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تقدیم
أ. د. مجدي حاج إبراهیم

 إذ أضحى مجال تعليم العربية وتعلُّمها أخصب من ذي قبل النفتاح العالم على الثقافة العربية - لدوافع مختلفة

 كان ال ُبدَّ للمؤسسات التعليمية من االستعانة بالوسائل التي تتناسب واالنفتاح العالمّي على الثقافة العربية -

 وتساُرعه ونوعّية المتخصصين في مجال تعليم اللغة العربية وتعلُّمها، ومن هذا المنطلق يتغيَّى هذا الكتاب

ز على الطالب الذي هو محور العملية  عرض بحوث تطبيقية في مجال تعليم اللغة العربية وتعلُّمها؛ تركِّ

ز عليهم، أي الطلبة الذين سعوا بعامة إلى  التعليمية التعلمية، وتتأتى أهميتها من أنها قام بها من تركِّ

الكشف عن احتياجاتهم في ذلك المجال؛ بغية تنمية مهاراتهم وكفايتهم اللغوية وتعزيزها
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 ِمْيِحَّرلا ِنَْمحَّرلا ِهللا ِمْسِب

 

 ميهاربإ جاح يدجم روتكدلا ذاتسألا ميدقت

 اهريغب نيقطانلل ةيبرعلا ةغلل وكسيسيإلا زكرم ريدم
 

 ةربخو ةيلاع تافاقث نيب ٌجزم ةفرعملا نأ ىلإ "2009 ماعلل يبرعلا ةفرعملا ريرقت" ريشي

 راودألا عيسوت يفو ،اWرفوو ةفرعملا ةفاثك يف بالقنا ىلإ يدؤي ؛ةروطتم ةيناسنإ

 اهملاوعو ةعونتملا جاتنإلا تالاجم اهرفوت يتلا ةديدجلا ةيهيفرتلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

 1.ةفرعملا ملاع ةعناصلا

 ةرود ىلع ؛هتايطعم نم ةدافتسالاو ةفرعملا عمتجم ءانب وحن هّجوّتلا دمتعيو

 لامعتسا ىلع رداقلا ناسنإلا دادعx نوكي اذهو ،اهئاطع ةدuزو اهئادأ ةءافكو ةفرعملا

 ةيفيك ناسنإلا هيف ملعتي ٍّيوبرت ؛تuوتسم ةثالث ىلع ةايحلا تالاجم لك يف ةمولعملا

يثحبو ،ًةوق هكاردإو اًعاستا هُيعو دادزيف ،ةفرعملا راطإ يف ةديدجلا تامولعملا ةجمرب
ٍّ

 

 ،ثادحألا هانكتساو ،نيناوقلا فاشكتساو ،ءايشألا راوغأ ربس نم ناسنإلا نكمي

 ىلإ ةمولعملا ناسنإلا هيف لوحي يذلا يبيرجتلا لمعلا ىوتسمو ،ميهافملا لامعتساو

 2.راكتبا ىلإ ةفرعملاو ،ةفرعم

 
1
 :2009 يبرعلا ةفرعملا ريرقت .)2009( .موتكم لآ دشار نب دمحم ةسسؤم ؛ةيمنتلل ةدحتملا ممألا جم$رب 
 .ريرغلا راد :يبد .جتنم يفرعم لصاوت وحن

2
 ةعماجلا" .)2015( .نيسح دمحأ ،يطعملا دبع ؛دومحم ةميرك ،ركاش ؛هللا دبع باوتلا دبع ،باوتلا دبع 

 .ةيبرعلا رصم ةيروهمج ،طويسأ ةعماج .ةيبرتلا ةيلك ةلجم ."ةفرعملا عمتجم يف يومنتلا اهرودو
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 ،ةفرعملا عمتجم وحن هجوتلا قايس يف ميلعتلاو ثحبلا ةيمهأ ىَّدبتت مث نمو

 اهديلوت دعب نمو ،ةفرعملا رشن ىلع يناثلïو ،ةفرعملا ديلوت ىلع لوألï لمعي ناسنإلاف

 يف مهست ةرّوطم وأ ةديدج تامدخو تاجتنم ميدقتب اهفيظوت ىلع لمعي اهرشنو

 .هسفن ناسنإلا ةايح ريوطتو ،فئاظولا داجيإو ،ةورثلا ديلوتو ،ةيمنتلا تالاجم

 اهتمدقم يف نوكي امبرو ،ةيملعلا تاصصختلا فلتخم ىلع قبطني فلس امو

 اهنع ىنغتسُي الف ،تاصصختلا نم اهريغل ةلآ ةغللا نأ قلطنم نم يوغللا صصختلا

 ميلعتب مامتهالا نيرشعلا نرقلا نم ريخألا عبرلا يف داز دقو ،اًفيظوتو اًثحبو اًمُّلعت

 كلذ نم اهتناكم ةيبرعلا ةغللو ،ثداحلا يفرعملا عراستلا بكاويل هريوطتو تاغللا

 ،يسايسلا اهنم ،ةريثك عفاودل ةّيولوأ ملاعلا ءاجرأ يف اهمُّلعت راص دقف ،مامتهالا

 ةغللï يملعلا ثحبلا ريوطت ةرورض كلذ قفارُيو ،يعامتجالاو ،ينيدلاو ،يداصتقالاو

 هنأل ؛اهمُّلعتو ةيبرعلا ةغللا ميلعت ريوطت ةرورضو ،ةفرعملا ديلوت ةليسو هنأل ؛ةيبرعلا

يثحبلا ريوطتلاو ،ةفرعملا رشن ةليسو
ّ

يميلعتلاو 
ّ

 اميس الو - ةيملعلا تاسسؤملا هاعرت 

 نرقلل ساسألا تاراهملا نوكلتمي نيركتبُم تاسسؤملا كلت دادعإ همزليو - تاعماجلا

 .نواعتلاو ،عادبإلاو ،لصاوتلاو ،ّيدقنلا ريكفتلا يأ ؛نيرشعلاو يداحلا

 ةيبرعلا ةغللا ىلإ ءامتنالا زيزعت نم َّدُب ال ةيبرعلا ةغللï يملعلا ثحبلا ريوطتلف

 ةيتايحلا تالاØا فلتخم يف ةيفيظولا ةيبرعلا ةغللا روضح سيركتو ،اهتفاقثو

 ددعتلاو جاودزالا رهاظم ميظنتو ،ةصاخلاو ةماعلا تاءاضفلاو ةيويحلا تاعاطقلاو

 ميمصتو ،ةيبنجألاو ةينطولا تاغللاو ،جراودلاو ،ةحيصفلا ةيبرعلا ةغللا نيب نييوغللا

 بارعإلا ةيويح لثمتو ةيوغللا ةكلملا ةيمنت يف مهست يتلا ةيبرعلا ةغللا ميلعت جهانم

 ،ةيبرعلا ةغللï يفرعملا ثحبلا جتنت ةيثحب زكارم ءاشنإو ،هريسيتو هتيوفعو هتيافكو

 لسلستو ةمجرتملا بتكلا رايتخا يف عونلا ىلع صرحت يتلا ةينيوكتلا ةمجرتلل سيسأتلاو
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 ةغللا ميلعت جماربل رمتسملا ديدجتلا عم ا∏ادآو ةيبرعلا ةغللا يملعم دادعإو ،تامجرتلا

 .عيمجلل حاتملا ،ةايحلا ىدم ّرمتسملا يقارلا ميلعتلا رشنب مامتهالاو ،ةيبرعلا

        ةيديلقتلا ةقيرطلا نأ ىلإ هُّبنتلا يغبني اهمُّلعتو ةيبرعلا ةغللا ميلعت ريوطتلو

 عفد يذلا يناقتلا رصعلا اذهل ةحلاصب دعت مل - ملعملا اهماوق يتلا ةينيقلتلا ةيئاقلإلا -

 ةيوقتو ،ميلعتلا يف ةناقتلا ِجْمَد ىلإ َةيميلعتلا ِتاسّسؤملا ِةكباشلاو ِبوساحلا ُروهظ هيف

 ةيلمعلل ةديدج داعبأ ةئيWو ،ٍلاع ىًوتسم يذ ميلعت ميدقتل تاسسؤملا كلت تاردق

 مُّلعتلا بيلاسأ يف ّيرذج رييغت ىلإ امهروهظ عفد مث نمو ،ةيملعتلا ةيميلعتلا

 هّداومو هلئاسوب ينورتكلإلا مّلعتلا راص ذإ ؛ةصاخب ةيبرعلا ةغُّللو ،ةماعب هتاّيجيتارتسإو

 .ةزيملا هذه نم ديفتسي نأ نم اهمُّلعتو ةيبرعلا ةغللا ميلعتل ّدب الو ،رصعلا اذه ةزيم

 ةفاضإ لِّثمتو ،باتكلا اذه اهنَّمضت يتلا ثوحبلا تءاج ؛قبس ام ءوض يفو

 ةصيرح ةئيب يف ةصاخبو ،اهمُّلعتو اهميلعتو ةيبرعلا ةغللا يف ثحبلا ريوطت قايس يف

 عفادب ويالملا سوفن يف ةزرï ةناكم ةيبرعلا ةغلل ثيح ،ةيزيلاملا ةئيبلا يأ ،كلذ ىلع

 .اهمُّلعت عفاود نم رخآ ٍعفاد ّيأ لبق مالسإلا ةغل ا¿أ

 ،يظفللا قمعلï ةينغلا ةيرشبلا تاغللا ّمهأ نم ةدحاو ةيبرعلا ةغللا نإ

 ةروثلا عم ّيباجيإلا لعافتلاو ،ةيناقتلاو ةيفرعملا تابّلطتملا ةبكاومو ،يونعملا عاستالاو

 بوعشلا نيب رواحتلاو براقتلا لماوع ّمهأ نم ا¿أ نع ةوالع ،ةعراستمـلا ةيفرعملا

 نإف ،ةفرعم عمتجم ةغل نوكت نأل اWءافكو اWّوق مئالع نم هّلك اذهو ،اهريغو ةملسملا

 رّثؤم ةفرعم عمتجم ىلإ ليبس الو ،ةفرعملا عمتجم راسم عم اًفعضو ًةوق ريست ةّماعب ةغللا

 ىلإ عفدتو ،همادختسا لّهستو ،هجتنتو ،ملعلا بعوتست ٍةغل ؛ٍةرّثؤم ٍةغل نود نم

 .راكتبالاو عادبإلا

 ميهاربإ جاح يدجم .د .أ
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 ديهمت

 

 دالبلا يف ةعبتملا ةيديلقتلا ةقيرطلا نم uزيلامب اهمُّلعتو ةيبرعلا ةغللا ميلعت رَّوطت دق

 ،نورشعلاو يداحلا نرقلا هيلإ راص يذلا يناقتلا روطتلا بكاو نأ ىلإ ،ةيبرعلا

 ،تاّصنملا ءانب لالخ نم ميلعتلا يف ةناقتلا جمد ةيميلعتلا تاسّسؤملا نم ىعدتساو

 ىحضأ ذإو ،ةبسانملا ةيمقرلا ةزهجألï ًةقفرم ،عقاوملا ءاشنإو ،تاقيبطتلا فيظوتو

 ؛ةيبرعلا ةفاقثلا ىلع ملاعلا حاتفنال لبق يذ نم بصخأ اهمُّلعتو ةيبرعلا ميلعت لاجم

 نم ةيميلعتلا تاسسؤملل ّدب ال ناك ؛ةيفرعمو ةيعامتجاو ةيسايسو ةيداصتقا عفاودل

يملاعلا حاتفنالاو بسانتت يتلا لئاسولï ةناعتسالا
ّ

 ةّيعونو هعُراستو ةيبرعلا ةفاقثلا ىلع 

 تاّيّلكلاو دهاعملا يف ةزاجإلا دعت ملف ،اهمُّلعتو ةيبرعلا ةغللا ميلعت لاجم يف نيصصختملا

 وأ نيرّرحم وأ نيمّلعم نيجيّرخلا مهنييعت يف لمعلا بïرأ يضرتل ةيمالسإلاو ةيبرعلا

 نيجيّرخلا ةناكم نم عفرت راكف≈ اوتƒ نأ رومألا ديلاقم مهديب نمل يغبني اذل ؛نيمجرتم

 .ةيميلعتلا لئاسولï ٌنهر - اًدّدجم - اذهو ،لمعلا قوس يف

 ةيبرعلا ةغللا ميلعت لاجم يف ةيقيبطت ً»وحب باتكلا اذه ضرعي قلطنملا اذه نمو 

 اهتيمهأ ىتأتتو ،ةيملعتلا ةيميلعتلا ةيلمعلا روحم وه يذلا بلاطلا ىلع زِّكرُت ؛اهمُّلعتو

 نع فشكلا ىلإ ةماعب اوعس نيذلا ةبلطلا يأ ،مهيلع زِّكرت نم ا∏ ماق ا¿أ نم

 .اهزيزعتو ةيوغللا مهتيافكو مWاراهم ةيمنت ةيغب ؛لاØا كلذ يف مWاجايتحا

 يفصولا جهنملا لُّسوت ىلع عمتجت ةيقيبطتلا ثوحبلا هذه نأ نم مغرلا ىلعو 

 اهلوأف ،مييقتلاو فارشتسالاو ليصحتلاو دقنلا نيب ام اWاعوضوم عَّونتت ؛يليلحتلا
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 ِّلظ يف ةيعماجلا ةلحرملا يف ا∏ادآو ةيبرعلا ةغللا مُّلعت مامأ تuدحتلاو صرفلا نع ٌثحب

 تاويديف لالخ نم ةيبرعلا تاملكلا باستكا نع ٌثحب يناثلاو ،19 ديفوك ءïو

 نييعماجلا ةبلطلا ىدل تاملكلا مُّلعت تايجيتارتسإ نع ٌثحب ثلاثلاو ،ةكرحتملا موسرلا

 ةءارق يف ةيوحنلا ءاطخألا ليلحت نع ٌثحب عبارلاو ،ا∏ادآو ةيبرعلا ةغللا يف نيصصختملا

 بيعلتلا ةبراقم قيبطت نع ٌثحب سماخلاو ،ةيوناثلا ةلحرملا ةبلط ىدل ةريصقلا ةصقلا

 .ةيعماجلا ةلحرملا ةبلط ىدل ا∏ادآو ةيبرعلا ةغللا مُّلعت يف

 هيلع يه امل اÃماع اًرُّوصت زربت ثوحبلا هذه نأ ميركلا ئراقلا ىلع ىفخي الو 

 يزيلاملا قايسلا يف مامتهالاو ةيانعلا نم هالوُي امو ،اهمُّلعتو ةيبرعلا ميلعت لاجم ُلاح

 ميلعت لاجم ذخَّتي ثيح ،ةصاخب uزيلامب ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلا باحر يفو ،ةماعب

 ةمزتلم ةعماجلا ّنألف uÃرادإ اّمأ ،uÃرصعو اÃيفرعمو uÃرادإ اًزّـيمم اًعباط اهمُّلعتو ةيبرعلا ةغللا

ïنع ّمنتو ،ةيزيلاملا ميلعتلا ةرازو اهّرقت يتّلا ةيميلعتلا ططخلاو تاهيجوّتلاو طباوّضل 

 نمؤت ةعماجلا ّنألف اÃيفرعم اّمأو ،هرّوطتو ميلعّتلا ةدوج ىلع uزيلامل يمانتملا صرحلا

 الو تناك يتّلا ةيبرعلï مامتهالا نيرق اذهو ،اهرشنو ةفرعملا ةملسأ يف ةّيدuّرلا اهتناكمب

 ةعماجلا ّنألف uÃرصع اّمأو ،اهبناوج فلتخم يف ةفرعملا نع تّربع ملاعلا يف ةغل زربأ تلاز

 يداحلا نرقلا حور لّثمت يتّلا ةيثادحلا ةيميلعتلا لئاسولا فيظوت يف اًدهج ول— ال

 .يفرعملا مخزلاو يناقتلا رّوطتلا نم هيف امب نيرشعلاو

قيفوتلا ُّيلو ُهللاو
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