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Abstract: 

 The importance of this study lies in uncovering the best scientific 
methods and educational methods for teaching Arabic language, and 

what it provides to contribute the development of Arabic language 

teaching to non-Arabs, the importance lies in using the best and 

latest scientific methods in teaching Arabic in order to overcome 

difficulties. And removing obstacles by various means by facilitating 
the paths for those who want to strive to learn it, and familiarity with 

its methods and rules, while the aim was to describe linguistic 

activity through observation and coexistence, and to reveal the best 

methods of teaching Arabic to non-Arabs, and how to address the 

linguistic weakness of foreign students Therefore, it is possible to 

reach a good educational program which, if applied, is expected to 
lead to good and positive results, by looking at previous experiences 

in teaching Arabic to non-Arabs (books - printed notes), and 

benefiting from experiences, successful experiences and useful 

exercises to avoid falling into miscellaneous mistakes. Therefore, one 

of the most important recommendations reached by the research is 
to identify and define linguistic difficulties, those difficulties that a 

foreign student faces when learning Arabic to develop an appropriate 

and purposeful educational program in which the educational 

material is presented in a correct and clear manner. 

Key words: Education, Arabic, Native Speakers, Application, Theory, 

Language. 
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ن النظرية والتطبيق ن بها بير  تعليم اللغة العربية لغير الناطقير

 

 2 فرج فرجحميدة محمد 

 
 الملخص

ي الكشف عن أفضل الطرق واألساليب العلمية والوسائل  التعليمية 
 
تكمن أهمية الدراسة ف

ي تطوير تدريس اللغة العربية 
 
لتعليم اللغة العربية، وما يقدمه من دراسة يمكن أن تسهم ف

ي 
 
ي استخدام  أفضل وأحدث الطرق العلمية ف

 
تعليم لغير العرب، كما تكمن هذه األهمية  ف

ي سبيل تذليل الصعاب، وإزالة العراقيل بشتى الوسائل بتسهيل الطرق أمام 
 
اللغة العربية ف

ي حير  كان الهدف هو وصف النشاط 
 
الراغبير  بجد لتعلمها، واإللمام بأساليبها وقواعدها، ف

ي تدريس اللغة 
 
اللغوي عن طريق المالحظة والمعايشة، والكشف عن أفضل الطرق ف

ي يتم بها معالجة الضعف اللغوي عند الطلبة األجانب، العربية لغير ا
لعرب، والكيفية التى

ي حال تطبيقه أن يؤدي إىل نتائج 
 
من خالل اعداد برنامج  تعليمي جيد وواضح  يتوقع  ف

ي تدريس اللغة العربية لغير العرب 
 
طيبة ايجابية، واالطالع عىل التجارب السابقة ف

ات والتجارب الناجحة )كتب_مذكرات مطبوعة_دروس معملية ( ، واالستفادة من الخير
ي األخطاء المتنوعة

 
 .والتمرينات المفيدة لتفادي الوقوع ف

ي توصل  إليها البحث، هو التعرف عىل الصعوبات اللغوية 
لذا فمن أهم  التوصيات التى

ي عند تعلمه اللغة العربية لوضع  ي تواجه الدارس األجنتر
والتعريف بها، تلك الصعوبات التى

 .برنامج تعليمي مناسب هادف، تقدم فيه المادة التعليمية بطريقة صحيحة وواضحة

، التطبيق، النظرية، اللغة: الكلمات المفتاحية  .تعليم، العربية، الناطقير 
 

 
 المقدمة: 

األفكاار إن اللغة ظاهرة إنسانية، وحقيقية اجتماعية، ووسيلة من وسائل االتصال والتفااهم باير  الشاعوب، ووسايل لتباادل 
ااا، قااااادرة عااااىل الفعاااال والتفاعاااال، تااااربذ األجيااااال بعضااااها باااابع  باااارابذ قااااوي، وبااهااااذا الرباااااط  ا والعواطااااف والاااارال بااااير  الىل ا
ي أوسااااط 

 
مهاااا ف
 
ي دراساااتها وتعل

 
ايااادة ف هاااا، والرغباااة ميى   الشاااعوب وت دهااار، فااامي لغاااة عالمياااة بماضااايها وحا  

ى
واالتصاااال تااارف

ي الت
 
، من الراغبير  ف المسلمير  عامل مع األمة العربية؛ بدليل الجهد الكبير والواضح، والسعي عاىل أداده باير  المسلمير  وغير

ي العرب واألجانب لتعلم هذه اللغة مناذ القارن الساابع المايالديي ) ياونس فات ي  غير
(ي ومان مام كاان 86.ص  2003المسلمير 

داد التقاارب حرص كل أمة عىل انتشار لغتها ومقافتها وتفعيل دورها داخليا وعالميا، وتعليم أبنائه ا لغات األمم األخارل، لاير 
والتفاهم وتوميق أوا  التعاون، لتسهيل التعامال فيماا بهانهم، إال أن تعلايم اللغاة العربياة لغاير أبنائهاا مختلاف عان تعليمهاا 

ي يتحدث بها منذ تكوينه األول، ع
ي لغته العربية عىل أساس أنها اللغة األم، التى ىل خالف للعرب، فمن الطبيعي إتقان العربر

الناطق باللغة العربية، فهو بحاجة إىل برنامج خاص يسير وفق طرق واضحة وساليمة؛ لتكاون نتائجاه مرضاية،  الدارس غير
هاا كلغاةث مانياة، بطريقاة بسايطة وساهلة،  ، فالبحث يتناول كيفية تعليم اللغة العربية للناطقير  بغير

ً
والتحصيل يكون إيجايبا

وطريقة نطقها، والكتابة الصوتية، واالستماع والمحادمة، والقراءة والكتابة، كماا يتنااول  كتعليم األصوات العربية وحروفها 
هااااا كالوسااااائل الساااامعية، والوسااااائل  اااام اللغااااة العربيااااة للناااااطقير  بغير

 
ي تسااااهيل عمليااااة تعل

 
البحااااث دور الوسااااائذ التعليميااااة ف

اية، والهاادف هااو تااذليل الصااعاب وإزالااة  اية، والوسااائل الساامعية والبرصا ي البرصا
 
العراقياال بشااتى الطاارق أمااام لااراغبير  بجااد ف

م اللغة العربية كلغة مانية، واإللمام بأساليبها وقواعدها
 
 .تعل

 

قمت بزيارة خاصة اىل "مدرسة جمعية الدعوة اإلسالمية" لتعليم اللغة العربية لغير العرب، وللعديد   :تساؤالت البحث
النمن المراك  الخاصة بتعليم اللغة العر  ت بع بية لغير ي   اطقير  بها، وحرص 

 اآلبى
ُ
 :الدروس، فالحظت

ي عنااااد تعلمهااااا للغااااة العربيااااة ماااان الناحيااااة اللغوياااااة  -1 ي يقااااع فيهااااا الااااادارس األجنااااتر
ماماااادل األخطاااااء اللغويااااة الشااااائعة الااااتى

 واألسلوبية؟

؟ -2
ً
ي نطقه لألصوات، واستعمال مخارج الحروف استعماال مناسبا

 
ي يلقاها ف

 مامدل الصعوبة الصوتية التى
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جمااة، وهااو ماقااد يعااوق الفهاام  -3 ي المفااردات، فيضااطر األسااتاق إىل اليى
ي عاادم قاادرة المااتعلم عااىل فهاام معاااب 

 
مااألسااباب ف
 الجيد؟

 

 :البحث مشكلة

ي وقلاك نتيجاة  .1
ي بداياة تعلمهام اللغاة العربياة صاعوبات جماة عناد النطاق الصاوبى

 
يواجه الكثير مان الدارساير  األجاناب ف
ي لغاااتهم؛ لهااذا تكااون صااعبة النطااق بالنساابة إلاايهم، الخلااذ بااير  أصااوات الحااروف؛ لعاادم وجااو 

 
د مثاال تلااك األصااوات ف
، وفهم اللغة واستيعاب عباراتها وآدابها ي فهم المعت 

 
 .فتعوقهم ف

ي طريقااة تعلاايم اللغااة العربيااة لغااير أهلهااا، فبادل أن تقاادم لهاام اللغااة قاادمت لهاام قواعااد اللغااة، فاللغااة  .2
 
تكمان المشااكلة ف

ة القواعد   .فقذ، وإنما بالممارسة والتدريب والتمرينالتكتسب بكير

ي العملية التعليمية .3
 
 ف
ً
 مهما
ً
 مصدرا

ّ
ي تعد
ي تعت  بتعليم اللغة العربية لغير العرب، التى

 .عدم انتشار المصادر التى

النااطقير  باللغاة العربياة أماام مشاكلة  .4 تأليف كتب تعلايم اللغاة العربياة مان خاالل البهعاة العربياة؛ األمار الاذي يجعال غير
ي بهعتهم. ق

 
 ائمة، وهي وجود ألفاظ وعبارات غير معروفة لدل أهل هذه البلدان؛ ألنها التوجد ف

 
 :أهمية البحث

ي الكشاااف عااان أفضااال الطااارق واألسااااليب العلمياااة والوساااائل التعليمياااة لتعلااايم اللغاااة العربياااة،  .1
 
تتضاااح هاااذه األهمياااة ف

ي تطوير تدريس اللغة 
 
العربومايقدمه من دراسة يمكن أن تسهم ف  .العربية لغير

ي ساابيل تاااذليل الصااعاب، وإزالااة العراقياال، بشاااتى  .2
 
ي تعلاايم اللغااة العربيااة ف

 
اسااتخدام أفضاال وأحاادث الطاارق العلمياااة، ف

 .الوسائل بتسهيل الطرق أمام الراغبير  بجد لتعلمها، واإللمام بأساليبها وقواعدها

 

 :تهدف الدراسة إىل أهداف البحث: 

 .لمالحظة والمعايشةوصف النشاط اللغوي عن طريق ا .1

ي ياتم بهاا معالجاة الضاعف اللغاوي عناد  .2
ي تدريس اللغاة العربياة لغاير العارب، والكيفياة الاتى

 
الكشف عن أفضل الطرق ف

ي حال تطبيقها أن تؤدي إىل نتائج طيبة إيجابية
 
 .الطلبة األجانب؛ لذا يمكن الوصول إىل خطة بحث يتوقع ف

ي تاادريس  .3
 
مااذكرات مطبوعااةال، لالسااتفادة ماان  – اللغااة العربيااة لغااير العاارب  كتااباالطااالع عااىل التجااارب السااابقة ف

ي األخطاء المتنوعة
 
ات والتجارب الناجحة، والتمرينات المفيدة؛ لتفادي الوقوع ف  .الخير

  :؛ باساااتخدام أدوات جماااع البياناااات اآلتياااة ي
ي هاااذا البحاااث هاااو المااانهج الوصاااا 

 
مالحظاااة، المقابلاااة  أماااا المااانهج المتتباااع ف

ة لع  .ينة البحثالمباشا

 البحث إىل
ُ
حات :وقسمت  .مقدمة،ومالمة مطالب، وخاتمة تتضمن النتائج،ومقيى

ي تكوين مهارات تعلم اللغة العربية عىل أساس أنها لغة أجنبية :المطلب األول
ن
 .االتجاهات والنظريات المتبعة ف

ي تحساااااااااير  األداء االستتتتتتتتتتماث والمحا  تتتتتتتتتة:  -
 
اللغاااااااااوي لااااااااادل النااااااااااطقير  باللغاااااااااة يعداالساااااااااتماع مااااااااان الوساااااااااائل السااااااااامعية ف

ي برنااامج تعلااايم 
 
م عاااىل مااّر العصااور، فاالساااتماع ف

 
ي عملياااة التعلاايم والااتعل

 
 ف
ً
 هامااا
ً
العربيااة؛ حيااث إناااه يلعااب  دورا العربيةوغير

اان الاادارس مان االسااتماع إىل الحااروف العربيااة؛ للتعااّرف 
 
اللغاة العربيااة لغااة مانيااة، مصااحوبا باساتخدام صااوتيات مرفقااة، تمك

باوي "الاذي يعا ي فياه المساتمع عىل الن
ي حاالته المختلفة، فهو بمثابة الفاّن اللغاوي التعلايمي واليى

 
طق الصحيح للحرف ف

؛ لماتتلقااااه أقناااه مااان األصاااوات" )الااانعمي عباااد  ي 
ً
مقصاااودا

ً
، وانتباها

ً
( كماااا تكمااان أهمياااة  12_ 10.ص1996اهتماماااا خاصاااا

ي استقبال المعارف والمعلومات المتنوعة
 
؛ من خالل الادروس والموضاوعات المطروحاةداخل قاعاات الادرس، االستماع ف

هاا مواقاف تعليمياة، يكساب مان خاللاه 
 
ات، فجل ي تستدعي اإلصغاء واالنتبااه كاألساعلة واألجوباة والمناقشاات والمحاا  

التى
اكيااب، ويااتلاى األفكااار والمفاااهيم، وعاان طريقااه يكسااب المهااار  ات األخاارل االاادارس المفااردات، ويااتعلم أنماااط الجماال واليى

 وكتابة )ابراهيم عبد العليم ي 
ً
 وقراءة

ً
( بذلك تنمو قدرته عىل المحادماة أوالتحادث، الاذي يهادف 70. ص 1968للغة، كالما

من خالله إىل تنمية قدرة الدارس عىل المبادأة والمبادرة بالتحدث، كما أنه يهدف إل تنمية قدرته اللغوية؛ بأن يكون لدل 
اكياب، وهاذا يعتماد عاىل المادرس باأن يلفات أنظاار الدراساير  إىل الكلماات الجديادة، الدارس رصيد لغوي مان ال

كلماات واليى
هم مان النااطقير   حها؛ ليتمكن مان المحادماة بالشاكل المطلاوب، وتادريبهم عاىل االتصاال بغاير ولتفهم معناها من خال ل شا

 ( 117. ص 1981بالعربيةي ) طاهر محمود واخرون ي 
قراءة عملية إدراكية برصية، تعتمد عىل ترجمة رموز اصطالحية مكتوبة، إىل ألفاظ، أوكلمات ينطق بهاا ال: القراءة والكتابة 

ي الكتابة عاىل عكاس القاراءة، فامي صاناعة آلياة تعاير عان ألفااظ برماوز مكتوباة، فالرابطاة باير  القاراءة والكتاباة 
المتعلم، وتأبى

 وح
ً
ي نساااميها حروفاااا

ركاااات، ماااتى تعّرفاااا لماااتعلم عاااىل هاااذه الرماااوز، وعااارف مااادلوالتها تلاااك الرماااوز الخطياااة االصاااطالحية،التى
(، فاالقراءة والكتاباة عمليتاان متكاملتاان، 115الصوتية، وأدكالهاالخطية؛ تمكن مان القاراءة والكتاباةي )داحاته حسان ي ص 
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ي مواقااف التعلاايم ي )المصاادر نفسااه ي ص 
 
ي تعتماادعليها العمليااة التعليميااة ف

( ي فااالقراءة 118_117همااا ماان المرتكاا ات الااتى
اااافية، والنحوياااااة،  تسااااااعد عاااااىل تنمياااااة رصااااايد الااااادارس اللغاااااوي، والتعاااااّرف عاااااىل مساااااتويات اللغاااااة العربياااااة: الصاااااوتية، والرصا
اتااه األدبيااة، وهااذامن دااأنه  والمعجميااة، والدالليااة، واألساالوبية، والهجائيااة، فتتحساان بااذلك أساااليبه الكتابيااة، وتتنااوع تعبير

 عىل تميير  األصوات عند سماعها ونطقها تدعيم المهارات اللغوية األخر 
ً
ل لديه، وبذلك يتطلب من الدارس أن يكون قادرا

 بالممارساة والتعااّود عاىل نطاق الحاروف والكلمااات والجمال، فيكتساب ماان 
ّ
ي  م
ي كتابتهااا، وهاذا الياأبى

 
اوع ف وقراءتهاا قبال ال ا

ي النطااق، والقاادرة عااىل تميااير  األصااوات، تمكنااه 
 
 خاللهااا الاادارس الطالقااة ف

ً
ماان الكتابااة الصااحيحة، وماان خااالل الكتابااة أيضااا
ي إيصاااالها إىل القاااراءة، وباااذلك تاااتجىل أهمياااة الكتاباااة؛ كونهاااا تشاااجع 

 
ي يرغاااب ف

يتعااارف الااادارس عاااىل الهااادف والفكااارة،  الاااتى
 (105_104. ص 1991الدارسير  عىل الفهم والتحليل والنقد لما يقراوني ) مدكور عىل ي 

ي عملياااة تعلااايم اللغاااة العربياااة لغاااير النااااطقير  بهاااا؛ أي الوساااائذ المتاحاااة لنقااال للوساااائل دالوستتتاال التعليميتتتة:  -
 
ور فعاااال ف

المفاهيم والمعارف، وإدباع االهتمامات للطلبة األجاناب، فامي تختلاف بحساب مواقاف التادريس، وبااختالف المتعلماير  
باااير  التعلااايم التقليااادي بأداااكاله  الاااذين تساااتخدم هاااذه الوسااايلة ألجلهااامي فاااالمعلم الاااواعي هاااو مااان يعماااد إىل طريقاااة الااادمج

ي برنااامج تعلاايم اللغااة 
 
ي كأحااد التقنيااات الحديثااة للعمليااة التعليميااة؛ إلعطاااء دفعااة جدياادة ف

وب  المختلفااة، والتعلاايم اإللكاايى
ها، ويمكن تصنيف هذه الوسائل إىل: ) معروف نايف ي   ( 245.ص 1985العربية للناطقير  بغير

  :الوستتتتتاال الستتتتتمعية : 
ً
،   لماااااا لهاااااا  أوال ي اكتسااااااب اللغاااااة، وتحساااااير  األداء اللغاااااوي لااااادل الدراساااااير 

 
ل ف مااااان أهمياااااة كاااااير

ها من الوسائل المسموعة الهادفة.   كالتسجيالت الصوتية، واألسطوانات، وغير

 تتية : الوستتتاال الب ت
 
، كالكتاااب والسااابورة وملحقاتهاااا، والمجاااالت  : انيتتا ي يساااتفاد منهاااا عااان طريااق نافاااذة العاااير 

وهي الااتى
 ات. والدوريات والن ا 

  :هي ماا يساتفاق منهاا عان طرياق العاير  واالقن معاا، كالتلفااز، والادروس النموقجياة    الثتا : الوستاال الستمعية الب تية
ة التعليمية، وتحويلها  ي ايصال الخير

 
المسجلة، والصور المتحركة، فجلها وسائل تعليمية تقليدية، كان لها دور فعال ف

ة محسوسااة، فلااو تمكاان المعلاام ماان دمااج هاذه الوسااائل، وتطويرهااا بالتقنيااات الح ديثااة، كاسااتخدام الحاسااوب إىل خاير
ي تحسير  التعليم  وإمرائه، وتحسير  نوعياة الاتعلم، وتوسايع 

 
نت، والقنوات الفضائية، يكون قد اسهم ف ودبكات اإلنيى

ااااام 
 
ي تعل
 
ات الماااااتعلم، ورفاااااع مساااااتول أدائاااااه اللغاااااوي، واساااااتثارة اهتماماااااه للاااااتعلم، والوصاااااول إىل نتيجاااااة مرضاااااية ف خاااااير

 لناطقير  بها. الفص ؛ بصفتها لغة مانية لغير ا

 

 
 

ها:  ن بغير ي عملية تعليم العربية للناطقير
ن
_األصوات العربية وأ رها ف ي

ن
 المطلب الثان

ي -
ي الدراسات اللغوية، ويعد مان أهام الصاعوبات الاتى

 
ي للغة أمر مهم ف

األصوات العربية وحروفها: إن دراسة الجانب الصوبى
مااه للغااة، فالجانااب ال

 
ي بدايااة تعل

 
ي ف ي للغااة أومايساام )بعلاام األصااوات( ي ) عماااد حااامم يتواجااه الاادارس األجنااتر

.  1982لفاا  

ي  47ص 
ي يحقق بها اإلنسان وجوده اللغوي؛ لتحقيق التواصل مع بت 

( هو المادة األساس لبناءاللغة، فهو بمثابة األداة التى
ي تنتقلبهااا ا

ي يااتم بهااا إنتاااج األصااوات مفااردة متجااردة، والكيفيااة الااتى
ألصااوات ماان المااتكلم إىل جنسااه، كمااا ياادرس الكيفيااة الااتى
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(، فقاااد اتخاااذ اإلنساااان هاااذه األصاااوات مناااذ آالف السااانير  بمثاباااة وساااذ تنتقااال 16.ص  2003الساااامع ي) القماااادي محمااادي 
جم عاان طريااق الصااورة الذهنيااة؛ ألن لكاال كلمااة صااورة  ي الااذهن والخاااطر، فياايى

 
خاللااه األفكااار واألحاساالس، وكاال مااايجول ف

ي قهنيااة معينااة، فاللغااات مليعااة بالكل
ي الجماال والعبااارات كااالحروف واألدوات، الااتى

 
ا وظيفتهااا عااىل الااربذ ف ي تقترصا

مااات الااتى
ي عرفتاه 

ي أصاواتها وحروفهاا، فامي تملاك أوساع مادرج صاوبى
 
ت عان لغاات العاالم ف ي قاتها، فاللغة العربياة تماير 

 
التفيد معت  ف

اا اللغاااات؛ حياااث تتاااوزع مخاااارج الحاااروف باااير  الشااافتير  إىل أقخااا الحلاااق؛ ماااع تناااّوع المخاااا ا رج وتعاااددها، البالغاااة ساااتة ع ا
ي  ابن سناني   ي ) الخفاجر

ً
، إىل الخلشاوم،  19. ص  1982مخرجا (؛ من الجوف والحلق إىل اللسان ومايجااوره، إىل الشافتير 

 عادال، ال لىلس فيه، والتكارار؛ ألن مخارجهاا تاماة، وأكاير اعتمادهاا عال تقسايم الحاروف؛ بحساب موقعهاا مان أجها ة 
ً
توزيعا

مها، كل النطق، فالت
 
ي تعل
 
جتمع ال اي مع الظاء، وال الجيم مع القاف، والالحاء معا الهاء، فمن خصائص العربية السهولة ف

ية، فقداستغنت العربية عان تمثيال الحارف الواحاد  ي العربية يعير عنه برم  واحد، أوحرف واحد؛ بخالف اإلنجلير 
 
صوت ف

ي اللغااااة ا
 
، كماهوالحااااال ف ، أومتالصااااقير  هااااا ماااان الحااااروف بحاااارفير  مشااااتبكير  ي كتابااااة )الثاااااء والااااذال والشااااير  وغير

 
يااااة ف إلنجلير 

ي ) 
 
ي )  THاالخارل (، ماثال الاتى تعاير عان حارف

 
( " وإن أياة   SH ( عان الثااء تاارة، وعان الاذال أخارل، وتعاير عان الشاير  بحارف

ي لغااة الضاااد حاارف ملتااىلس بااير  
 
ي لغااة الضاااد؛ فلاالس ف

 
، وال لغااة لاام تتحاارر منهااا المخااارج بحروفهااا كمااا تحااررت ف  مخاارجير 

 ( 26.ص  2013مخرج ملتىلس بير  حرفير  "   )العقاد عباسي 
ز الجوانااااب  ي المرتبااااة األوىل ماااان تعلاااايم الكتابااااة،  فااااالكالم هااااو الااااذي يمثاااال اللغااااة خااااير تمثياااال؛ إق يااااير

 
ي ف
فتعلاااايم الكااااالم يااااأبى

ي هااو البدايااة الصااحيحة الصااوتية، ويوضااح طريقااة النطااق الصااحيح بكاال جوانبااه المختلفااة، فتعلاايم النطااق للاادارس األجناا تر
 .للتعليم الصحيح، فاألصوات ماهي إال رموز لألفكار والخواطر، تنتظم، فتتألف منها الكلمات، مم الجمل والعبارات

 فهماااه  -1
ً
كاااير  عاااىل مايسااامعه؛ محااااو 

األصاااوات وطريقاااة نطقهاااا: الصاااوت مهاااارة لغوياااة تتطلاااب مااان الااادارس االنتبااااه واليى
ي تمكناااه مااان تحديااد موضاااع نطااق الصاااوت، ومايتصااف باااه مااان والتفاعاال معاااه؛ لتنميااة قدرتاااه 

ي السااامع، الااتى
 
المهاريااة ف

ي نطق بع  أصوات اللغة العربية المختلفة، 
 
مه للغة، يواجه صعوبات جّمة ف

 
ي بداية تعل

 
ي ف صفات، فالدارس األجنتر

، فيحتاا ي لغتااه األم؛ مّماااايؤدي إىل اخااتالط الاادالالت اللغويااة، أوضاااياع المعاات 
 
اج إىل تاادريبات صاااوتية غااير الموجااودة ف

، ماام كتابااة؛ بعااد تعرفااه عااىل صااوت كاال حاارف؛ سااواء أ ااان 
ً
، ونطقااا

ً
مختلفااة؛ حااتى يتعااود عااىل تلااك األصااوات اسااتماعا

 أم منفصاااالي) سااااري حسااانه ي ص 
ً
ي تاااتم بهاااا العملياااة التعليمياااة،  32متصاااأ

(، وهاااذ ايتطلاااب وعي المعلااام بالكيفياااة الاااتى
ي تشاتمل 

عااىل إياراد مجموعااة مان الكلمااات، تحتاوي عااىل الصاوت المااراد التعارف عليااه، وقياماه بتاادريبات التعارف، الااتى
، وهاذا يخضاع الادارس للتادريب عاىل التمياير  

ً
ن مان نطقاه نطقاا صاحيحا

 
ويتاح للدارس سماعه عادة مارات؛ حاتى ياتمك

؛ لياااادرة االخااااتالف بااااير  لغتااااه واللغةالعربيااااة، ويمااااير  بااااير  األصااااو 
ً
 مكثفااااا

ً
ات العربيااااة الساااامعي لألصااااوات العربيااااة تاااادريبا

، مان خاالل تدريباه عاىل إحاداث  المتشابهة، كالتميير  بير  الحاء والهااء، والقااف والكااف، والتااء والطااء، والهما ة والعاير 
، فيعتماادعىل   بتاادريب الاادارس عااىل نطااق صااوت السااير 

ً
الااربذ بااير  الصااوت والرماا  المكتااوب، كااأن يقااوم المعلاام مااثأ

م، كاإلداااارة ماااث
 
ااها للاااتعل هاااا مااان الطااارق الساااهلة والىلسااايطة، مااام يقاااوم ببياااان مخااارج أساااهل الطااارق وأي ا  والصاااور وغير

ً
أ

ي إخراج هذا الحرف، كاللسان واألسنان وساق
 
كة ف ، وطريقة نطقه وصفته، وأج اء الفم المشيى ف النطق لحرف السير 

مخاارج السااير  (، كمااا عليااه أن يقااارن بااير  19_ 16. ص 1987الساافىلي ) اناالس ابااراهيم  ي  الحلااق والشاافة العليااا والشاافة
ي النطااق، وهوصااوت الصاااد، كااا) ساايف وصاايف

 
، و) )، و)ساااد وصاااد)، و) ساافر وصاافر)مااع صااوت آخاار، مقااارب  لااه ف

 السامعي عاىل موضاوع الصاوت المطلاوب التادرب )سالح وصالح
كاير 
ي منائيات صاغرل؛ حاتى ياتّم اليى

 
، يعرض الصوت ف

:  عليااه؛ مااع تكاارار نطااق الصااوت، وإخراجااه بالصااورة الصااحيحة؛  ليااتمكن الصااوت  الاادارس ماان التميااير  بااير  الصااوتير 
ي لغتااه األم، ونطقااه بالصااورة الصااحيحة قريااب ماان جااودة 

 
ي العربيااة، والصااوت الجديااد الااذي يتااداخل معااه ف

 
الجديااد ف

 ( . 2006أهل اللغة ي )عبد  _والصديق وعمر وأخرون ي 

 -وقد عمد علماء اللغة عىل تقسيم االصوات اللغوية اىل قسمير  هما: 
 ات الصامتة )الساكنة(، كالباء والكاف والميم. االصو  .1
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ة  -االصوات الصائته:  .2 ة )القصير

ّ
ي اللغوي بالحركات وتضم الفتحة المحض اث العربر

ي اليى
 
ي تعرف ف

والتى
ة والطويلة(.  ة والطويلة(، والك ة )القصير  والطويلة(، والضمة )القصير
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 اللىلس فيه والغموض؛ من خاالل تخصايص الحارف،  هي تسجيل األصوات الكالمية الصوتية :  الكتابة -2

ً
 كتابيا
ً
تسجيأ

ي  ي مايسم با )الرم الكتابر
 
، يساجل مان خاللاه أصاوات أياة لغاة مان اللغاات ) وتسجيله ف

ً
الذي بدوره يكّون نظاما صاالحا

 ( 97_96. ص 1997برموزها تسجيال دقيقاي )سعران محمود ي 
مه اللغة العربية

 
ّ حير  تعل ي ي كتابة الكلمات والجمال؛ بادليل مانلحظاه عناد  فالدارس األجنتر

 
ي ستواجهه ف

يدرة الصعوبة التى
 مااا؛ إق القاااف 

ّ
ي المخااارج إىل حااد

 
ي العربيااة تناادرج تحتااه العديااد ماان األصااوات المختلفااة ف

 
نطقااه بصااوت القاااف؛ فالقاااف ف

ي كلمة) قنفذ(
 
ي ك – مثال– الموجودة ف

 
؛عاىل الارغم مان )لماة ) قاالتختلف من حيث النطق والمخرج عن القاف الموجود  ف

اافير 
ي كلمااة س 

 
ي   )اخااتالف الصاافة يطلااق عليهااا صااوت القاااف، كااذلك الفتحااة التاليااة ف

 
مختلفااة عاان صااوت الفتحااة التاليااة ف
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ااغير 
ي تتطلااب )صااوت )ص 

عىل معرفااة األصااوات العربيااة الااتى
ً
؛ كونااه عاااج ا ي ة للاادارس األجنااتر ،وهااذا باادوره يسااىلب مشااكلة كبااير

ها بالصاورة ال  عاىل الكتاباة نطقها وتميير 
ً
 كلياا
ً
صاحيحة، ماع الخطاأ المتكارر فينطاق األصاوات؛ بااألخص الاذي يعتماد اعتماادا

ي ) المصادر نفساهيص
ي مجال تعليم العربية لغير النااطقير  بهاا عادة معااب 

 
ّ ف ي   51العربية، فللرم  الكتابر

ً
(، ) إّماا أن يكاون دا 

ة وحااادة كتابياااة، فتساااام  الكتاباااة كتاباااة صاااوتية، وهااااذا عاااىل حااارف، فتكاااون الكتابااااة تشاااكيلية، وإّماااا أن تكاااون بصااااورة عامااا
 به، ومثال هاذه الدراساة 

ً
 خاصا
ً
 كتابيا
ً
يتطلب نظاما هجائيا يضعه الدارس؛ بحيث يجعل لكل صوت ينطق به المتكلم رم ا

تحتاااج اىل التاادريب ماان الباحااث نفسااه، وعااىل ماان وقعاات علاايهم الدراسااة، كااأن يعاارف الاادارس أدااكاال لحااروف المختلفااة 
ه ماااان الحااااروف، أومنفصااااال، كمايوضااااح كاااال حاااارف ماااان ا ي آخرهااااا؛ متصااااال مااااع غااااير

 
ي وسااااطها، وف

 
ي أول الكلمااااة، وف

 
لحاااارف ف

الفتحة والضمة والك ة؛ حتى تكون الكلمات سهلة، ومفهومة لدل الدارس، فكلماا اكتمال تادريب  الحروف مع الحركات: 
 
ً
ي يلحظهااا تسااجيأ

، فالهاادف ماان الكتابااة الصااوتية هااو تسااجيل  الكاتااب تمكاان ماان تسااجيل الظااواهر الصااوتية الااتى
ً
صااحيحا

 باااه،  يحااادده الباحاااث مااان مالحظتاااه، ووصااافه 
ً
 خاصاااا
ً
كيفياااة نطاااق الااادارس للصاااوت اللغاااوي، وتخصااايص لكااال صاااوت رمااا ا

نت لتعليم العربية لغير الناطقير  بهاي10. ص1987ابن سهنا ي.( للعضو الذي يستخدم هذا الرم 
(  2006_ واستخدام األنيى

ن الوصف والنقد   -الثالمطلب الث ي تعليم العربية لغير أبنااها بير
ن
 :المصنفات الليبية ف

 بهاااا، ومااان اإلمماااار العلااامي الاااذي كاااان نتااااج اإلقباااال 
اياااد بتعلااايم اللغاااة العربياااة لغاااير النااااطقير   

قاااد أينعااات ممااارة االهتماااام الميى
 ل
ً
، وتشااجيعا

ً
 قويااا
ً
ايااد عااىل دراسااة األجانااب  للعربيااة، والاااذي كااان حاااف ا ة، الميى   للخاااير

ً
ا، فألفاات الكتااب تباااد  ا لتاااأليف والن ا
ي بعرض بع  منها

ي ألفت لتعليم اللغة العربية لغير الناطقير  بها، وسأكتا 
 .فالمقام اليسع لعرض كل الكتب التى

 المصنفات المعدة من جامعة طرابلس :   -أوال 

 س، وعباد  ساويد، الادار العربياة للكتا  1984تاونس، الطبعاة الثانياة – اب، ليبيااالعربية لغير العرب، أحمد سمير بيير

ي  م. 
ي هذا الكتاب الحظت اآلبى

 
 :وف

ي  -
 
ساااار مؤلفاااا هاااذا الكتااااب عاااىل مااانهج قاااويم؛ حياااث طّبقاااا فياااه الطريقاااة القياساااية، مااام إلحاقهاااا بالطريقاااة االساااتقرائية ف

ي تااادريس اللغاااة العربياااة لغاااير النااااطقير  بهاااا، فتضااااف 
 
ة جديااادة التطبياااق، وقاااد ماااارس المؤلفاااان، وتمّرساااا ف باااذلك خاااير

تهما النظرية ة عملية؛ باإلضافة إىل خير  .إليهما، وهي خير

عااا بهااا التقااديم لموضااوع الاادروس كاناات داايقة؛ حيااث اسااتهّل المؤلفااان كتابهمااا ب عطاااء الدارسااير    - ي  شا
 الطريقااة الااتى

ّ
إن

ة عىل األلسان، مام أقحام كلمات تدور عىل األلسن، وهي تشكل قائمة من الكلمات، تتكون من أربااع وممانير  كلمة، دائر 
ّ  بااه هااذا النطااق لكاال  ي معرفااة الحااروف، وطريقااة  رساامها؛ للوقااوف عااىل معرفااة نطااق كاال حاارف، ومااايتمير

 
الدارسااون ف
ي أول الكلماة، مثال: ...الاّراء – الجايم -الثااء :حارف، مثال

 
معلاب، وإقا كاان  إلا؛؛ للوقاوف عاىل نطاق هاذا الحارف إقا كاان ف

ي وساذ الكلماة، مثال: 
 
ي آخار الكلماة، مثال: بعاير  الحارف ف

 
ملاث، كماا عماد مؤلفاا الكتااب عاىل وضاع  ، وإقا كاان الحارف ف

ة، والحركااااات الطويلااااة، وبعااااد فهاااام الدارسااااير  لرساااام  ي تعلاااايم الحركااااات؛ للوقااااوف عااااىل الحركااااات القصااااير
 
ي ف
 
تصااااور واف

ة  .الحروف انتقل اإىل التطبيقات؛ ليقف الطالب بنفسه عىل الحركات الطويلة والقصير

، حياث ياتّم الكتاب  -
ً
ي الحقاا

 للادارس عاىل المحادماة، وأماا األعماال التحريرياة فتاأبى
ً
يعتمد عىل أسلوب المشاافهة؛ تادريبا

 امرأة، امرأتان، وواحاد، وامناان، 
ً
ي صورة كلمات، أّو 

 
تدريب الدارس عىل المفرد والمثت  والجمع، والمذكر والمؤنث؛ ف

كيااب كلماة واحادة، ماام يتعارف عااىل الكلماة داخاال وهاذا رجال، وهااذان رجاالن؛ ليتعاارف الادارس عاىل المفاا ردة خاارج اليى
ي كتاب )العربية لغاير العارب(   – الجملة، وبعدها نعّرف الدارس عىل تركيب الجمل، فيبدأ الدارس بعد قلك

 
كما جاء ف

ي عملية تركيب السؤال، مم اإلجابة عنه، مثل
 
عمال مااسمك ؟ كم عمرة ؟ لمااقا قهبات إىل المدرساة؟ هال تحاّب  : ف

ي اإلجاباة
؟ بعد قلك تاأبى  للعلام، نعام :الخير

ً
اون سانة، أقهاب إىلر المدرساة؛ طلباا أحاّب عمال  :اسامي أحماد، عماري ع ا

 .الخير 

ي جمال،  -
 
 من المفردات؛ مع استطاعته تحليلها، وتركيبهاا ف

ً
 الدارس قد ملك رصيدا

ّ
دخل المؤلفان بعد تأكدهما من أن

عة  .ممتلعة بالماء دخال إىل اإلعراب المل ، مثل: إن اليى

 مان المفاردات،  -
ً
ا  كباير
ً
وقد عرف الادارس األساماء واألفعاال والحاروف، ويساتطيع بساهولة تمياير  كال ناوع، وملاك رصايدا

ي من خاللها تكوين جمل وفق قواعد تعلمها
 .التى

ي تدريسااه؛  -
 
ة وقاادرة مساااهمة؛ لااو أحساان الماادرس الطريقااة الناجحااة والناجعااة ف  الكتاااب يمثاال خااير

ّ
 فااان
ً
ا لحقاااق وأخااير

الكتااااب غرضاااه، وهاااذا مثاااال ينطلاااق مناااه  الااادارس اىل  معرفاااة نفساااه، أوال تطااارح أساااعلة يجااااب عنهاااا مااام ياااتم تااادريس 
الاادارس عااىل األسااعلة واالجاباااة  نقااول مااثال : ماهاااذا ؟ ادااارة اىل الصاادر، فيجياااب الاادارس هااذا صااادر، ماام نقااول: هاااذا 

ا عاىل أسالوب المشاافهة تادريبا للادارس صدر، ضع سؤاال حوله فيقول ماهذا؟ ألناه تادرب علياه. والكتا اب يعتماد كثاير
ي الحقا . 

 عىل المحادمة واألعمال التحريرية تأبى
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  :المصنفات المعدة من كلية الدعوة اإلسالمية - انيا

م، 1992ه /  1401 تعلايم اللغاة العربياة لغاير النااطقير  بهاا، منشاورات كلياة الادعوة اإلساالمية، الطبعاة الثانياة، سانة -
عبااااد  الكاااالل، وعبدالحميدالهرامااااة، ومختااااار دياااارة،  :تااااأليف األسااااتاق: عبااااد اللطيااااف الشااااويرف، وراجعهااااا ألساااااتذة

 .م 1997ه /  1426منشورات كلية الدعوة اإلسالمية طرابلس الغرب، الطبعة األوىل 

ي تعليم اللغة العربية  -
 
ي تأليف السلسلة الثالثة ف

 
لألجانب اختياارهم للمواضايع راع ا لمؤلف، واألساتذة المراجعون؛ ف

ي 
 
ي الكاااااف

؛ ماااع مراعااااة التوقياااات الااا مت  ي
 
ي تخااادم الااادارس، والمناساااابة لمساااتواه العماااري والثقاااااف

الساااهلة  والىلسااايطة، الااااتى
 .للتعلم

ي كتابه عىل تنمية المهارات األربااع: ) االستماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة عاّمة -
 
؛ مع التأكيد عىل )حرص المؤلف ف

 : ي
 .)) القراءة والتحدثمهارابى

ي لهااا عالقااة بااالواقع  -
ي تاادريس اللغااة، وعاارض المواضاايع قات المضااامير  الحّيااة، والهادفااة الااتى

 
كيبيااة ف باااع الطريقااة اليى

ّ
ات

 : ي ي  العاااربر
ى
، واألخاااالف ي

 
، والثقااااف ، واالجتمااااعي ، والساااياالي ي

ي تخااادما لااادارس مااان ناحياااة التاااذوق الجمااااىلي )) الاااديت 
، الاااتى

ي للموضااااوع، والقاااادرة عااااىل التح
 
اكيااااب، واكتساااااب مااااروة لغويااااة هائلااااة؛ دون الاااادخول ف ي واليى

لياااال، واسااااتخالص المعاااااب 
وح النحوّية، والمصطلحات المعرقلة لفهم الطالب، والمربكة له  .ال ا

كاير  عاىل التادريبات وتنوعهاا، ولام يهملاوا  -
بع المؤلف، ومعه األساتذة المراجعون؛ أمناءالادروس المختاارة منهجياة اليى

ّ
ات

ي الحقيقاة اختباار، يعارف مان خاللهاا األساتاق مادل جانب المناق
 
ة بموضاوع الادرس؛ ألنهاا ف شات قات العالقة المبااشا

إلماام الطالااب الاادارس بالموضااوع المقااروء، وماادل قدرتااه عاىل االسااتيعاب والفهاام؛ فالهاادف هااو إتقااان القااراءة، وتفّهاام 
، وإمراء فكره، ولغته  .المعت 
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هم عاىل العربياة، وحاّبهم لهاا، فأخلصاوا   -
 
ت ، كاان دافعهام غاير ء متخصصير 

ّ
اقن هذه جهود جبارة متالحمة ألساتذة أجأ

ي كافاة األرجااء؛ لتكاون لغاة العلام والثقافاة،  
 
ي سعيهم، آملير  لعملهم النفع واالنتفاع، يحذوهم أمل  ترسي؛ العربياة ف

 
ف

 .كما أنها لغة الدين قبل

 

  :معدة من جمعية الدعوة اإلسالميةالمصنفات ال - الثا

اللغاااة العربياااة لغاااير النااااطقير  بها،تاااأليف األسااااتذة عباااداللطيف أحماااد الشاااويرف، ورجاااب الهاااادي ضاااياف، ومحماااد خليفاااة 
ينة، ئنشورات جمعية الدعوة اإلسالمية العالمية ، ونوري عىلي شا ي

 .طرابلس الغرب – األسود، ومسعود عبد  الوازب 

 .م 1426 سنة – الطبعة األوىل / الج ء األول

ي 
 .م 1428 سنة – الطبعة الثانية / الج ء الثاب 

 .م 1428سنة  –الطبعة الثانية  / الج ء الثالث

ي مىلاات نجاحهااا، كمااا راعااوا العماار  -
ي تااأليف هااذه السلساالة االسااتفادة ماان محاساان الطاارق التعليميااة الااتى

 
راع المؤلفااون ف

 مااع النااواجي 
ي للمااتعلم؛ بحيااث يتماااالا

ي ممارهااا إال الاا مت 
وا عااىل أن العربيااة مريااة وغنيااة، التااؤبى

ّ
 العقليااة والثقافيااة، وأكااد

 .من خالل قاتها

أتباااع المؤلفاااون كاااّل ناااص مااان النصاااوص المختاااارة تااادريبات متنوعاااة، تخااادم مهاااارات النطاااق والقاااراءة والفهااام والكتاباااة  -
 . واالستعمال اللغويّ 

ي كااال جااا ء مااان األجااا اء الث -
 
الماااة للحاااوار والمحادماااة ؛ليتااادربا لطالاااب عاااىل هاااذا النشااااط تاااّم تخصااايص مسااااحة واساااعة  ف

 .الحيوي، فيواجه مقتضيات الحياة العربية، وهوقادر عىل فهم مايسمع، والتعبير  عّما يريد، ويحّس به

 .اختيار األلفاظ ا لمناسبة الحتياجات الدارس؛ مع مراعاة السهولة، واالبتعاد عن الكلمات قات النطق الصعب -

ّ المباشا انتقاء الج -  الطىلي
ّ
اكيب المناسبة، واألسلوب الجىلي

 .مل واليى

 للمعت   -
ً
 للفهم، وتثبهتا

ً
ح والتىلسيذ؛ تأكيدا ورّي لل ا ح ماهو     .شا

ضامن المؤلفاون الجاا ء الثالاث مان هااذه السلسالة إىل  جاناب االسااتعماالت اللغوياة بعا  القواعااد اإلمالئياة والنحويااة  -
 . بشكل سهل وملسور

ي بااير  األجاا اء الثالمااة، وتتضااح صااورة المفااردات المختااارة؛ بحيااث كااان كااّل جاا ء فيهااا روعي التسلساال الماان -
 
ي والمعاارف

طاى
 بما بعده

ً
 بما قبله، وموصو 

ً
 .متصأ

  – إنها سلسلة من المؤلفات قد أضاءت -
ّ
 بهاا، وهي تتمتاع  – بحق

دمعة عىل طريق تعليم اللغة العربية  لغير النااطقير 
ي أداء مهمتهاا، فامي تمتاازبعادة صافات تؤهلهاا للبقااء واالسا 

 
باالغت  والقاوة والمروناة والوضاوح،  -كماا أسافلت– تمرار ف

وهي قابلااة لتطااور الحياااة، فقااد قاوماات ماان  وفااا لاادهر، وخصااومة األعااداء مااالم تقاومااه أيااة لغااة؛ مّمااا ياادّل عااىل أن 
 .اللغة العربية تتمتع بحيوية عظيمة

 

  -الخاتمة: 
ي من خالل الدراسة  الحظت الباحثة، 

ي هذه الورقة اآلبى
 
ن ف  :والقارئ المتمعِّ

 اللغة العربية قات تراث حضاري ّعريق، وهي لغة حية صالحة لكل زمان ومكان.  .1

اث .2 ي معارف الطالب المتعلقة باليى
 
 .الفقر الشديد ف

3.  : يذ االستماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة، فيجب تقديم كّل مهارة بج ئياتها، مرتبة من الىلس للغة مهارات هي
 .إىل المعقد

 

 :التوصيات

ي 
ها، أوصي وأنبه عىل اآلبى  بغير

 :من خالل االطالع  عىل المصنفات السابقة المتعلقة بتعليم اللغة العربية للناطقير 

، وأوجاااه )يجااب عاااىل معلااام اللغاااة أن يساااأل طالباااه عماااا يعرفوناااه عااان اللغاااة العربياااة : )أصاااواتها،تراكيبها،ومفرداتها .1
 .اللغةالعربية ولغتهم األمّ الشبه واالختالف بير  

ي  .2
 
ي اكتسااابها، وتقااديم المعلوماااات اللغوياااة ف

يجااب أن يعااارف الطالااب أهاااداف تعلااايم اللغااة العربياااة، والمهااارات الاااتى
 .مواقف حّية، وللس تقديمها أصواتا وكلمات وتراكيبب ال معت  

ي اكتس .3
 .بهاعىل األساتذة تعريف الطالب بأهداف تعليم  اللغة العربية، والمهارات التى
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ماه العربياة؛  .4
 
ي عناد تعل ي تواجاه الادارس األجناتر

التعّرف  عىل الصعوبات اللغوية والتعريف بها؛ تلك الصاعوبات الاتى
 .لوضع برنامج تعليمي مناسب هادف، تقدم فيه المادة التعليمية بطريقة صحيحة وواضحة

 العربية تبدأ من اليمير  إىل اللسار؛ بخ .5
ّ
ي اعتباره أن

 
 .الف اللغات األخرلعىل المعلم أن يضع ف

ي التاااادريس ماااان قباااال األساااااتذة، واسااااتبعاد واسااااتهجان أيااااة تراكيااااب عاميااااة، أو ألفاااااظ  .6
 
يجااااب اسااااتعمال الفصاااا  ف

 .سوقية

حات .7 اح صادرا من المعلم – تقديم المقيى ي برنامج تعليم  -واألوىل أن  يكون االقيى
 
ي مجال تطوير العمل ف

 
 ف
ّ
الجاد

 .اللغة العربية

 

 -المصا ر والمراجع: 
ي لمدرس اللغة العربية .القاهرة : دار المعارف، الطبعة السادسة. 1968ه_ 1387ابراهيم، عبد العليم . )

 م( .الموجه الفت 

( ، م( أسباب حدوث الحرف، راجعه وقادم لاه، طاه عباد الاراوف ساعد، القااهرة: 1978-ه1398ابن سهنا، أبو عىلي الحسير 
 الناشا مكتبة الكليات األزهرية. 

   القاهرة : مكتبة األنجلو المرص  م  ( . األصوات اللغوية  1987يم .) أنلسي  ابراه

، دون طبعاة، دون  ي بوردن، جلورياج وأخرون، أساسيات علام الكاالم، ترجماة ما ي الادين حميادة، حلاب: دار الشاوق العاربر
 تارياااا؛. 

ي فقه اللغة وتاارياااا؛ الكتاباة، طارابلس، ليبياا، منشاورات1982-ه1391حاتم، عماد. )
 
ا والتوزياااااع م(. ف : المنشاأة العاماة للن ا

 واالعالن. 

، ابن سنان . )  ي وت : طبع ون ا دارالكتب العلمية، الطبعة األوىل. 1982ه_ 1402الخفاجر  م ( . ش الفصاحة .بير
بوياااة  1981ردااادي، محماااود طااااهر واخااارون . ) ي ضاااوء االتجاهاااات اليى

 
بياااة الدينياااة ف م ( .طااارق تااادريس اللغاااة العربياااة واليى

  القاهرة : دارالمعرفةالحديثة. 

ي  م ( .علم اللغة ) مقدمة 1997ه_ 1417السعران، محمود .) ي ، الطبعة الثانية )القارئ الغربر  .. دار الفكر العربر

ي ضوء علم االصوات الحديث، بنغازي، ليبيا: دار الكتب الوطنية، 2001سويد، عبد   )
 
م( أحكام تجويد القرآن الكريم ف

 الطبعة الثانية. 

 .الناشا ي الدارالمرصية اللبنانية .يحسن . تعليم اللغة العربية بير  النظرية والتطبيق دحاتة

ي مؤسسة  هنداوي . 2013العقاد ي عباس محمود . )  ي اللغة واألدب . القاهرة : طبع ون ا
 
 م ( . أدتات مجتمعات ف

تاادريس، محمااد صااالح ساامك .)
ّ
بيااة الدينيااة  .  1969فن ايةم( . اللغااة العربيااة واليى الطبعااة  القاااهرة : مكتبااة األنجلااو ي المرصا

 الثالثة. 

، محمد منصف،) بية. 2003القمادي  م(، االصوات ووظائفها، طرابلس، ليبيا: منشورات جامعة طرابلس، كلية اليى

 مكتبة الفالح ، الطبعة الثانية.  . م( . تدريس فنون اللغة العربية1991ه_ 1411مدكور، عىل أحمد. )

 م  (. خصائص العربية وطرق تدريسها . دار النفائسي الطبعة األوىل .  1985ه_   1405معروف، نايف.) 

، عبااد   األمااير  . ) اكة  م ( . طاارق تاادريس اللغااة العربيااة، طاارابلس الغاارب : 1996الاانعمي ا ا، دار الكتاااب وال ا ا طبااع ون ا
 ، الطبعةاألوىل .  العامة للورق والطباعة

ي  2003يااونس يفاات ي عااىلي . ) 
 
. القاااهرة : مكتبااة  ) تعلاايم ا للغااة العربيااة لألجانااب ماان ) النظريااة إىل التطبيااقم( .المرجااع  ف

، الطبعة األوىل.   وهبة للطباعة والن ا

 

 :الدوريات

ي  تعلاايم اللغااة العربيااة لغااير الناااطقير  بهااا . )
 
ناات ف م( . ناادوة الوجااه العااالمي بجامعااة  2006اسااتخدام الحاسااب اآلىلي واإلنيى
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