانب وكل والمقررات والمناهج الطرٌقة تكون أن ٌجب يأ الحدٌثة، والطرق المناهج

 بهذا دراٌة ٌكون أن العربٌة اللؽة معلم وعلى التطبٌقً، اللؽة علم أسس على مبنٌة التعلٌمٌة

 نجاح ٌضمن حتى وخصابصها بقواعدها ملما لؽته فً رابدا ٌكون أن علٌه ٌجب كما العلم،

. التعلٌمٌة العملٌة
48

   

 .لألجانب العربٌة تعلٌم طرق: لثالثا المبحث

 وأسالٌب وبرامج تخطٌط إلى تحتاج بها الناطقٌن لؽٌر لؽة أي تعلٌم أن فٌه شك ال مما"     

 تعلمها له ٌتسنى حتى شخصٌته جوانب مراعاة مع األجنبً المتعلم لثقافة مناسبة وطرق

 تعلٌم على القابمٌن وضع ٌثبح بها الناطقٌن لؽٌر العربٌة تعلٌم فً الحال هو مثلما بسهولة

 لمواجهة وكذلك بطالقة بها والتحدث تعلمها من تمكنهم خاصة طرق لألجانب العربٌة

 فتحً'' الدكتور إلٌه تطرق ما وهذا الدراسً الصؾ فً األجنبً الطالب تواجه التً الصعوبات

 : ٌلً فٌما'' الشٌخ ومحمد ٌونس

 من تتابعت التً المختلفة والنظرٌات الحدٌثة هاتاالتجا أهم العنوان هذا تحت نتناول سوؾ    

 :التالً بالترتٌب والطرق المداخل هذه آخر بتعبٌر أو االتجاهات هذا وسنتناول آخر إلى جٌل

 .والترجمة القواعد طرٌقة
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 .المباشرة الطرٌقة

 .القراءة طرٌقة

.الشفوٌة األذٌنٌة، الطرٌقة
49

 

 

 :والترجمة القواعد طرٌقة: أوال

 تمتد وإنما بعٌنها، جماعة أو بعٌنه فرد رأي إلى بها الرجوع ٌمكن ال الطرٌقة هذه     

 النصوص وترجمة القراءة كانت وقد والٌونانٌة، الالتٌنٌة للؽتٌن الرسمً التعلٌم فً جذورها

 تلك تقلٌد على المبنٌة الكتابة تدرٌبات كانت كذلك الطرٌقة، هذه فً به ٌهتم ما أهم من هما

 على الطالب تدرٌب إلى والترجمة القواعد طرٌقة وتهدؾ التدرٌبات، مأه من النصوص

 لؽته إلى النصوص هذه ترجمة طرٌقة عن وذلك األجنبٌة النصوص من المعنى استخراج

 والقٌمة األدبً المعنى تذوق على الطالب ٌتدرب التعلٌم من المتقدمة المراحل وفً القومٌة

 وكذلك والطوٌلة الشاملة اللؽوٌة بالشروح الفصل فً صلتح كانت األهداؾ هذه ٌقرأ لما الفنٌة

 جانب من الممارسة من نوع ؼالًبا ٌتلوها كان والتً القومٌة اللؽة على التطبٌقات من بمجموعة

 .تعملها التً للقواعد تطبٌق بمثابة تكون التً المتفرقة الجمل من مجموعة لكتابة وذلك الطالب

 ٌسمى لما أو الدقٌق للنطق تذكر أهمٌة تعطً ال باحث من رأكث ٌذكر كما الطرٌقة وهذه     

 شدٌد تركٌز أو زابدة عناٌة هناك كانت ذلك من العكس وعلى االتصال، لمهارات أو بالتنؽٌم

 .واستثناءاتها القواعد مبادئ معرفة على

 هذه فً واالستثناءات القواعد تطبٌق على الطالب لتدرٌب تبذل كانت التً المحاوالت أما     

(.النمطٌة األمثلة أي) اللؽة فً صناعٌة أشكال على الؽالب فً تتم فكانت الطرٌقة
50
   

 : والترجمة القواعد طرٌقة فً العٌوب أوضح ومن

 .للؽة والدقٌق الجٌد بالنطق الكافً االهتمام عدم -

  االستماع عملٌتً فً المتمثلة المهارات هذه أن شك وال االتصال مهارات إهمال -

 والكتابة القراءة تناله ما ٌفوق قدًرا االهتمام من ٌناالن اآلن والحدٌث االستماع إن بل والحدٌث،

 .الثانٌة العالمٌة الحرب منذ

                                                 
مد عبد الرؤوف الشٌخ، فتحً ٌونس، مح.المرجع فً تعلٌم اللغة العربٌة لألجانب من النظرة إلى التطبٌق، د  49
 .  71-70م، ص 2003 -هـ1423، 1ط
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  تقلٌدٌة، لؽوٌة وأنماط صناعٌة لؽة واستخدام اللؽة استخدام فً الوظٌفة عن البعد -

 الشابعة واألنشطة األنماطو الٌومٌة الحٌاة بمواقؾ اللؽة ارتباط اللؽة تعلٌم فً بالوظٌفة وتعنً

 .اللؽة ٌستخدم الذي المجتمع فً

 :المباشرة الطرٌقة: ثانٌا

 ،19 القرن أواخر فً والترجمة القواعد طرٌقة إلى وجهت التً االنتقادات تبلورت     

 االتجاه لهذا وكان األجنبٌة اللؽات تعلٌم فً إٌجابٌة أكثر طرق استخدام إلى الحاجة وظهرت

 باالستماع أكثر األجنبٌة اللؽة ٌتعلمون الطلبة أن أي األجنبٌة، اللؽات مدرس على ملحوظ تؤثٌر

 اللؽات من الطلبة ٌنقلها الطرٌقة هذه بالحدٌث، حدٌثها ٌتعلمون أنهم كما منها كبٌر قدر إلى

 المباشرة، بالطرٌق الطرٌقة هذه سمٌت ولذلك تذكر صعوبة بدون األجنبٌة اللؽات إلى القومٌة

 التً واألحداث واألشٌاء والعبارات األجنبٌة الكلمات بٌن المباشر بالربط ٌتم فٌها علٌمالت ألن

.الطلبة جانب من أو المدرس جانب من القومٌة اللؽة استخدام بدون علٌها تدل
51

 

 

 ٌبرزوا أن على الطلبة ٌشجع القراءة فً وحق القراءة، سبق الطرٌقة هذه فً والحدٌث     

 الترجمة مثل متوسطة بمرحلة المرور بدون لها وفهمهم المكتوبة الكلمة بٌن المباشرة الصلة

 أخذت سواء األجنبٌة اللؽة فً التفكٌر على القدرة تنمٌة هو ذلك من والهدؾ القومٌة اللؽة إلى

 .كتابة أو قراءة أو محادثة شكل

 ملحوظ بشكل تطورت قد الصوتٌة الدراسة وألن مهما آمرا أصبح الصحٌح النطق أما     

 الدراسة هذه نتابج استخدام على قادرٌن المدرسون كان فقد 19 القرن من الثانً النصؾ أثناء

 لفترة اللؽة تدرٌس فً المباشرة الطرٌقة مارسوا العادة وفً الصوت إنتاج مٌكانٌكٌات فً

 هرأش عدة تؤخذ التمهٌدٌة الفترة وهذه الجدٌد، الصوتً النظام خاللها الطلبة ٌتعلم تمهٌدٌة

 اإلشارات هو ونطقها تمٌزها ٌتعلمون التً األصوات من التالمٌذ ٌراه الذي الوحٌد والشًء

 .فقط الصوتٌة

 الطرٌقة فً المقرر ٌبدأ إذ والترجمة القواعد طرٌقة مع تماماً  تتناقض المباشرة الطرٌقة إن    

 حجرة وفً العامة، اةالحٌ فً واألحداث باألشٌاء المرتبطة األجنبٌة التراكٌب بتعلم المباشرة

 ٌتحرك صحٌحا استخداما وتستخدم العامة التراكٌب هذه على السٌطرة تتم وحٌنما الدراسة
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 الذي البلد فً الحٌاة من مركبة صورة حول الدرس ٌدور الؽالب وفً أخرى، مواقؾ إلى التعلم

 ما إلى ٌلجؤ درسالم فإن الحسً بالتمثٌل الكلمات معنى تصوٌر ٌتعذر وحٌنما اللؽة، فٌه تستخدم

 ومنذ القومٌة، اللؽة إلى الترجمة أبًدا ٌستخدم ال لكنه الرسوم أو التمثٌل أو بالمحاكاة ٌسمى

 من جزءاً  تكون العادة فً وهً معنى ذات تامة جمل إلى االستماع على الطلبة ٌعتاد البداٌة

 بصراحة ُتعلم ال فإنها القواعد أما حوار، شكل على وأجوبة أسبلة من عادة ٌتكون بسٌط، نص

 من التعمٌمات استنتاج على الطلبة وٌشجع بالممارسة كبٌر حد إلى تعلم بل قٌاسٌة بطرٌقة أو

 القواعد دراسة تظل هذا وعلى االستقرابٌة، الطرٌقة باستخدام وذلك إلٌهم المقدمة التراكٌب

 فً أو الحدٌث فً باستمرار تستخدم التً القواعد هذه فً ومحصورة وظٌفً مستوى على

.الٌومٌة الحٌاة مواقؾ
52

 

 

 والمدرس شفوٌا، ناقشوها التً األشٌاء عن ٌقرإون فإنهم القراءة إلى التالمٌذ ٌقدم وحٌنما    

 النصوص وتقرأ والمواقؾ، الجدٌدة للكلمات شفوي تمثٌل بتقدٌم النصوص لقراءة الطلبة بعد

 ؼٌر للمفردات المباشر عنىالم عن بالبحث الطلبة وٌشجع والمدرس، الطلبة قبل من جهرا

 باللؽتٌن المفردات قوابم إلى اللجوء من بدال وذلك السٌاق باستخدام وذلك النص فً المؤلوفة

 .واألجنبٌة القومٌة

 اللؽة مستخدما له ٌشرحه المعلم فؽن الطرٌقة بهذه المعنى إلى ٌصل أن التلمٌذ ٌستطع لم وإذا    

 .األجنبٌة

 قرإوه لما ملخصات بكتابة ذلك بعد ثم بالنقل الكتابة أوال ٌتعلمون الطلبة فإن الكتابة تعلٌم أما    

 التعبٌر إلى بالتالمٌذ اإلسراع محاولة هو الطرٌقة هذه فً الربٌسً والعٌب ناقشوه، أو بالفعل

 .أنفسهم عن

 .القراءة طرٌقة: ثالثا

 األمرٌكٌة لمتحدةا الوالٌات فً الطلبة معظم أن وجد القرن هذا من الثالثٌنات فً     

 هذه فً ٌحصلوه أن التالمٌذ استطاع الذي الوحٌد والهدؾ فقط، عامٌن لمدة أجنبٌة لؽة ٌتعلمون

 لذلك األجنبٌة، اللؽات مدرس على ملحوظ تؤثٌر األمر لهذا كان وقد القراءة، هو القصٌرة الفترة

 هذه فً الطالب نٌتمك حتى القراءة لتعلٌم الطرق إحدى عن البحث هو الشاؼل شؤنهم كان
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 أن المعروؾ ومن المختلفة القراءة مهارات على السٌطرة( عامٌن مدة) القصٌرة الفترة

  :هً القراءة مهارات

 ٌسمى ما ذلك إلى البعض وأضاؾ القراءة فً والسرعة أنواعه بجمٌع والفهم التعرؾ      

 محاولة أي بدون للمعنى شرمبا فهم مع اللؽة قراءة على ٌدربون الطلبة وكان الجهرٌة بالقراءة

 تعلم فً السهولة أن الطرٌقة هذه على القابمٌن لدى مفهوماً  كان وقد قرإوه، ما لترجمة مقصودة

 ؼٌر الحدٌث لؽة وفهم الصحٌح النطق على الطلبة بتدرٌب مضطرًدا ارتباطا ٌرتبط القراءة

ا، استخداًما البسٌطة اللؽوٌة التراكٌب واستخدام المعقدة ًٌ  الضروري من كان هذا لىوع شفو

 القراءة أثناء للنص الجٌد الفهم على ذلك لٌساعده الصامتة القراءة قبل جهًرا ٌقرأ أن للطالب جدا

.الصامتة
53

 

 

 على الطالب تساعد التً التدرٌبات على مقصوًرا فهو الطرٌقة هذه فً الكتابة تعلٌم أما        

 بصفة مرتبطة كانت فقد القواعد دراسة أما ،النص بفهم األساسٌة والتراكٌب المفردات تذكر

 باألفعال الخاصة الصٌػ بعض معرفة على مساعدته مثل وذلك القارئ بحاجات خاصة

 الموقؾ أن إال األخرى القواعد أهمٌة عن النص هذا معنى ولٌس واالستفهام والنفً واألزمنة

 .القواعد هذه مثل تقدٌم إلى ٌحتاج ال التعلم فً الحالً

 ففً للؽة الشفوي بالجانب تبدأ كانت القراءة طرٌقة أي الطرٌقة هذه استخدمت حٌنماو     

 أن مإكدا كان أنه إذ بها وٌتحدث البسٌطة العبارات من كثًٌرا الطالب ٌسمح األولى األسابٌع

 عالوة هذا القراءة، ٌتعلم حٌن بعد فٌما الطالب تساعد سوؾ للؽة السمعٌة أو الشفوٌة الصورة

 ذلك وٌبدو المقروء بالنص تتعلق التً الشفوٌة األنشطة من كثٌر توجد القراءة أثناء فً أنه على

.واإلجابات األسبلة وفً الجهرٌة القراءة فً
54

 

 

 :أساسٌٌن قسمٌن إلى مقسم الطرٌقة هذه فً القراء ومقرر    

 .الدراسة حجرة فً المعلم إشراؾ تحت تتم التً أي النظامٌة القراءة    -

                                                 
فتحً ٌونس، محمد عبد الرؤوف الشٌخ، .المرجع فً تعلٌم اللغة العربٌة لألجانب من النظرة إلى التطبٌق، د   53
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 نفسه الوقت فً ولكنها الدراسة حجرة خارج تتم التً وهً والمكثفة الواسعة القراءة  -

 .المدرس إلشراؾ تخضع

  قراءة على والتدرٌب اللؽوٌة الثروة تنمٌة أهدافها أهم من النظامٌة والقراءة    

 الطلبة ٌكم ولم القواعد، شرح فً القراءة من النوع هذا من ٌستخدم كان وفهمها، التامة الجمل

 على ٌشجعون كانوا بل القومٌة اللؽة إلى الترجمة على األحوال من حال بؤي ٌنجحونس

 .السٌاق من المؤلوفة ؼٌر الكلمات معانً استخراج

 هذا فً الطالب كان فقد الفصل خارج تتم كانت والتً: والمكثفة الواسعة القراءة أما     

 تقدٌم دون ٌترك لن الطالب لكن ها،إلٌ بمٌله ٌشعر التً الموضوعات تامة بحرٌة ٌقرأ الجزء

 المختلفة المستوٌات لتواجه خصًٌصا طبعت التً الخاصة الكتب بعض هناك كانت فقط مساعدة

 .القراءة فً

 نوع حٌث ومن الجدٌدة، مفرداتها عدد حٌث من مضبوطة الكتب هذه كانت وقد     

 على الطالب قدرة من تزٌد نهاأ القراءة طرٌقة مزاٌا أهم من ولعل.الواردة اللؽوٌة التراكٌب

 لدٌهم الذي الطلبة على عبثا الطرٌقة هذه كانت أخرى ناحٌة من لكن األجنبٌة، باللؽة القراءة

.القومٌة لؽتهم فً القراءة فً خاصة صعوبات
55

 

 

 :الشفوٌة األذٌنٌة، الطرٌقة: رابعا

 هذه أهم ومن جنبٌةاأل اللؽات تعلٌم فً الطرٌقة بهذه األخذ إلى دعت أمور عدة برزت    

 :ٌلً ما األمور

 نتٌجة ومضطردة كبٌرة زٌادة والشعوب األمم بٌن االتصال زاد الماضٌة القلٌلة السنوات فً    

 التعاون مشروعات ظهور وكذلك والرادٌو كالتلفزٌون االتصال ووسابل التجارة حجم فً النمو

 .التربوي والتبادل الثقافً

 والمشروعات الموضوعات من كثٌرا تنافس التً الدولٌة عاتالجما من كثٌر أٌضا هناك    

 . العالمً المستوى ذات

 فً ٌعملون الذٌن واألساتذة والعلماء الخبراء لتبادل ومضطرة دابمة حاجة هناك فإن كذلك    

 .الفكري واإلثراء التنمٌة بهدؾ أقطارهم ؼٌر أقطار

                                                 
 . 76المرجع نفسه، فتحً ٌونس، محمد عبد الرءوف الشٌخ،  ص  55
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 حٌن ، الثانٌة العالمٌة الحرب أثناء فً ٌةقو دفعة أعطت قد األذنٌة الشفوٌة الطرٌقة إن     

 حاجة فً وأنهم الحرب فً بحلفابهم الفّعال االتصال عدم إلى عاجزون أنهم األمرٌكان اكتشؾ

 المباشر االتصال أجل من األجنبٌة اللؽة استخدام فً كفاءة أكثر وموظفٌن وضباط جنود إللى

.الست القارات فً مكان كل إلى ةاألذٌنٌ الشفوٌة الطرٌقة هذه امتدت ولقد ؼٌرهم مع
56

 

 

 الثقافة تعلٌم أن نجد لألجانب العربٌة تعلٌم فً المختصة الطرق إلى وباإلضافة     

 . والمقررات المناهج علٌه تبنى ما أهم بالعربٌة الناطقٌن لؽٌر اإلسالمٌة

 فما أهمٌتها، فً ٌشكون وال الباحثون ٌذكرها ال وثابتة أصٌلة والعربٌة اإلسالم بٌن العالقة    

 فً اآلخر عن أحدهما ٌنفك ال متالزمان لذلك فهما واإلسالم العربٌة بٌن وثٌقة العالقة دامت

 .التعلٌم ومنهج خطة

 خطورتها تبدو العربٌة اللؽة مناهج فً اإلسالمٌة بالروح االهتمام ضرورة أن والحقٌقة    

 :التالٌة الفبات العربٌة لمتع على المقبلٌن من أن نعرؾ حٌن جلٌة بصورة وأهمٌتها

 العربٌة تعلم على مقبلون الدارسون وهإالء األقطار مختلؾ من العرب ؼٌر من المسلمون    

 القرآن األصلٌٌن ومصدرٌة اإلسالم على التعرؾ لهم ٌتسنى كً محض، إسالمً لؽرض

.اإلسالمٌة الحٌاة ممارسة من ذلك ضوء فً ٌتمكنوا حتى الشرٌؾ والحدٌث الكرٌم
57

      

 العربٌة الجامعات فً الجامعٌة دراستهم متابعة لؽرض القادمون العرب ؼً من المسلمون

 وسد التعلٌم لؽة ألنها العربٌة على ٌقبلون فهم بالدهم، فً الجامعً التعلٌم فرص ٌجدون ال ممن

 .العربٌة اللؽة تعلٌم معاهد إنشاء فً االصل هً الدارسٌن، من الطابفة هذه حاجة

 بعض لوجود العربٌة بالبالد االتصال فً ٌرؼبون ممن العرب ؼٌر ذلك إلى إلضافةوبا    

 والصحفٌٌن السفارات وأعضاء الدبلوماسٌة الهٌبات من كثٌر فً وتتمثل المشتركة المصالح

 هذه فً وٌدخل التجارٌة واألعمال بالشركات عالقة لهم ممن أو العربٌة البالد فً ٌعملون الذٌن

 باعتبار اإلسالمً والتراث للعربٌة دراستهم ٌتابعون ممن الخاصة المدارس أصحاب الطابفة

 .الحدٌث العصر فً الثقافة ألوان من لون العربٌة أن

                                                 
فتحً ٌونس، محمد عبد الرءوف الشٌخ ، .، المرجع فً تعلٌم اللغة العربٌة لألجانب من النظرة إلى التطبٌق، د  56
 .78 -75م، ص 2003 -هـ1423،  1ط
 . 133بق، فتحً ٌونس، محمد عبد الرؤوف الشٌخ،صالمرجع السا  57
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 أوروبٌٌن البالد بحكم وأصبحوا وأمرٌكا أوربا فً ولدوا الذٌن والعرب المسلمٌن أبناء    

 بدٌانة تدٌن واألم مسلًما بٌاعر األب وٌكون األقطار تلك فً أسرهم مع وٌعٌشون وأمرٌكٌٌن

 .أمرٌكً أو أروًٌ أصل من وهً أسلمت أو أخرى

 ، العربٌة تعلم على ٌقبلون الدارسٌن من كبٌرة مجموعة نجد سبق مما ضوء وفً     

 ومواد مناهج فً اإلسالمٌة الثقافة مراعاة بوجوب قولنا ٌإدي مما اإلسالم على التعرؾ بهدؾ

 خالٌة جافة ٌجعلها اإلسالمٌة الثقافة عناصر من الدراسة خطة خلو نأل لألجانب العربٌة تعلٌم

 العربٌة على وإقبالهم ورؼبتهم أفاقهم من وتحد ناحٌة من دراستهم أهمٌة من وتقلل الروح، من

 العربٌة اللؽة تعلٌم فً المقدمة اللؽوٌة المواد الثقافة تسود أن ٌنبؽً لذلك أخرى ناحٌة من

.لألجانب
58

 

 

 واضع ٌجب جانب هناك لألجانب العربٌة تعلٌم فً المعتمدة الطرق عن النظر وبؽض     

 لؽٌر العربٌة لتعلٌم المنهج بناء أسس االعتبار بعٌن ٌؤخذه أن الفبة لهذه والمقررات البرامج

 :ٌلً فٌما والمتمثلة بها الناطقٌن

 :النفسٌة األسس

 هذه وفً العربٌة اللؽة تعلم فً انٌةاإلنس للنفس الداخلٌة بالجوانب األسس هذه وتتعلق     

 بناء طرٌقة فً ٌإثر ذلك ألن العربٌة اللؽة لتعلم والنوازع الدوافع نراعً أن ٌجب األسس

 عن سلبٌا تؤثًٌرا أّثر مما حالٌا الموجودة المناهج من كثٌر عنه تؽافلت ما وهو وتطبٌقاته المنهج

 دراسة اإلنسانٌة للنفس الداخلٌة الجوانب ستدر أن ٌجب اإلطار هذا وفً وبنابه المنهاج طبٌعة

.الدٌنٌة العاطفٌة سٌما ال العواطؾ عن بعٌدة متجردة علمٌة
59

 

 

 : اللّغوٌة األسس

 العربٌة اللؽة تعلٌم منهج بناء علٌها ٌدور التً اللؽوٌة المحاور على األسس هذه تتركز

 اللسانٌة الدراسات األسس هذه معالم ٌحدد ما أفضل فإن  السٌاق، هذا فً بؽٌرها للناطقٌن

                                                 
، 1المرجع فً تعلٌم اللغة العربٌة لألجانب من النظرة إلى التطبٌق، فتحً ٌونس، محمد عبد الرؤوف الشٌخ،ط   58

 .134-133م، ص 2003 -هـ1423
 . 53مجلة بحوث، صائل شدٌد، عدد خاص، دار زاٌد للثقافة اإلسالمٌة ، ص  59
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 األسس تلك أهم من ولعل بؽٌرها للناطقٌن العربٌة اللؽة مناهج فً تماما ؼٌبت والتً الحدٌثة

 :اللؽوٌة

 الداللً، المحور التركٌبً، المحور المعجمً، المحور النطقً، الصوتً المحور 

 .التعبٌري المحور

 :التصمٌمٌة األسس

 للتصمٌم نجد ال حٌث تاما ؼٌابا األساس هذا بؽٌرها للناطقٌن ةالعربٌ اللؽة مناهج عن ؼابت    

 إلى ماسة بحاجة فنحن اإلطالق على العربٌة اللؽة كتب فً وجود فً أي والحدٌث المتقن

 قمة فً وهً كتبه على تعود قد اآلخر ألن وذلك والروعة االحتراؾ قمة فً منهجٌة تصامٌم

 ونحن وعٌون بصرٌات أخصابً إلى بحاجة فنحن واإلخراج، التصمٌم فً واألناقة الروعة

.اإلتقان من عالٌة درجة على جرافٌك مصممً إلى بحاجة
60
  " 

 ساعدت بها الناطق لؽٌر العربٌة اللؽة لتعلٌم المعتمدة الطرق أن لنا تبٌن هذا لمبحثنا وكنتٌجة    

 تبنتها وأسالٌب أسس وفق والقراءة الكتابة وتعلم العربٌة اللؽة قواعد تعلم على األجنبً المتعلم

 أنها إال سلٌم، بشكل العربٌة اللؽة ٌتحدث األجنبً الطالب جعل فً ساهمت وكذلك الطرق هذه

 مثل اللؽة تعلٌم عملٌة فً المهمة الجوانب ببعض تلم لم أنها أي واالنتقادات العٌوب من تسلم لم

 .     الجٌد بالنطق االهتمام وعدم االتصال مهارات إهمال

 .بها الناطقٌن لغٌر العربٌة اللغة تعلٌم فً التطبٌقً اللغة علم أثر: الرابع ثالمبح

 بداٌة علم من بداٌة بؽٌرها للناطقٌن العربٌة لتعلٌم اللؽة علم فروع بترتٌب الدراسة اهتمت لقد" 

 للؽةا تعلٌم فً فابدتها وبٌان اللّؽوٌة البناءات تحدٌد فً وذلك االجتماعً ثم النفسً اللؽة علم من

 :وهً القدرات مع ٌتناسب وتبسٌط تحدٌد من بها، الناطقٌن لؽٌر العربٌة

 :بغٌرها للناطقٌن العربٌة اللغة تعلٌم فً وأثره النفسً اللغة علم .1

  الكالمٌة النفسٌة المواقؾ أو النطق أو األثر خالل من اللّؽة ٌدرس الذي العلم هو   

 .اللّؽة مستعمل فٌها ٌظهر التً

  ٌهٌؤ فهً ارتباط أٌما الجانب بهذا ٌرتبط بؽٌرها للّناطقٌن العربٌة للؽةا فتعلٌم   

 نتخٌر أن لنا فٌمكن هنا ومن الّنفسً، الجانب االعتبار فً نؤخذ أن من بد ال اللّؽة ألخذ الدارس

ا له ( بالدك) عن لنا تحدث والمحادثة التعبٌر درس فً له تقول كؤن به ٌرتبط موضوعا أو نّصً

                                                 
 . 54بق، المرجع فً تعلٌم اللغة العربٌة لألجانب من النظرة إلى التطبٌق، صالمرجع السا   60
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 طرقات طرقنا قد تكون وبهذا إنسانها ومساحة طبٌعتها جمال وعن الجؽرافً وقعالم حٌث من

 على ٌتعرؾ أن المعلم ٌستطٌع هنا ومن بطالقة فٌتحدث والوجدانً النفسً الجانب على خفٌفة

 .بلده عن الطالب تعبٌر خالل من تالقٌه على فٌعمل الضعؾ مواطن

  للدارس، اللؽوي األداء تطور فً المحادثةو التعبٌر دروس فً فشٌبا شٌبا به تنتقل ثم  

 الثقافة وعاء هً واللؽة والثقافة، والفكر بالسلوك ترتبط والنصوص الموضوعات ٌتناول كان

 ٌعبر بنابً شكل اللؽوي األثر أن حٌث الطالب لدى اللؽوي األثر ٌظهر هنا ومن الفكر، وأداة

 بالسلوك ترتبط حركٌة عناصر نٌتضم وهو والمجتمع التارٌخ حركة إزاء معٌن موقؾ عن

 : اآلتً على الضوء إلؽاء بمهمة النفسً التحلٌل وٌقوم واللؽة والفكر

 .واالجتماعٌة والثقافٌة التركٌبٌة البنى بٌن اعالقات -1

.تؽٌرات من ٌعترٌه وما مجتمعه اتجاه الفرد حساسٌة -2
61
  

 .ةاللؽ فً راقٌة درجات إلى المتكررة ومحادثته تعبٌره فً الدارس ٌصل -3

  وكل النفسً استقراره فً األثر له ٌكون مما ومجتمعه الدارس بٌن ربط هناك ٌكون -4

 اللؽة، من واقٌة بمقادٌر الطالب ٌؤخذ أن فً أوبآخر بطرٌق تساعد مجتمعه الجوانب هذه    

 .وابتكاراته وإبداعاته اللؽوٌة مهاراته فتظهر

 اللؽة وتعلّم األم اللؽة اكتساب طرٌقة رسٌد فهو التطبٌقً اللؽة علم من جزء النفسً اللؽة فعلم

 ٌدرس كما وعالجها النطق عٌوب أٌضا وٌدرس العالقات ذات النفسٌة والعوامل األجنبٌة

ٌّة للمهارات المصاحبة والعقلٌة النفسٌة العملٌات .المختلفة اللؽو
62

 

 

 واللؽة األم اللؽة ٌنب الربط من بد فال التطبٌقً اللؽة علم من جزء النفسً اللؽة علم ولطالما    

 .الوافد ٌدرسها التً األخرى

 على ٌتحتم ولذا تفسه فً األثر بالػ األم اللؽة وتؤثٌر تتجاذبان لؽتان له الوافد فالطالب إذن      

 وخبرات كافٌة معٌنات من للمعلم بد ال كان هنا ومن الجدٌدة للؽة نفسٌا وتهٌته إعداجه المعلم

 اللّؽة علم الخصوص وجه وعلى اللؽة علم فً وحدٌثا قدٌما كتب ما بكل واسع وإلمام وافٌة

                                                 
 . 211، ص2004 -هـ1425، (د رشٌد عبد الرحمان العبٌدي) العربٌة والبحث اللغوي المعاصر   61
 . م1986، لبنان بٌروت، 1معجم علم اللغة التطبٌقً، محمد علً الخولً، ط  �  62
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 والتً اللّؽوٌة ذخٌرته لتكتمل له للدارس األولى اللسانٌات وضع فً الواضح األثر ماله النفسً

ٌّة باللّؽة كتابه وٌحسن لسانه لٌنطلق الكثبر إلى وٌحتاج األصلٌة لؽته من جزء هً  .العرب

ٌّات بٌن من علٌها المتفق اإلٌجابٌة العناصر عن فسهبن ٌبحث المعلّم أنّ  كما      المختلفة النظر

 .المتعلمٌن حاجة حسب تدرٌسه طرٌقة فً وٌبدل ٌعدل وأن

 ٌظل التدرٌس طرق فً الحدٌثة والتقنٌات الوسابط وكثرت الطرق تنوعت فمنها وعلٌه    

ٌّة التربوٌة العملٌة فً المسإول هو المعلم  .والتعلٌم

 عالقة بٌنهم والعفالقة وطالبه المعلم إثنٌن جانبٌة بٌن الدراسة قاعة فً العربٌة اللؽة فتعلٌم    

 عنها تحدث التً وهً الحدٌث، اللّؽوي الّدرس فً ٌحسن الذي هو وهذا متبادل وأخذط عطاء

 هنا ومن الناس بٌن تواصل أداة اللؽة أنّ  وهً اإلتصال نظرٌة فً تتمثل والتً النفسً اللؽة علم

.اللؽة تعلٌمم فً االتصالً المذهب فكان وتطوٌرها االواصل نظرٌة بفكرة اإلهتمام كان
63

 

 

ٌّة العناصر وفق العربٌة لؽة التعلٌمً اللؽوي االتصال فٌكون وعلٌه      علٌها المتعرؾ اللّؽو

 االستماع،: هً العناصر وهذه محددة معاٌٌر وفق اللؽة ٌؤخذ لكً الدارس ٌحتاجها والتً

 .والكتابة لقراءةا الكالم،

 وإعداد تهٌبة فً الّنفسً اللؽة بمحورعلم فابقة عناٌة ٌعتنً أن للمدرس ٌنبؽً هذا وعلى     

 التعبٌر دروس فً وكذلك الدارس ببٌبة وربطها النصوص تحلٌل بٌن من العربٌة لتعلٌم الدارس

 عن ثالحدٌ فً الدراسة قاعات داحل الدارسٌن بٌن الحوار روح وإثراء والمحادثة

 عن تتحدث وقصص الوالدٌن بر عن مثال ٌعبر أن والتربوٌة األدبٌة القٌم ذات الموضوعات

 وؼرس بلده، عن ٌتحدث كان نفسه فً الوطنٌة وؼرس والصدق، واألمانة والشجاعة المروءة

 من ونماذج المصطفى سٌرة عن وإشرافات اللؽوي وإعجازه القرآن عن بالحدٌث اإلسالم قٌم

 المعٌنات من والنصوص الموضوعات هذه كل سهلة، شعرٌة قوالب فً الواألمث الحكم

 لها ٌكون وبالتالً الدروس هذه من العبر بؤخذ بنفسه الثقة من وتمكنه الطالب بٌن التٌالتؤخذ

 اللؽة التعلٌم فً النفسً اللؽة علم ٌطرحه فٌما نفسه وراحة خاطره تهدبة فً الواضح األثر

 .بؽٌرها للناطقٌن العربٌة

                                                 
، مكتبة لبنان، بٌروت، 1، ط(صالح عبد المجٌد العربً)مها بٌن النظرٌة والتطبٌقتعلم اللّغات الحٌة وتعل   63
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 :   بغٌرها للناطقٌن العربٌة اللغة تعلٌم فً وأثره االجتماعً اللغة علم .2

  عالقة األخرى العلوم بكل مباشرا ارتباطا ٌرتبط اللؽة علم أنّ  فٌه شك ال مما 

 وعلم العلمٌن، بٌن مشترك قاسم والمجتمع خصوص فعالقة االجتماع علم مع عالقته أنّ  عموم

 فً المدرسة لهذه وأّرخ( كاٌم دور) أنشؤها التً االجتماعٌة رسةالمد من انبثق اللؽوي االجتماع

 والسوٌسرٌة واأللمانٌة الفرنسٌة اللؽة علماء من كثٌرا إلٌها وانضمّ  العشرٌن القرن أوبل

 اللؽة وعلم األروبٌة األمرٌكٌة والمعاهد الجامعات أساتذة من والدنماركٌة واإلنجلٌزٌة

 وهذا مجتمع بال لؽة وال لؽة بال مجتمع ال وأن المجتمع بنت أّنها على اللؽة ٌدرس االجتماعً

 .البعض بعضها الشعوب بٌن والثقافات العلوم ونقل المجتمعات بٌن التواصل سر هو

     

ٌّة اللؽة ألخذ البادٌة إلى ٌذهبون فكانو اللؽة أهل عن قدٌم مبدأ دوسوسٌر وٌرى  هو فٌه الصاف

.البادٌة من اللؽة أخذ الكوفة رسةلمد رابدا فٌها أصبح الذي الكسابً
64 

    

  بدأ وقفنا حٌث فمن....القدماء علمابنا منهج هم فهذا...العالء بن عمر أبو وكذلك    

 اآلن علٌه وٌعتتمدون....المنهج هذا على ٌعتمد األروبً العالم( دوسوسٌر) هو وهذا الؽرب

 من دارس أي وقد فإذا األساسٌة، مناهجنا من انطلقوا ألنهم اللؽوي الدرس عندهم تطور ولهذا

 أي فً ٌتخصص أن له ٌمكن فال علٌه، ٌعتمد أساسا المنهج هذا وجد هناك إلى العربٌة أبناء

 األم لؽته مع البلد هذا لؽة أخذ إذا إال التطبٌقٌة أو األدبٌة أو العملٌة التخصصات من تخصص

 .وفهمها ودرسها

  لؽته من ٌتمكن أن أراد إذا الوافد الدارس بالطال أن المنهج هذا من ٌعنٌنا والذي    

 ولذا العربٌة اللؽة مجتمعه مع تواصل فً ٌكون أن البد فال األصلٌة لؽته إلى إضافة العربٌة

 لمواطن بإدراكه اللؽوي المحٌط داخل أوال الدارس وضع فً واهتمامه المدرسة عناٌة تكون

ٌّة اللؽة  .الزمان حٌث من اللؽة ٌخلتار كذلك وإدراكه المكان حٌث من العرب

  بد ال أنه الوافدٌن بؤبنابنا المتواصلة الخبرات بٌن ومن إلٌه اإلشارة تجدر والذي    

 المجتمع مع ٌتواصل أن الطالب ٌستطٌع حتى به المحٌط اللؽوي المجتمع فً ٌظهر أن للداّرس

 اللّؽة أنّ  والمعلوم ؽوياللّ  لقاموسه ٌصٌؽها جدٌدة كلمات لٌكتسب اللؽوٌة المفردات معه وٌتبادل

                                                 
، عالم الكتب 1مذاهب وطرق فً تعلٌم اللغات، جاك رٌتشارد وثٌودور روجرز، ترجمة محمد صالح وآخرون، ط   64
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 معٌن خٌر هو الذي اللؽوي المجتمع مع اللّؽوٌة الممارسة من له بد فال وممارسة اكتساب

 المجتمع مع ٌتواصل أن للفرد فالبد بؽٌرها للناطقٌن العربٌة اللؽة تعلٌم فً مباشر ووسٌط

 قاعات خارج العربٌة اللؽة مجتمع فً وٌمارسه لٌطّبقه اللّؽة معهد فً الّدرس فٌؤخذ اللّؽوي

 .اللّؽوي االجتماع علم ولها ٌتبٌن التً والمجاالت المناسبة اللؽوٌة البٌبات وفً الدرس

 .للمتكلم االجتماعٌة والطبقة اللؽة: أوال

 .االجتماعٌة والحٌاة اللؽة: ثانٌا

 .اللؽوي والتطّور االجتماعً التطّور: ثالثا

 اللؽة أنّ  نجد العربٌة اللؽة تعلٌم فً الوافدٌن طالبلل كمعاٌٌر المجاالت هذه أخذنا وإذا    

ٌّة بالطبقة وارتباطها  ومناقشتهم مدارسهم فً اللّؽوي ومحٌطهم مجتمعهم فً تتخلص االجتماع

'' نٌجٌرٌا'' وفً اللّؽوٌة فالبٌبة متنوعة اجتماعٌة بٌبات من الوافدون فٌتلقى اللّؽوٌة وأحادٌثهم

 البٌبات هذه ولكن آسٌا، شرق دول طالب بٌبة عن تختلؾ القمر جزر فً البٌبة عن تختلؾ مثال

.الدراسة قاعة فً واحدة لؽوٌة بٌبة فً تنحصر اللّؽوٌة
65

 

 

 فً بٌنهم فٌما والتنافس واللّهجات اللّؽات بٌن االحتكاك فٌكون الطالب سكن أماكن فً أو    

ٌّة تعلم  اللؽوي التداخل فهذا االجتماعٌة، موحٌاته العربٌة، اللؽة واقع وهذا وكتابة، تحدثا العرب

 وتوسعت اللؽوي الدرس تطور وهكذا اللؽوي األداء تطور على ٌساعد المختلفة البٌبات بٌت

 المحٌطة والظروؾ والؽرض والسامع والمتكلم والمكان بالزمان اللؽة ربط فً وذلك نظرته

 جمٌعها األمور بتلك تهتم التً الجدٌدة المدارس ظهرت هنا ومن اللؽوي بالمحٌط ترتبط والتً

 .اإلجتماعً اللؽة علم تسمى دراستهم وأصبحت

 تحدٌد هذا وفً مقال مقام لكل قاعدة وفق بالمكان ونحدده بالزمان الحدث نربط وحٌنما    

 بالسامع المحٌطة والظروؾ المتحدث خلفٌة على ٌتعرؾ كما المعٌن، االجتماعً الموقؾ

 تساعد التً والقواعد األسس من جملة وهذه المجتمع رادوأف وزمانه الحدث ومكان والمتكلم

 ما لؽوٌة وظٌفة عن والتعبٌر اللؽوي استخدامنا ٌحكم الذي واألمر. )اللؽوي االستعمال على

 كل دور وما التحدث؟ كان ومتى ٌتحدث؟ من ومع المتحدث؟ من ٌؤتً فٌما تلخٌصه ٌمكن وهذا

                                                 
 . 185، ص1988، عامل المعرفة، الكوٌت، 1جاج، طاللغات األجنبٌة تعلٌمها وتعلمها، ناٌف حزمان وعلً ح   65
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 ونتقن جدٌدة لؽة نتعلم أن أردنا فإذا لمختلفة،ا االجتماعٌة المواقؾ هذه ومثل المتحدثٌن؟

 .اللؽوٌة القواعد إلى باإلضافة االجتماعٌة القواعد مراعاة لنا بد فال استخدامها

 :بغٌرها للناطقٌن العربٌة اللغة تعلٌم فً ودورها اللغوٌة البناءات .3

 :اللغوٌة األصوات -أ

 نظام ثم والمشتقات األبنٌة إلى وتندرج توالمفردا األصوات لقاعدة بناء اللؽة أن المعروؾ     

 المعانً ثم المفردات بٌن والعالبق والعبارات السٌاق منها ٌتكون التً والتراكٌب الجمل

 اللؽة عن إفصاحه أو تعرٌفه فً'' جنً بن عثمان الفتح أبو''اللّؽوي العالم حّددها ولقد والدالالت

 قاله ما تفصٌل لنا وٌمكن'' أؼراضهم عن قوم لك ٌعبربها أصوات عن عبارة اللؽة إنّ : ''بقوله

 :كاآلتً وإجماله الجنً ابن

 .أصوات اللّؽة إنّ -1

 .تعبٌر اللّؽة إنّ  -2

 .قوم كل بها ٌعّبر أن-3

 .األؼراض عن تعبٌر أّنها-4

ٌّة اللّؽة لتعلٌم مهمة كوسابط الوافدٌن ألبنابنا نحتاجها التفصٌالت وهذه        من بداٌة العرب

ٌّة اللّؽة ألصوات تعلٌمهم ٌّة المخارج على بالّتركٌز العرب  اللّسان، الحلق، الجوؾ،) األساس

 مرورا( الهواء منفاخ) الربتٌن من بداٌة اإلنسانً الّصوت بتتّبع وذلك( الشفتان الخٌشوم،

الّصفات ثم الشفتٌن طرٌق عن وخروجه الّصوت دورة بتكملة ونهاٌة المتنوعة بالمخارج
66
 

ٌّة  بالّصوت تشبه التفّشً صفة من فٌها بما فالّشٌن( ونحوه الحبل شدّ ) لهمقو من وذلك الّصوت

 التً بالدال عنه فٌعبر العقد وتحكٌم الشّدة، إحكام ٌلٌه ثم العقد استحكام قبل الجبل انجذاب أول

ٌّن من أقوى هً  شدّ  وٌقال بها أرٌد الذي المعنى عن وأدل أقوى فهو مدؼمة، وهً سٌما ال الش

 االتساع من لضرب ونحو الحبل شد من مستعارة فإّنها األمر فً الشدة فؤّما دّ ٌش وهو الصوت

 .به المراد أمره لتقوٌة بؽٌره ٌشبه فٌها نقوله ما حد على والمبالؽة

 ومثل والحدث الصوّتٌة الّصفات بٌن ربط هذا ففً األحداث سمة على األصوات تؤتً وعهنا     

 الوافدٌن الّدارسٌن تساعد القدامى اللّؽة علماء علٌها اعتمد التً القدٌمة اللّؽوٌة الّظواهر هذه

 .المعنى تقرٌقب إلى اإلشارة فٌها ألنّ  العربٌة اللؽة تعلّم على

                                                 
 . 17، ص1979ط، .عبد الّراجحً، بٌروت، إدارة النهضة العربٌة، د. فقه اللغة فً الكتب العربٌة، د   66
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ٌّز ثم       الطوٌلة والحركات( Short Vowels) القصٌرة الحركات بٌن واضًحا تمًٌٌزا جنً ابن ٌم

(long Vowels) فً باب) الخصابص فً وقال المد حروؾ أٌضا الحركات أن مرة ؼٌر أعلن فقد 

 أال صؽٌر، حرؾ الحركة أن ذلك وسبب للحروؾ والحركات للحركات الحروؾ مضارعة

 والفتحة الصؽٌرة، الٌاء والكسرة الصؽٌرة، الواو الضّمة ٌسّمى كان من القوم متقدمً أن ترى

( جنسها) فاحر بعدها أنشؤت الحركة أشبعت متى أن عندك ذلك وٌإّكد الصؽٌرة، األلؾ

 ٌقوم التً وهً والسكون والكسرة والضّمة الفتحة هً العربٌة اللؽة فً األصلٌة فالعالمات

ٌّة والمباحث اللؽوي الّدرس علٌها  أّنها الفتح أبو ٌرى كما فاأللؾ نهاٌتها إلى بداٌتها فً اللّؽو

 عبارة الواو كذلك حالفت تولد الفتح أشبعت فحٌنها( ااك ا أب) فً نرى كما مشّبع فتح عن عبارة

 مشّبع كسر عن عبارة والٌاء الواو أولد الضم فإشباع( أبوووك) فً نرى كما مشبع ضم عن

.الٌاء مٌالد كان الكسر أشبع فحٌنما( ك ي ي ي ب أ) فً ما كنحو
67
  

ٌّة اللعؽة تعلٌم فً الدارس ٌستفٌده ما هذا ومثل       الّنصوص تحلٌل فً بؽٌرها للّناطقٌن العرب

 القصٌرة حركاتها بٌن والتمٌز نطقها لمعرفة الكلمة أصوات على نقؾ حٌنما والكلمات بنٌةواأل

 (.الٌاء الواو، األلؾ،) والطوٌلة( الكسرة الفتحة، الضّمة،)

ٌّة -ب ٌّة األبن  : اللّغو

 المعانً من لضروب مختلفة أبنٌة إلى الكلمة بتحوٌل ٌفً الذي العلم هو الكلمة بنٌة على      

 بالمعنى تتعلق أخرى ألؼراض والتؽٌٌر التحوٌل ٌكون وقد والتصؽٌر والوصفٌة لٌةكالفع

 تعرؾ بؤصول علم التصرٌؾ) بقوله الحاجب ابن حدد ولقد واإلبدال واإلدؼام والقلب كالزٌادة

 أبنٌتها حٌث من وتحلٌلها الكلمات بدراسة اهتمامه فً بإعراب لٌست التً الكلمة أبنٌة أحوال به

(وأقسامها وأشكالها
*

. 

 ٌحتاجها التً اللؽوٌة البناءات من هابال كما نحلل أن لنا ٌمكن الصرفً المستوى بٌن فمن      

 فً سكبها ثم لقواعدها نخضعها أن لنا وٌمكن العربٌة، للؽة دراستهخم فً الوافدون الطالّب

ا اعتماًدا ٌعتمد والذي الصرفً التحلٌل خالل من ٌتحقق هذا وكل قالبها ًٌ  ٌعد الذي المولد على كلّ

ٌّة الحاالت كل تطبٌق مهمة إلٌه توكل) حٌث اللّؽوي للّنظام المركزي الجزء  الملحوظة القٌاس

ٌّػ األبنٌة فً ٌّة األبنٌة دراسة وفً ،(والص  أو وحدات إلى الكلمات تقسٌم مراعاة من بد ال اللّؽو

                                                 
 . 138عبد الّراجحً، ص. المرجع السابق، فقه اللغة فً الكتب العربٌة، د  67
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 القدماء عند وٌقابلها معنى اله لٌس صرفٌة وحدة وهو الفونٌم هو المقاطع هذه فؤصؽر مقاطع،

( ٌكتب) فً كالٌاء معنى لها صرفٌة وحدة أصؽر فهو فٌم المور أّما/ كتب) كالكاؾ الحرؾ

 الحال بٌن تترّدد هنا( ٌفعل) بصٌؽة واالستمرار التجّدد على ٌدلّ  الذي المضارع تمّثل فهً

 والتاء والسٌن واأللؾ المضارعة أحرؾ وأشهرها اإللحاقٌة الّصدور كذلك وهناك واإلستقبال،

 فً المتمثل الطلب داللة فٌه استخرج الكلمة من األول فالمقطع ،(استخراج) مثل الطلب الدالّة

 فً المتمثلة اإللحاقٌة اإلعجاز الكلمة بنٌة ووحدات مقاطع من وكذلك اآلخر، الساكن األمر

( الٌاء)و للتشبٌه التً( أللؾا)و السالم المإنث لجمع التً( والتاء) السالم المذكر لجمع هً الواو

 المقاطع هذه وكل( اسجدي المسلمان، المسلمات، المسلمون،) فً ترى ما كنحو للمخاطبة التً

 المشتقات تتفرع الجذر هذا ومن( والمها وعٌنها الكلمة فاء) من ٌتكون الذي الكلمة جذر تلحق

 والتعجب التفضٌل وصٌػ انوالمك الزمان وأسماء  التكثٌر وصٌػ والمفعول الفاعل اسم فٌكون

 .وؼٌرها والمصاجر

 كؤن تحلٌلٌة بصورة العربٌة اللؽة لتعلٌم الوافدٌن من الدراسٌن تساعد اللؽوٌة األبنٌة فهذه     

 وكتٌب، كتاتٌب، ومكتبة، كتاب، كاتب،) منها والتً( كتب) كلمة فً الكلمة جزر على نقؾ

 وفونٌماتها فورمٌتها عن والبحث اشتقاقاتها ةومعرف األبنٌة هذه مثل فدراسة( وكتٌب ومكتوب،

 األبنٌة من عدد أكبر حشد من اللؽة دارس تكمن وهً ومعانٌها ودالالتها ولواحقها وسوابقها

ٌّة اللؽة من معارفة توسٌع فً تساعده التً اللّؽوٌة  .العرب

 : الجمل ونظام التراكٌب -ت

 أن بذلك ونعنً الحدٌث اللؽة علم به ٌهتم ما وهو والتراكٌب المفردات ٌدرس العربً فالّنحو    

 ٌندرج ما على ٌشتمل أّنه أي والصرؾ النظم إلى اإلشارة خالل الجمل تركٌب بدراسة ٌهتم

(Syntaxe Mésologie .) 

 واإلضافة والتكسٌر والجمع كالتشبٌه وؼٌره إعرابه من العرب كالم سمة انتماء هو فالنمو    

 .ذلك وؼٌر والتراكٌب

 المقٌد والكالم العبارات منه تتكون والتراكٌب للجمل نظام عن عبارة هو فالنحو هذا علىو    

 .علٌه الّسكون ٌحسن الذي
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 علٌه المتعارؾ الترتٌب من تتكون التً العبارة للدارسٌن النحوي النظام فً به نبدأ ما وأول    

المفعول ثم الفاعل ثم أوال الفعل فٌه ٌرد والذي
68

 العطؾ حروؾ فً المتمثلة طالرواب وكذلك ،

 االستفهامٌة الجمل بٌن ولٌمٌز المرحلة هذه فً والدارس الطالب وٌنطلق الجمل أنماط ثم والجر

 .والطلبٌة والدعابٌة والتعجبٌة والتقرٌرٌة

 : اآلتٌة النصوص فً نرى وكما

ــاكَ : } تعالى هللا قال ـاكَ  َنْعب د   إٌِــَـّ  .العظٌم هللا صدق{ َنْسَتِعٌن َوإٌِــَـّ

ٌّن  بالعبارة نحصك أي هنا فٌتبٌن نخصك أي واإلهتمام للّتخصٌص هً التً التقدٌم هنا فتب

 .باالستعانة ونخصك

 والتً الطالّب لرؼبة نظًرا واجب بؽٌرها للناطقٌن العربٌة تعلٌم أن نستخلص هنا ومن    

.ّدارسٌنال قبل من وفهماً  وتعامال وعطاء أخذ اللّؽوي الّدرس فً واضحة تظهر
69

 

 

 :التطبٌقٌة اللّسانٌات مع بها الناطقٌن لغٌر العربٌة اللغة تعلٌم تفاعل تجارب -

 نؤخذ أن ارتبٌنا بها الناطقٌن لؽٌر العربٌة اللؽة بتعلٌم الجزابرٌة الدولة اهتمام لعدم نظرا -   

 معهد هاأهم المملكة معاهد من التجربة وهذه تطبٌقً كنموذج المجال هذا فً السعودٌة تجرٌة

 .المكرمة مكة

 العالمٌة الحرب عقب بالؽرب نشؤت قد اللّؽة تعلٌم مجال فً التطبٌقٌة اللسانٌات كانت إذا»  -   

 دراسات مع والسبعٌنات الستٌنات عقد فً إال ٌبدأ لم العربً العالم إلى انتقالها فإن الثانٌة،

 النمعاهد ذلك بعد تضنلتح ،(م1982) طعٌمة ورشدي( م1964) حنا وسامً( م1961) خوري

 «.التفاعل هذا العربٌة للؽة السعودٌة

 :السعودٌة العربٌة بالمملكة العربٌة اللغة تعلٌم معاهد تجربة -

 سنة( سعود ىالملك جامعة) الرٌاض بجامعة العرب لؽٌر العربٌة اللؽة تعلٌم معهد أنشا -   

 تعلٌم إلى المإسسة هذه وتهدؾ لعربٌةا اللّؽة معهد إلى اسمه تؽٌٌر تم الموالً العام وفً م،1974

 بالبحث والنهوض المجال هذا فً وتدرٌبهم المعلمٌن وإعداد بها الناطقٌن لؽٌر العربٌة اللؽة

                                                 
 . 45، ص1992ط، .لطٌفة إبراهٌم النجار، بٌروت، د.دور البنٌة الصرفٌة فً وصف الظاهرة النحوٌة، د  68
 . 4تحقٌق إبراهٌم مصطفى، ص( المنصف فً شرح كتاب التعرٌف)المرجع السابق ،    69
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 محمود''  الدكتور المعهد لهذا مدٌر أول وكان التعلٌمٌة المواد وإعداد والتربوي اللؽوي

.م1981 إلى م1975 سنة من'' الصٌنً إسماعٌل
70
  

 فً الدكتوراه على ثم الماجٌستر على الّصٌنً إسماعٌل محمود حصل: الّصٌنً اتدراس -   

ٌّات ٌّة اللّسان  ٌدّرس الفترة هذه فً كان موقد1972 سنة بواشنطن تاون جورج جامعة من التطبٌق

ٌّة اللّؽة  وتجربة التطبٌقً اللّسانً األكادٌمً التحصٌل له اجتمع ثم ومن األمرٌكٌٌن، العرب

ٌّة ةاللؽ تدرٌس  وأخطاء والتعلّم التعلٌم صعوبات من تكشفه مما بها الناطقٌن لؽٌر العرب

ٌّة هذه ولعلّ  المتعلّمٌن، ٌّة الخلف ٌّة اللؽة معهد إدارة فً كثًٌرا أفادته التفاعل  تعلٌم وتوجٌه العرب

 أحد منه بجانب ٌشهد ما وهو عمرالمعهد من المبكرة المرحلة تلك فً المعلّمٌن وتكوٌن به اللّؽة

ٌّة اللؽة تعلٌم تجربة إنّ : » بقوله المتمٌزٌن طلبته  مرحلة تجتاز كانت بها الّناطقٌن لؽٌر العرب

 تعلٌم فً النظر إعادة تستدعً كانت عدٌدة متؽٌرات زإن والتجدٌد التقلٌد تٌارات تتجاذب

ٌّة  للتواصل ةلؽ باعتبارها منها الؽاٌات وتحقٌق تعلمها تٌسٌر بهدؾ بها الّناطقٌن لؽٌر العرب

 له أساسا وضح الذي الضخم اإلنجاز وهو متنوعة تعلٌمٌة بٌبات فً واالجتماعً الثقافً

 معاهد طٌبة وباستجابات المستنٌرة ورسالتها الجامعة كنؾ فً اللؽة معهد فً صٌنً الدكتور

األخرى السعودٌة الجامعات فً العربٌة اللؽة
71

.» 

 المكرمة بمكة العربٌة اللغة معهد فً المتقدم وىالمست لطالب التحرٌرٌة اللغوٌة األخطاء -

(1984  :) 

 اللؽة بمعهد العربٌة تعلٌم بقسم المتقدم المستوى من طالبا 71 من تتؤلؾ البحث عٌنة كانت      

 تحدٌد الدراسة هذه حاولت هـوقد1413-هـ1412 الجامعً العام األول الفصل فً امنحونا العربٌة

 واستجالء شٌوعا أكثرها وتعٌٌن المتقدم المستوى طالب ى لد ةالتحرٌرٌ اللؽوٌة األخطاء

 داللٌة ثم وإمالبٌة وصرفٌة نحوٌة إلى بالترتٌب األخطاء فصنفت تحلٌلٌا، وصفٌا ِمْنَهًجا أسبابها

 :قبٌل من المناسبة باالستراتٌجٌات تفسٌرها على وعملت

 األم اللؽة من للمتعلمٌن سخةالرا اللؽوٌة العادات بسبب الخبرة نقل أو اللؽوي التداخل -

: صوتٌة بإدالالت الصوتً المستوى فً( البنؽالٌة الفلٌنٌة، الفارسٌة، األندونٌسٌة، التركٌة،)

 والخاء الحاء من بدال والهمزة والشٌن والظاء والصاد والزاي والذال الثاء، من بدال السٌن،

                                                 
 . هـ1424جمادى األولى  17،الخمٌس  12809جرٌدة الرٌاض الٌومٌة، إسحاق األمٌن، العدد     70
 . المرجع السابق، جرٌدة الراٌض الٌومٌة  71
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 عدم فً الخطؤ ٌقع حٌث الصرفً ىالمستو وفً الؽٌن من بدال القاهرٌة والجٌم والهاء والعٌن

 وأسماء الضمابر مع وال المإنث االسم مع الفعل تؤنٌث عدم وفً والمإنث المذكر بٌن التفرٌق

 .والموصوالت اإلشارة

 أخطاء تفادي ٌحاول اللؽوٌة تعلماته ٌطور وهو الطالب أن حٌث التصوٌب، فً المبالؽة -

 .المذكر كتؤنٌث أخرى فً فٌقع محدد

 أخطاء خرقها عن تنجم للدارسٌن األخرى اللؽات سابر دون العربٌة اللؽة بها تنفرد قواعد -

.نفسها اللؽة داخل
72

    

 (: م1985) النٌل وحمد حسنٌن الدٌن صالح لـ نموذج -

 قسماها أخطابهم ودرسا بالرٌاض العربٌة اللؽة بمعهد كالبا 250 من عٌنة على الباحثان اشتؽل -

 :أقسام ثالثة إلى

 من بتؤثٌر تقع التً اإلبداالت وتحدٌد الصوتٌة األخطاء تصنٌؾ بعد: الصوتٌة ألخذطاءا -1

 :ٌلً فٌما تتركز الصوامت نطق فً أخطابهم أن إلى الدراسة توصلت للطالب األولى اللؽة

المتعلمٌن لؽة الفتقار( أ) االنفجاري بمقابله ٌبدل( ؾ) الشفوي األسنانً الصوت -
73
  الذي 

 .األسنانً الشفوي الصوت إلى فٌه أخطؤوا

 أو( شٌنا) تبدل( س) و( سٌنا( )ثا) و( تا( )د)و ،(زاٌا) ٌُبدل( ذ: )اإلنسانٌة األصوات -

 (. صادا)

 (.ضاد) تنطق( ط) و( ظاء) تنطق( ص) واللثوٌة األسنانٌة المفخمة األصوات -

 (.غ) ،(ء) ،(ع) الحلقٌة األصوات -

 (: التركٌبٌة) النحوٌة األخطاء 

 تركزت فقد والرتبة، والمخالفة المطابقة مستوى فً( التركٌبٌة) خطاءاأل دراسة تمت

 من% 29 وأخطاء والتنكٌر التعرٌؾ حٌث من والموصوؾ الصفة فً الطالب أخطاء من% 97

 الصفة بٌن المطابقة فً منهم% 3 أخطاء بٌنما والخبر المبتدأ بٌن المطابقة فً الطالب

 فً المطابقة عدم فً الدراسة أبرزتها التً لشابعةا األخطاء ومن العدد، حٌث من والموصوؾ

                                                 
، الدار البٌضاء، 1426التفاعل بٌن تعلٌم العرٌة واللسانٌات التنطبٌقٌة، إطار نظري وتجارب، مصطفى بنان،   72

 .24، ص2014
  �.25المرجع نفسه، مصطفى بنان، ص  73
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 فً أخرى أخطاء جانب إلى والظرؾ والحال والتمٌٌز إلٌه والمضاؾ والمضاؾ الجنس

 .الّضمٌر ومرجع الالّزم الفعل وتعدٌة الزما المتعدي الفعل وجعل العلم تعرٌؾ

 اإلمالئٌــة األخطــاء : 

 كتابة فً أكثرها وترّكز الطالب، عند ررتتك التً اإلمالبٌة األخطاء الدراسة عرضت 

.المتوسطة الهمزة
74

 

 

 بسبب وذلك لؽوٌة أخطاء هناك أن إلى توصلت الدراسة أن لنا تبٌن التجربة لهذه وكوصؾ  

 أخطاء هناك وكذلك اللؽات، من ؼٌرها عن العربٌة بها تنفرد التً والقواعد اللؽوي التداخل

 إلى باإلضافة الصوامت نطق فً كانت أخطابهم أن إلى الدراسة توصلت فحٌن صوتٌة،

 والتعرٌؾ والموصوؾ الصفة فً كانت الطالب أخطاء من% 97 حٌن فً النحوٌة األخطاء

 .المتوسطة الهمزة كتابة فً تركزت اإلمالبٌة األخطاء أما والتنكٌر،

  الالمج هذا فً الّرابد هً باعتبارالسعودٌة التجربة هذه على اختٌارنا وقع قد وعلٌه -

 العربٌة لتعلٌم معاهد بإنشاء الوصٌة الوزارة وباألحرى الجزابر تهتم أن فً ورؼبة أمل وكلنا

 ."بها الناطقٌن لؽٌر

 

 

                                                 
، 2014نٌات التطبٌقٌة، إطار نظري وتجارب، المصطفى بنان، الدار البٌضاء، التفاعل بٌن العربٌة واللسا   74

 . 35ص
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بها فً  حاولنا من خالل هذه الدراسة التعمق فً مجال تعلٌمٌة اللغة لغٌر الناطقٌن

باعتبار العربٌة لغة العلم والحضارة ، ومن خالل بحثنا هذا  ،ضوء اللسانٌات التطبٌقٌة

توصلنا إلى جملة ، ي تعليم اللغة العربية لألجانب "" دور اللسانيات التطبيقية فالمتعلق ب

 متمثلة فٌما ٌلً:من النتائج ال

 اللغة العربٌة هً إحدى اللغات السامٌة التً كتب لها البقاء والخلود بصفتها لغة   

الذي كان له الفضل العظٌم فً حفظها من  القرآن الكريم "أشرف الكتب السماوٌة "

 اإلقصاء والتهمٌش .

 قتصادٌة اختالف الدوافع التً تدفع غٌر العرب إلى تعلم العربٌة منها الدوافع اال  

 واالجتماعٌة والدٌنٌة والسٌاسٌة .

 توظٌف اللسانٌات التطبٌقٌة فً تعلٌم اللغة العربٌة لألجانب أمر ضروري ساهم   

 فً حل الكثٌر من المشكالت التً تعترض الطالب األجنبً داخل الصف .

 تدرٌس الطالب األجنبً مادة مرتبطة بعلم الداللة تّرغبه فً تعلم العربٌة .   

 زوٌد الطالب األجنبً بطرق دراسة وصناعة المعاجم ٌكّون له مخزون لغوي ت   

 ٌمكّنه مع التواصل مع أبناء العربٌة.

 اختٌار محتوى المقررات التعلٌمٌة وفق ثقافة وطبٌعة الطالب األجنبً والبٌئة   

 العربٌة والثقافة اإلسالمٌة.

 أن ٌكون متخصصا فٌها عارفا بتارٌخها  من شروط معلم العربٌة لألجانب  

 وأنماطها والبد له من إعداد علمً فً علم اللغة التطبٌقً .

 ، وله أثر ٌئة وإعداد الطالب األجنبً نفسٌاعلم اللغة النفسً له دور مهم فً ته  

 واضح فً تهدئة خاطره وراحة نفسه .

 ، وذلك ربٌة لألجانبععلم اللغة االجتماعً خٌر معٌن ووسٌط مباشر فً تعلٌم ال  

  أن اللغة العربٌة هً سر التواصل بٌن المجتمعات .

 ، ٌن الطالب والمدرس فً قاعة الدرسعلم اللغة االجتماعً هو محور التواصل ب  

 وبٌن الطالب والنشاطات الخارجٌة.

 تتكامل الشخصٌة العربٌة اللغوٌة للطالب األجنبً بالبناءات اللغوٌة والتً ٌبتدئ   
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، فٌصبحوا قادة تراكٌب ختاما بالمعانً والدالالتالطالب باألصوات مرورا باألبنٌة والفٌها 

فً مجتمعاتهم وٌساهمون فً نهضة اللغة العربٌة.   
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 :المراجعقائمة المصادر و

 القرآن الكريم-

 :أ( المصادر

 م.1986، لبنان بٌروت، 1معجم علم اللغة التطبٌقً، محمد علً الخولً، ط .1

معجم اللسانٌات الحدٌثة ، سامً عٌادحنا وآخرون ، مكتبة لبنان ناشرون ، بٌروت ،  .2

1997 . 

ظور ،دار الكتب العلمٌة بٌروت لبنان ،ت : عامر أحمد لسان العرب ، د. ابن من .3

 .2005،  1حٌدر ،ط

 الكتب : ( ب

حقل تعلٌمٌة اللغات ،أحمد حسانً ، دٌوان  –دراسات فً اللسانٌات التطبٌقٌة  .1

 م. 2009. 07،  2المطبوعات الجامعٌة ، الجزائر ،ط 

ٌد العربً، مكتبة تعلم اللغات الحٌة وتعلٌمها بٌن النظرٌة والتطبٌق، صالح عبد المج .2

 .1981،  1لبنان، بٌروت، ط

طرق تدرٌسه ،  –مداخله  –أسسه  –تعلٌم اللغة العربٌة للناطقٌن بلغات أخرى  .3

رشدي أحمد طعٌمة ، كلٌة التربٌة جامعة عٌن شمس) حقوق الطبع وإعادته محفوظة 

 .  1985ه /1405لجامعة أم القرى( ، 

إطار نظري وتجارب، المصطفى  –التطبٌقٌة التفاعل بٌن تعلٌم العربٌة واللسانٌات  .4

 .2014، الدار البٌضاء، بنان

التفاعل بٌن تعلٌم العرٌة واللسانٌات التنطبٌقٌة، إطار نظري وتجارب، المصطفى  .5

 .2014، الدار البٌضاء، 1426بنان، 
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 ملخص:

يهدف ىذا البحث واملعنون ب: "طرائق تدريس التعبري املرحلة االبتدائية أمنوذجا" إىل     

واقع تدريس التعبري باعتباره الغاية من تعليم اللغة، وذلك من خالل دراسة كل من أنواع 

وإكساهبم ت اليت جيب تدريب التالميذ عليها أىم املهارا، و التعبري بنوعيو الشفوي والكتايب

املعلم إىل حتقيقها، ومن مث الوقوف  إياىا، إضافة إىل أمهيتهما البالغة وأىدافهما اليت يسعى

 على طرق تدريسهما وذلك من خالل إتباع خطوات مهمة، وكيفية تصحيحهما.

الطريقة، التدريس، التعبري، املعلم، املتعلم. الكلمات المفتاحية:  
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