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Abstract:  

 The Arabic language is distinguished by its characteristics that 

distinguish it from other languages, as it is phonetically and 

symbolically characterized   as well as being  distinguished by  the  

number of its letters, which reached twenty-eight letters, and also 

characterized by the letter “Dhad”. It  uses this human device to its 

fullest and best, and does not neglect one of its functions.  
The Arabic language has a link with the Islamic religion that will 

remain until  the Day of Resurrection because the one who pledges 

and cares  for it is “Allah“ , the Almighty. Most of the non- native 

speakers teach the Arabic language in order for them to understand 

the Islam  and  Its message. Thus,  the Arabic language  is  greatly 
concerned   ad enjoyed by   the  non- native  leaners . But this desire 

and demand hindered with difficulties, including the lack of a good 

teacher, as well as teaching methods, so hope for the development of 

teaching Arabic to non-native speakers remains possible if we benefit 

from modern technology in teaching Arabic to non- native leaners. 

This is what the current research will touch upon. 
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ن الواقع والمأمول ها عن بعد بير ن بغير  تعليم اللغة العربية للناطقير
 
 2حمد أبيمان جالل 

 
 الملخص

ز صوتيا ورمزيا بعدد  ها من اللغات فهي تتمير ها عن غير ز تنفرد اللغة العربية بخصائص تمير
ز بحرف الضاد  ين حرفا، ومذلك تتمير ي بلغت ثمانية وعشر

وهي تستعمل هذا  ،حروفها الت 
ي الجهاز ال 

 .وال تهمل وظيفة واحدة من وظائفه ،حسنهأتمه و أ عى سنسايز
ن الذي تعهده يوم القيامة أل إىلتباطا لن ينفك  ار لسمايي فاللغة العربية ارتبطت بالدين ال 
هلها من أمتعلمي اللغة العربية من غير  أغلبوإن  ،إىلورعاه هو رب العزة لسبحانه وتع

ز  والستيعاب  لسمامغة ألغراض تتعلق بفهم ال هم يتعلمون هذه اللأغلبوأن  ،المسلمير
ز بها وتتمتع بأقبال كبير عى  ،رلسالته ين من غير الناطقير لذلك تحظز باهتمام الكثير
 ،قبال يصطدمان بصعوبات منها عدم توفر المعلم الجيد لكن تلك الرغبة وذلك ال ،تعلمها 

ي تطوير تعليم اللغة لذى يبق  األ  ،وكذلك طرائق التدريس
ز
ها مل ف ز بغير العربية للناطقير

ز بها  ي تعليم اللغة العربية لغير الناقير
ز
 ،واردا إذا الستفدنا من ولسائل التكنلوجيا الحديثة ف

 .وهذا ما لسيتطرق اليه البحث الحاىلي 
 .لغة الضاد، الدين اللسمايي ، اللغة العربية: الكلمات المفتاحية

 

 : المقدمة
 :تعلمها أهميةاللغة العربية و 

ز لغات العالم  مكانتها الخاصة وموقعها الفريد   ألسبابويرجع أكير  ،خرىاأل إن اللغة العربية مكانة خاصة وموقفا فريدا بير
ي جانب وتمتعها بالعالمية منذ العصور الولسظ وموقفها الحاضز كإحدى اللغات الست  لسمامكونها لغة ال 

ز
ز ف والمسلمير

ي اختارتها األ 
ي جانب  مم المتحدة كحلقة رلسميةالت 

ز
 (11، صفحة 2003)،يوسنس و الشيخ،  .خرأف

ة للغة أو  ،كما تعد اللغة العربية ثالث لغات العالم الحديث من حيث انتشارها ولسعة مناطقها  ز يد تلك المكانة المتمير
جسون قاتما " ان اللغة العربية بالنسبة  ز بها وبالنسبة  إىلالعربية العالم اللغوي فير ها مدى  إىلعدد المتكلمير تعتير  ،تأثير

ي 
ي العالم "أأعظم اللغات السامية اليوم وينبغز

ز
 (32، صفحة 1992)عليان،  .ن تعتير كواحدة من اللغات المهمة ف

 :المنظومة التعليمية
 وتشمل العناض اآلتية: 

ي الدول • 
ز
ز للعربية ف ز لها تحديد المناهج التعليمية حسب الهدف من الدرالسة: فإن كان الهدف إعداد مدرلسير التابعير
م علوم الدين ال 

ُّ
ز فهذا مستوى، وإن كان الهدف تعل ز أو إعماميير  فهذا مستوى لسمايي فهذا مستوى، أو إعداد صحفيير

 ثالث. 
نامج التعليمي بالكامل من هذا المستوى •  مَّ يكون الير

َ
 للمستوى الذي يطلبه المتعلم، ومن ث

ً
اختيار نوع الفصىح تبعا

اث   فصىح البحوث العلمية(... إلخ.  –حافة فصىح الص –)فصىح الي 
ز لغة المتعلم واللغة •  عة؛ وذلك من خمال المقارنة بير

َّ
الستخدام علم اللغة التقابىي لتحليل األخطاء والصعوبات المتوق

ز حروف العربية وحروف اللغات المقابلة والبحث عن مواضع الصعوبة النطقية والكتابية  العربية؛ فيتم المقارنة بير
ه ي يوفرها هذا العلم. وغير

 ا من السبل الت 
 واالختصاُر وتعلُم • 

ُ
ز بها، من حيث السهولة م للناطقير

َّ
ي هذه المناهج بطريقة تختلف عن النحو المقد

ز
عرض النحو ف

 .
ً
 تلك القواعد عير نصوص وقصص وقطع للفهم دون تخصيص كتاب للقواعد النحوية منفردا

ي تقوم بهــا ج
ي جدوى التجارب الت 

ز
ي تنوي البدء  –ية، مثل تجربة جامعــة األزهــر إلسمامامــعات أو مراكز عربية و النظر ف

الت 
ز بالعربية لتدريس العربية وعلوم الدين ال  –فيها  ولغة  ألسلوب بلسمايي الخاصة بإعداد جامعة للوافدين من غير الناطقير

ورة   ال  إدراكلسهلة باعتبارها لغة ثانية لهم. مع ضز
ً
م لغتهم ليستفيد  أن جامعات الغرب مثال

ُّ
ي ما يخص تعل

ز
تفعل هذا ف

 . ي
ز
ي بيئة اللغة ومحضنها الثقاف

ز
 المتعلم من الدرالسة ف
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 :خصائص اللغة العربية
ها من اللغات  ها عن غير ز ي تمير

ي المؤلفات المتعددة فهي كما  خرىاأل قد ذكر العلماء اللغويون خصائص اللغة العربية الت 
ز
ف

 :يىي 

 .نها لغة اشتقاقأ
 غنية بأصواتها. نها لغة أ

 نها لغة جمع وترصيف. أ

 نها لغة اعراب ولغة متنوعة الرتب. أ

ي أ
ز
ي التعبير ومتنوعة ف

ز
 الجمل.  ألساليبنها لغة غنية ف

ز بلغات أ ي عرصنا الحاضز مستمد من  أخرىن تعليم اللغة العربية للناطقير
ز
وطرائق  جنييةيات تعليم  اللغات األ ألسالسف

ي النصف يات والطرالسالسوتلك األ  ،تدريسها 
ز
ي ظهرت بعض معالمها ف

ئق منيثقة من  نتائج الدرالسات اللغوية والنفسية الت 
ين األول ز بلغات  ،من القرن العشر ي  أخرىولقد تطور تعليم اللغة العربية للناطقير

ز
ة األونةتطورا ملحوظا ف وافتتح  ،األخير

،  .ربية وخارجهاعدد غير قليل من المعاهد والمدارس والمراكز لتعليمها داخل البماد الع  (9، صفحة 1423)العصيىي
 :وال: أسس اختيار الطريقةأ

ة متعددة وليس منها ما هي مثىي ومنالسبة لكل المواقف التعليمية، فمعتز   جنييةإذا كانت طرائق تدريس اللغة األ  كثير
ي منها ما ينالسب 

ها، وإنما ينتق  ها أال يتقيد بطريقة معينة دون غير ز بغير ي عى معلم اللغة العربية للناطقير
ذلك أنه ينبغز

 .الموقف التعليمي الذي يجد نفسه فيه

 :علم وهو يختار طريقة التدريس المنالسبة، وهي وهناك عدة ألسس يمكن أن يلجأ إليها الم

 .المجتمع الذي تدرس فيه العربية كلغة ثانية .1

 .أهداف تدريس العربية كلغة ثانية .2

ز وخصائصهم .3  .مستوى الدارلسير

ز  .4  .اللغة القومية للدارلسير

 .إمكانيات تعليم اللغة .5

 ...مستوى اللغة العربية المراد تعليمها، فصىح، عامية .6

 :معايير اختيار الطريقة :ثانيا

ي ضوئها اختيار الطريقة، وهي  إىل
ز
ي أن يتم ف

 :جانب ألسس اختيار الطريقة ثمة معايير ينبغز

ي  :السياقية .1
ز
ي لسياقات ذات معتز تجعل تعلمها ذا قيمة ف

ز
أي أن تقدم الطريقة كافة الوحدات اللغوية الجديدة ف

 .حياة الدارس

ئ الفرصة ألقىص  :االجتماعية .2 ز أي أن تهتر ز المتعلمير  .شكل من أشكال االتصال بير

مجة .3 ي محتوى لغوي جديد، وأن تقدم هذا المحتوى  :الير
ز
أي أن توظف المحتوى اللغوي الذى لسبق تعلمه ف

 .الجديد متصما بسابقه
أي أن تقدم المحتوى اللغوي الجديد بشكل يسمح لكل طالب كفرد أن يستفيد. فإن الطريقة الجيدة  :الفردية .4

ي ال 
 .يضيع فيها حق الفرد أمام تيار الجماعةهي الت 

ي تعليم اللغة :النمذجة .5
ز
 .أي أن توفر نماذج جيدة يمكن محاكاتها ف

 .عرض المحتوى اللغوى الجديد ألساليبأي أن تعدد  :التنوع .6

ي  :التفاعل .7
ز
ي إطار الظروف والمكانيات المتوفرة ف

ز
 أي أن فيها يتفاعل كل من المتعلم والمعلم والمواد التعليمية ف

،  .حجرة الدرالسة  (198، صفحة 2000)،الخواىلي

اف وضبط :الممارلسة .8  .أي أن تعظ لكل متعلم الفرصة للممارلسة الفعلية للمحتوى اللغوي الجديد تحت إشر
ي  .9

أي أن تمكن المتعلم من إظهار أقىص درجات االلستجابة عنده، ومن تنمية قدرته عى التوجيه  :التوجيه الذاي 
ي 
 .الذاي 

 :نجاح طريقة التدريس داخل الموقف التدريس  أسس  :ثالثا

 عرض المادة 
ز
ي ف

تيب المنطق   .أن تأخذ الي 

 .ميول ورغبات وقدرات والستعداد المتعلم إىلالنظر  -

 االعتبار 
ز
 .أن تؤخذ الفروق الفردية ف

 طوال مراحل الدرس 
ً
 .أن يكون موقف التلميذ إيجابيا

  ة الهتمام التلميذ وتبعثه  .االبتكار إىلأن تكون الطريقة مثير

 ومراحل نموهم ،أن تمائم الطريقة لسن الطماب. 
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 أن تراىع صحة الطالب النفسية والبدنية والعقلية. 

 أن تستند عى ظروف التعلم وتستفيد من قوانينه. 

 :لمحة تاريخية عن طرائق تدريس اللغات

ت طرق تعليم اللغات ال بنائها فتعددت واختلفت كذلك طرق تعليم ز بها لقد تعددت وكير ولعل .اللغات لغير الناطقير
ي اللغة والتعليم لدى مدريي لسايي السبب األ 

ي تدريسها فضما عن نظريت 
ز
 لتطور طرق تعليم اللغات هو الهدف المنشود ف

 (69، صفحة 2003)الناقة و طعيمة ،  .اللغة العربية طوال ذلك التطور

ي إندونيسيا مثما  ،فيه اللغةإن طريقة تدريس اللغة تختلف باختماف المجتمع الذي تعلم 
ز
فطريقة تعليم اللغة العربية ف

ي  إىلتختلف 
ز
ي  ،أمريكا حد ما بطرق تعليمها ف

ز
ي مجتمع ابنائها تختلف بطريقة تدريسها ف

ز
وطريقة تدريس اللغة العربية ف

،  .أخرىمجتمع يتحدث بلغة   (15، صفحة 2003)عىي و الوائىي
ي لسنذكرها لحقا ولسوف نذكر طرق التدريس الخاصة بتدريس 

قد ال تكون خاصة بتعليم اللغة العربية  ،اللغة العربية الت 
ي ميدان تعليم اللغات ،وحدها 

ز
حت وجربت ف ولذلك عندما تدرس هذه الطرق علينا إن ننظر كيف  ،ولكنها طرق اقي 

ها.  ز بغير ي تعليم اللغة العربية للناطقير
ز
 (55، صفحة 1985)الناقة م.،  سنستفيد منها ف

 :ه الطرق هي ومن هذ
  :وال: الطريقة الطبيعية أ

ي اوربا  إىليعود تاريــــخ هذه الطريقة 
ز
اوائل القرن التالسع عشر للميمادي نتيجة لماهتمام بالتفكير العلمي الذي ظهر ف

ي  ،يةسنسانتهتم بالفرد وتراىعي طبيعته ال  ،ونتيجة البحث عن طريق طبيعة ي أن تعلم لألجنتر
عى لك فان اللغة الثانية ينبغز

ي أن يفهم المتعلم المنطوق اوال  لسلوبباأل 
ي  ،الذي يكتسب به الطفل لغت االم. وينبغز

ز
ة يبدا ف ثم يتحدث ثانيا، وبعد في 

 ..القراءة فالكتابة
  :أهداف الطريقة ومالمحها 

 الفلسفية والمنطقية. االهتمام بالنواحي العلمية، وييتعد عن النظريات  -

ي تقديم المهارات اللغوية.  -
ز
 التدرج ف

 ال تتطلب كتبا وال مواد لغوية مقررة.  -

ط التحضير للدروس.  -
 ال يشي 

ة.  ،عدم تدريس القواعد اطماقا  - ي الحديث عن القواعد بطريقة مباشر
 وتحاير

  (77، صفحة 1985)الناقة م.، 
 :مزاياها 

 اللغة فهما حقيقيا.  االهتمام بالجانب المنطوق المهم لفهم

جمة.  ي الي 
 تحاير

 ترتيب المهارات هذا التسلسل فهم المسموع، فالكمام  ثم القراءة فالكتابة. 

 :عيوب  ها

 يتطلب تطبيق هذه الطريقة معلم كف. 

 . ز ز أو البالغير ز فغالبا ما يكون من المراهقير  اختماف اعمار المتعلمير

ي درالسة 
ز
 الوقت الذي يمكن أن يمضيه الصغار ف

      
ة  -ثانيا  :الطريقة المباشر

أن متعلم اللغة يمكن أن يتعلم منذ البداية أن يفكر بولساطة اللغة  :تقوم هذه الطريقة عى عدد من المداخل أهمها
ا بما يطابقها أو يماثلها من الكلمات أو  فكار الهدف عن طريق ربط الموضوعات واالشياء والمواقف واأل ربطا مباشر

 (76، صفحة 1985)الناقة م.،  .تقدم مهارة الحديث عى مهارة القراءةوهي .المصطلحات
 :مزاياها
ز  ،وية لمهارة الكماماألولتعظي   من كمام المعلم.  أكير اذ يكون كمام المتعلمير

ي صفوف برامج اللغة.  أخرىرفض الستعمال اي لغة 
ز
 تكون بمثابة ولسيط ف

ي اللغة 
ز
 .لسواء كانت حديثا أم قراءةتساعد عى تنمية القدرة عى التفكير ف

ي غالبا ما تقود 
جمة الت   التداخل اللغوي.  إىلاالبتعاد من الي 

 :عيوب  ها

ز الطماب.   ال تراىعي الفرود الفردية بير
 كفاية عالية.   إىلال يستطيع كل معلم من الستعمال هذه الطريقة ال نها تحتاج 
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ي المراحل التاليةية من التدريس وليس لها مجال األولنها تقترص عى المراحل أ
ز
 .لها ف

 :طريقة القراءة –ثالثا 

ي اللغة األ 
ز
ي بداية تعلمة للغة دون  جنييةإن محور العمل بهذه الطريقة هو تقديم المادة المطبوعة ف

ز
للدارس ف

فلسفة نفسية تعليمية تنص عى أن إتقان  إىلوهي تستند  ،ونما العمل عى القراءة حت  يحصل عى المعتز .ترجمتها
 .يعدان افضل الولسائل ال تقان بقية مهارات اللغة كالكمام وااللستماع والكتابة .القراءة ما تحتويه النصوص المقروءة

 :مزايها
ز    .غرس حب القراءة لدى المتعلمير

ز بلغات  ،فالقراءة تنمي العقل سنسانالقراءة مطلب من مطالب التقدم عند ال  تنمية  إىلأحوج ما يكون  أخرىوان الناطقير
 (377، صفحة 1985)،طعيمة،  .قدرتهم عى القراءة حت  يتستز لهم االتصال بالثقافة والحضارة العربية

 :عيوب  ها
 .خرىاأل من عيوبــها انها تعتمد عى مهارة القراءة واهمالها مهارات اللغة العربية 

ي قادرين عى فهم اللغة أو التحدث بهاكذلك هذه الطريقة يمكن أن 
ز

 .تعطيينا طمابا قادرين عى القراءة ولكنهم ىع

ي الكمام وااللستماع ( 
الكل يعلم ان العالم اصبح قرية كونية واحدة لذى صار العالم منصبا عى التواصل واالتصال ) مهاري 

 .من مهارة القراءة أكير 

 (322، صفحة 1985مة, رشدي، )،طعي .لم تراىعي هذه الطريقة الفروق الفردية

 :االلستفادة من التقنيات الحديثة وولسائل التعليم

ي هذا العرص 
ز
ي الحادث ف  ،إن المدرس او المعلم الذي يعتمد عى الطرق االلقائية لن يستطيع أن يساير التطور التكنولوحر

ي تنمية
ز
ا ف ي التعليم والتعلم وأعظ الطالب دورا كبير

ز
ي هو ،عمليات التعلم فالحالسوب قد أحدث ثورة ف

ويز إن التعلم االلكي 
ي ايصال المعلومة للمتعلم ويتم فيه الستعمال اليات االتصال الحديثة من خمال الحالسوب  ألساليبمن  ألسلوب

ز
التعليم ف

 .وشبكاتة
ي غاية األ

ز
ي تعليم اللغة العربية أمر ف

ز
فتعليم اللغة العربية يجب ان تساير العرص بما فية من  هميةإن الستعمال الحالسوب ف

ي تعلم اللغة العربية يتقنون الستعمال التقنيات الحديثة ،تقنيات وعلوم هذا النوع  إىللذى تم االتجاه  ،وان الكثير من راغتر
ا من الوقت الذي تحتاجه ،من التعليم ي تعليم مهارات اللغة العربية وفر كثير

ز
اللغة لكي يتقنها  فالستعمال الحالسوب ف

ق وواعد.  ،االلب  (237، صفحة 2004)لسالم، ومستقبل تعليم مهارات اللغة بالستعمال الحالسوب مستقبل مشر
ها:  ز بغير ي تعليم اللغة العربية للناطقير

ز
 كيفية الستعمال التكنولوجيا الحديثة ف

ي عرص تكنولوجيا المعلومات واال 
ز
ها ف ز بغير ات إن تعليم اللغة العربية للناطقير تصاالت البد أن يتطور ليواكب متغير

ونية مثل الحالسب االىلي  ي نفوس الطلبة  ،العرص وعليه أن يستفيد من تطبيقات التكنولوجيا االلكي 
ز
لذى علينا أن نغرس ف

ي التعليم والتعلم ،ن تعليم اللغة العربية يساير تطور العرص 
ز
 .وبالستعمال التكنولوجيا الحديثة ف

 
ن بها المهارات أو الكفايات  :الالزمة لمعلم اللغة العربية لغير الناطقير

 :الكفاية اللغوية
فهو ال يحتاج ان يغرق نفسه بعلل  ،وهي ان يمتلك معرفة بتخصصه تؤهله الن يدرك انظمة اللغة الصوتية والرصفية    

ي تعليم العربية لغير ابنائها لكن يلزمة ان يدرك
ز
جوهر اللغة وخصائصها  النحو والرصف وما شبهها فهذا ال يحتاجه ف

 ها وتنوع تراكيبها والقواعد العامة. ألساليبوطرق 
 :الكفاية المهنية

بوية مدركا لمهارات اللغة العربية ) من  لساليبوهي أن يكون مؤهما لتعليم العربية لغة ثانية عارفا باأل  اتيجيات الي  وااللسي 
والتقييم مطلعا عى كل ما يخص تعليم العربية من مناهج  الستماع وقراءة وتحدث وكتابة( ومستوياتها قادرا عى التقويم

 .تدريسية واهداف ومعايير تخص المهارات اللغوية وتعليم اللغة الثانية

 :الكفاية الثقافية
ي 
ي وتحتوي عى األإدراكوتعتز  فكار ه للثقافة بمفهومها الشامل الذي يجعلها تشمل أنماطا متكاملة من السلوك البشر

م تلك الثقافات المختلفة معه ألساليبواالتصاالت واللغات والممارلسات والقيم والتقاليد و  )يوسنس;، الشيخ،،  .وان يحي 
 (87، صفحة 2003

 :تكنولوجيا التعليم
ي التعليم هي 

ز
ي بتطوير العملية التعليمية، وكانت الطريقة السائدة ف

بوية الحديثة علم جديد يعتز الطريقة إن التقنيات الي 
ح الشفوي المطول.  ي تعتمد عى الحفظ وااللستظهار والشر

 التقليدية الت 
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ي مجال تعليم اللغاتإن ال 
ز
بل هي  ،له وحدها ال تصنع متعلما ناجحا، فما يمكن  لإلله ان تقوم بدور المعلم وحدها ف

ي عرص تكنولوجيا المعلومات فهي تساعد معلم ومدرس اللغة العربي
ز
 إىلة عى حمل الطماب مساعد قوي خصوصا ف

ز باللغة العربية ز االصلير اكهم مع الناطقير ي العملية التعليمية  ،البيئة اللغوية واشر
ز
يك ف ي نفس الوقت فان االله شر

ز
وف

 .للطالب والمعلم معا
ز تعلم اللغة والستعمال التقنيات الحديثة ظاهرة بشكل واضح وقد بدأت محاولة تطوير تعليم   ومن هنا نجد العماقة بير

ات اللغة ثم انتقلت  ي  إىلاللغة بتسخير مختير
مج أو الذاي  امج السمعية والبرصية المتكاملة ثم الستعمال  ،تعليم المير ثم الير

ي تعليم اللغات وتعليمها. 
ز
 (217، صفحة 2004)لسالم، الحالسوب ف

 
 تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية: 

ها ليس ز بغير ي فهم التقنيات التعليمية إن تعليم اللغة العربية للناطقير
ز
لذى عى معلم اللغة ،بمنأى عن التطور الحادث ف

ي الستعمال الولسائل لسواء كانت السمعية والبرصية والتسجيمات واالفمام 
ز
ز بها يجب ان يتنوع ف العربية لغير الناطقير

ة أطول بدال  ها من ولسائل من اجل فاعلية الموقف التعليمي واالحتفاظ بأثر التعلم في  ز عى حالسة واحدة  وغير كير
من الي 

 . ز  (37، صفحة 1989)منصور، أو حالستير

ز تكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا المعلومات:   الفرق بير

 تكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا التعليم ت

 شموال واتسعا أكير  اقل شموال واتسعا 1

ونية فقط بل هو  2 ال يرتبط باألجهزة االلكي 
 البحوثعملية تطبيق لهذه 

ونية واجهزة االتصال من  يرتبط باألجهزة االلكي 
 بعد

ي مجال تعليم اللغة العربية يهتم بهذا   3
ز
ف

 التعليم

 ايضا يهتم بهذا المجال

 
ها ن بغير   تعليم اللغة العربية للناطقير

ن
  :تجارب ف

 :تجربة مرص

يف الذي زاد عمره عى الف لسنة والذي حمل عى عاتقه آالم تعليم اللغة العربية والعلوم  ،إن مرص هي بلد االزهر الشر
ي كل بلدان العالم ال لسمامال 

ز
وعن طريق ايضا  ،وتعليميهم جنييةوذلك عن طريق الستقبال طلبة البعثات األ  ،لسمايي ية ف

ز اللغة العربية والعلوم ال  أبناءلتعليم  رضبقاع األ إىلااللساتذة والدعاة  إرلسال وهذا لم يقترص عى  ،يةلسمامالمسلمير
ي تعلم اللغة العربية 

ها عى الجامعات فحسب بل زاد االقبال عى المراكز الخاصة الت  ز بغير تعليم اللغة العربية للناقير
ت وشاع صيتها وكذلك جذبت اآل ،الغراض تجارية ولسياحية وعلمية الف من دول ولقد نجت هذه هذه المراكز وانتشر

 (36، صفحة 2003)يوسنس و محمد ،  .العالم

 
  :تجربة المملكة العربية السعودية

ز أدرك الذين  ،ت بعض جامعات المملكة العربية السعودية ثقل التبعية الملقاة عى عاتقها تجاه غير العرب من المسلمير
 القاصدون للملكة من غير العرب أسنشأت بعض المعاهد وخصصتها  ،تتجه تجاه مهد الرلسالة وملتق  الحجاج

ولما كير
ي الجامعات السعودية

ز
ها لكي تؤهلهم للدرالسة ف ز بغير ولم تقترص دور المملكة العربية السعودية عى تأليف  ،للناطقير

ي تهدف 
ز بها بل تخطاه  إىلالكتب الت  ي دول غير ذلك فقد سنشر  إىلتعليم اللغة العربية لغير الناطقير

ز
ة ف ت معاهد كثير

ز بها ومن هذه المعاهد  :مختلفة وحملت عى عاتقها هم سنشر اللغة العربية لغير الناطقير

ي جاكرتا لسماممعهد العلوم ال 
ز
 إندونيسيا.  –ية والعربية ف

ي لسمايي المعهد ال 
ي جيبوي 

ز
 . ف

ي ال  ي طوكيو لسمايي المعهد العرير
ز
 اليابان.  – ف

ي واشنطن  ية والعربيةلسماممعهد العلوم ال 
ز
 (98، صفحة 2002)الفوزان و واخرون،  .أمريكا –ف

يا  ن  :تجربة مالير

ز من كلية  اء واكاديميير وع مجموعو من خير ية "بطاقات حمودي " والذي قام بهذا المشر ز لقد تم اختياري للتجربة المالير
يةسنسانالعلوم ال درالسات اللغات الرئيسية برئالسة االلستاذ حمد هللا محمد صالح بدعم من جامعة  ز وتم تطبيق  ،ية المالير

يا  ز امج اللغوية شارك فيها طلبة من دول مختلفة منها مالير ي لسلسلة من الير
ز
وع عالميا ف ز وكوريا  ،المشر وإندونيسيا والصير

اليا و   .أمريكاوالسي 
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ة ز ها خمال مدة زمنية وجير ز بغير ي تعليم اللغة العربية للناطقير
ز
وع نجاحا باهرا ف ي ألسهمذ إ ،ولقد حقق المشر

ز
ت النتائج ف

العليا ومن مرحلة الصفر تدريجيا  إىلية الدنيا لسالستنمية قدرات المتعلم اللغوية وتطوير المهارات اللغوية من المرحلة األ 
 .مرحلة االتصال إىل

ي نقل المتعلم من مرحلة أولقد 
ز
وع نجاحه ف صل لساعة خمال الف 24اللعبة لمدة  إتمامبعد  أخرىمرحلة  إىلثبت المشر

ن تطوير ن يفهمها ويتحدث بها بثقة وذلك ألأجيت يستطيع المتعلم الذي لم يكن لديه تعلم لسابق للعربية  ،الدرايي 
وع. لسايي مهارة االتصال هو المحور األ    لهذا المشر

ي من خمال األ
ز عى المتعلم باع لعابلقد سنشأت فكرة "بطاقات حمودي " من اتجاهات التعلم الذاي  كير

تباره اللغوية بالي 
وكذلك تراىعي تعلم المهارات اللغوية وفق ميول المتعلم وشعته الذاتية وخصائصه الفردية بطريقة  ،محور عملية التعلم

ي تتوافق مع شعة بديهية ،مقصودة
ي يبذلها الفرد  ،فالمتعلم يقوم بجهوده الذاتية والت 

وترى هذه الفرقة ان الجهود الت 
وتتأقلمه بأجواء هذه  ،ردية لتهيئة الستعداده لتعليم اللغة ومراعاة خصائصه الفرديةمن تلقاء نفسة ومراعاة خصائصه الف

ته أاللغة اللغوية ترى  ن االكتساب من أذ إن كل ذلك يساعده عى تنمية مهاراته اللغوية من الداخل بطريقة غير مباشر
تعلم  إىلفالتعليم بهذه الطريقة يعتير من الطرق الحديثة تهدف  ،من االكتساب من الخارج أكير الداخل يرلسخ التعلم 

ي 
هاألسلوباللغة بطريقة شيعة وممتعة الذي يجعل التعلم الذاي  ز بغير ، 2004)لسالم،  .ا ممتعا لدى تعلم العربية للناطقير

 (89صفحة 
 

 التوصيات 
ي تعلمها. إن تزويد العملية التعليمية بالولسائل التعليمية الحديثة لسوف تزيد 

ز
 رغبة الطلبة وتشوقهم ف

ي اصدار معاجم العلوم الحديثة. 
ز
 التولسع ف

ز وتأهيلهم وتدريسهم ي اعداد المعلمير
ز
ي وضع منهجية وظيفية جديدة ف

ز
 .تعزيز دور وزارات التعليم العربية ف

ي مختلف  التخصصات إىلالدعوة 
ز
ي جميع مراحل التعليم وف

ز
 .الستعمال اللغة العربية ف

ورة الستعمال  ي اللغة العربية.  لساليبالتقنيات الحديثة والطرق واأل ضز
ز
 والمناهج الخاصة بتعليم اللغة  ف

ي اللغة العربية. 
ز
ز بغير العربية من الكلمات الدخيلة ف ز الناطقير  سنسبة المتعلمير
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