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ف تصميم وحدات دراسيَّة للنَّاطقني بغري  الثَّقافي  توظيف املدخل االتِّصالي إىل هتدف هذه الورقة 

فات اإلسالميَّة، والعربيَّة ف اجح، وفهم الثَّقاالعربية، ملا ف ذلك من أمهيَّة ف حتقيق االتِّصال النَّ 
اتفق مجيع اللُّغويني على أنَّ اللُّغة وسيلة للتَّعبري عند اكتساب لغة اهلدف. فقد  سياقها االجتماعيي 

ف املواقف الثَّقافيَّة والكفاية  ،صاليَّةاالتِّ ية الكفا ، وذلك بتوظيفعن احلاجات اإلنسانيَّة
فلك هذه الورقة حول توضيح مفهوم املدخل االتِّصال ف  يدور لذلك ؛االجتماعيَّة للغة اخلطاب

ودوره ف تعليم  ،الثَّقافكذلك توضيح مفهوم املدخل وخصائصه، و أمهيته،  ، وبيانتعليم اللُّغة
للنَّاطقني ا ال ميكن الفصل بينهما عند تعليم اللُّغة اللُّغة، مث الرَّبط بينهما بوصفهما مدخال واحد  

باستخدام املنهج الوصفي االستقرائي توضيح مفهوم التَّصميم،  الورقةستتناول كما   .بغري العربيَّة
وباستخدام املنهج  .أسس تصميم الوحدات الدراسية، ومعايري بنائهابيان والوحدات الدراسيَّة، مث 

 .قافي الثَّ  صالي من منطلق املدخل االتِّ ة لوحدة دراسيَّ منوذج مقرتح سيتم بناء  البنائيي 
 

 مةمقد
ر ا ناطق ا، فال نستطيع أن نتصوي بين آدم وميَّزه عن سائر خملوقاته إذ جعله خملوق   وجلَّ  كرَّم اهلل عزَّ 

 اللُّغةلذلك شغل مفهوم  كار، واخلربات، واملعارف بني النَّاس؛نقل لألفو  ،وتفاعل ،احلياة دون لغة
وحديث ا،  ،واألجانب قدمي ا ،لعربع عند العلماء اوتنوَّ  ،د تعريفهاالكثري من املتخصِّصني، فتعدي 

                                      
 .سالمية العاملية مباليزياامعة اإلجلاقسم اللغة العربية االتصالية، كلية اللغات واإلدارة، حماضرة ف   1
 اجلامعة اإلسالميَّة العامليَّة مباليزيا.د ف كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية، داهبا، ونائب العميآقسم اللغة العربية و أستاذ مشارك ف   2
 اجلامعة اإلسالميَّة العامليَّة مباليزيا. داهبا، ونائب العميد ف مركز الدراسات العليا،آقسم اللغة العربية و أستاذ مشارك ف   3
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ا وسيلة فيها والتَّدقيقالتَّعريفات،  هذهإىل  ظرالنَّ وعند  ، نالحظ أنَّ مجيع اللُّغويني قد اتفقوا على أَّنَّ
ا أصوات يعرب هبا كلي أمَّا حدُّ  "بقوله:  عرَّفها ابن جينِّ ف للتَّعبري عن احلاجات اإلنسانيَّة، قوم  ها فإَّنَّ

وتيَّة عبارة عن رموز صوتيَّة، وهذه املنظومة الصَّ  اللُّغةضح من هذا التَّعريف أنَّ يتَّ و  .1"عن أغراضهم
ق التَّواصل  يتققَّ حّتَّ  بعض اوأغراضهم مع بعضهم  ،قوم بالتَّعبري عن حاجاهتم يستخدمها كلي 

ا إنسانيَّة، وأنَّ  اللُّغةبينهم، وعرَّف سابري  ، اللُّغةدف من استخدام والتَّواصل هو اهل االتِّصال بأَّنَّ
 .2عليه ف اجملتمع ونظام متفقي  ،ومشاعره من خالل رموز ،ورغباته ، املرء عن أفكارهفبها يعربِّ 

ا نظام متَّ  . 3والتَّفاعل فيما بينهم االتِّصال فق عليه يقوم األفراد من خالله حتقيقوعريفها هول بأَّنَّ
ا "نظام من الرُّموز املوعرَّ  يتفاعل بواسطتها أفراد جمتمع ما ف ضوء الَّيت تعارف عليها فها تراجر بأَّنَّ

ا إ  ، ومجلة القول اللُّغةواحلديث يطول بذكر التَّعريفات عن . 4ة عندهم"األشكال الثَّقافيَّة الكليَّ  َّنَّ
ا أكد  مجيعها تصبُّ ف وظيفة أساسيَّة هلا وهي من  هم على أنَّ اهلدف الرئيسبعضاالتِّصال، ورمبَّ

والتَّفاعل بني األفراد النَّاطقني هبا ف جمتمع ما حيمل ثقافة خاصَّة  االتِّصال، هو اللُّغةام استخد
أفراد العربيَّة مع غري لضح عند اجتماع أفراد ناطقني ويتَّ  ،وينقلوَّنا بينهم، ويسمو ذلك اهلدف ،هبم

 ا.اصل بني بعضهم بعض  ألنَّه ال بدَّ من حتقيق التَّو  ؛ةيصبح ضرورة ملقي ، بل 5ف جمتمع عربي 
 

 المدخل االت صالي -أوال
 يعدُّ هذا األسلوب فبعض املتخصِّصني تعليم اللُّغة بشكل اتِّصالي، اختلفت اآلراء حول أسلوب

 ،هو عبارة عن طريقة إنَّهقدة، وآخرون يقولون ة مداخل متَّ ه عدَّ وبعضهم يعدُّ  ،بذاته اقائم   مدخال  
                                      

 .34، ص1م(، ج1952القاهرة: املكتبة العلمية، (ى النجار، ، حتقيق: حممد علالخصائص ،أبو الفتح عثمان بن جيني  1
املنظمة اإلسالميَّة الرباط: )، تعليم اللُّغة اتصاليا بين المناهج واالستراتيجيات ، حممود كامل الناقة،رشدي أمحد طعيمة  2

بية والعلوم والثَّقافة اإليسيكو  .21ص، (2006، 1ط، للرتَّ
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يستند على و وديان فرميان أنَّه مدخل مستقل متكامل،  ،دز ورودجرزفريى ريتشار  .وإجراءات تعليم
 ، واالتِّصال حبدي االتِّصال واكتساهبا، فهو يبىن على مفهوم اللُّغة،جمموعة من املنطلقات حول تعلم 

هو ذلك االتِّصالي  إن املدخلريستال ف دائرة معارف اللُّغة "وليست ناجت ا، وأشار ك ،ذاته عمليَّة
وليس  ،يَّةالكفاية االتِّصال ذاهتا ووظائفها، وكذلك على اللُّغةعلى  اللُّغةل الذي يركز ف تعليم املدخ

تدور الَّيت ومعامله البارزة  ،له خصائصه مدخال  االتِّصالي  لذلك يعترب املدخل ؛1على البىن النَّقويَّة"
 والنَّظرة إىل األنشطة ،ال النَّفسيي وتعليمها، واجمل اللُّغة،وفلسفة  ،حول مفاهيم ف اجملال اللُّغوي

 ة الدَّارسني.ومدى ارتباطها بدافعيَّ  ،يَّةاالتِّصال
األوىل للغة هي الوظيفة اللُّغة؛ ألنَّ ة ف تعليم من املداخل املهمَّ االتِّصالي  واملدخل

ك جيب الرتَّكيز على لذل ؛التَّواصل مع اجملتمعاالتِّصال، و  من أجل اللُّغة مفاإلنسان يتعلَّ  االتِّصال،
اتِّصاليًّا مبين على  اللُّغةف املواقف احلياتيَّة املختلفة، فتعليم  اللُّغةمني على استخدام تدريب املتعلِّ 

 االتِّصال، نهم من عمليَّة، وتنميتها لديهم حبيث متكِّ اللُّغويَّة األربع مني املهاراتاملتعلِّ كساب إ
  .2دة ف موقف معنياء وظيفة حمدَّ من أجل أد اللُّغةواستخدام قواعد 

 
 ي  االتِّصال مبادئ المدخل

 التَّعليميَّةر ف العمليَّة جيب أن تتوفَّ الَّيت على جمموعة من املبادئ األساسيَّة االتِّصالي  يستند املدخل
 ها:أمهي من اتِّصاليًّا،  العربيَّة اللُّغةتسعى إىل تعليم الَّيت 
ألنَّ  ؛وأساليب متنوعة للتَّعبري عن معىن واحد ،دةلى التَّفكري بصيغ متعدِّ  عمني: تدريب املتعلِّ أوالا 

وصيغ عديدة،  ، عنها بأشكالف احلياة، فاجلملة الواحدة قد يعربي  اللُّغةهذا هو واقع استخدام 
 وغريها.  ،والنَّفي ،والتَّعجب ،باالستفهام ،والتَّأخري ،على سبيل املثال بالتَّقدمي

أو  ،ما قرأوه وآرائهم حول كلي  هتماانطباعو  ،مني للتَّعبري عن أفكارهمحة الفرص للمتعلِّ : إتاثانيًّا
لتزداد  مون؛يقع فيها املتعلِّ الَّيت عن األخطاء  يضالتَّغاق ذلك جيب  يتققي استمعوا إليه، وحّتَّ 

 .العربيَّة اللُّغةثقتهم بأنفسهم عندما يستخدمون 

                                      
 . 171، صالمهارات اللغوية مستوياتها، تدريسها، صعوباتهاانظر: طعيمة،  1
 .69ص ،مداخل تعليم اللُّغة العربيَّة دراسة مسحية نقديةانظر: أمحد عبده عوض،  2
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أصيلة قدر اإلمكان، واالبتعاد عن تأليف النُّصوص اخلاصَّة  : االستعانة بنصوص عربيَّةثالثاا
ا طبيعيَّةنعة، فالنُّصوص جيب أن تتي ه يغلب عليها الصي ألنَّ  ؛للربامج ومن واقع احلياة كأن  ،صف بأَّنَّ

 .أو غريهاأو اإلعالنات  العربيَّة،شرات أو النَّ  ،قفتكون من الصُّ 
اتِّصاليًّا  اللُّغةألنَّ تعليم  اللُّغة؛عند استخدام  ياق االجتماعيي مني على فهم السِّ : تدريب املتعلِّ رابعاا

 ،واجلمل ،تقفيظ الطَّالب جمموعة من املفرداتبفليست العربة  ،ال ينفصل عن املوقف االجتماعيي 
اكيب املنفصلة عن السِّياق املناسب لالستخدام.  والرتَّ

يَّة االتِّصال ف املواقف م من خالل التَّفكري املستمري م على تسهيل عمليَّة التَّعلي: حيرص املعلي خامساا
 استخداما حيًّا. اللُّغةوتسهل عليه استخدام  ،تساعد الطَّالبالَّيت الطَّبيعيَّة 
مني مثل يَّة عند املتعلِّ االتِّصال ي املهاراتتنمي الَّيت  اللُّغويَّة م أن يكثر من األنشطة: على املعلي سادساا

 .1اللُّغويَّة املشكالت، واأللعاب أسلوب حلي متثيل األدوار، و 
ألنَّ  ؛منيمع املتعلِّ  االتِّصال الوسيطة ف اللُّغةم أن حيرص على عدم استخدام : على املعلي سابعاا

 . العربيَّة أيي اللُّغة اهلدف اللُّغةجيب أن تكون  االتِّصال أداة
 

 االتِّصالي   خصائص المدخل
 ة:ر فيه اخلصائص اآلتيَّ جيب أن تتوفي االتِّصالي  اتِّصاليًّا وفق املدخل العربيَّة اللُّغةإن تعليم 

 الكفاية يَّة فال تقتصر علىالكفاية االتِّصال الرتَّكيز ف أهداف التَّدريس على مجيع أجزاء  -1
 .الكفاية اللُّغويَّة أو ،النَّقويَّة

 وتسلسلها. لُّغة،الأو البنية هو اإلطار األساس عند تنظيم دروس  ،ليس الشَّكل  -2
صيل واملستقبل على املقدرة على تو  ،بني املرسل االتِّصال لعمليَّة يكمن النَّجاح احلقيقيي   -3

، ف حني االتِّصال تعترب أمر ا ثانويًّا ف عمليَّة اللُّغويَّة ةقَّ املعىن بأي صورة كانت، فالدي 
 تها.صقي و  اللُّغة،ة ة أكرب من دقي يي أمهي  اللُّغويَّة تأخذ الطَّالقة

                                      
سالمية للرتبية والعلوم )الرباط: املنظمة اإل تعليم العربيَّة لغير النَّاطقين بها مناهجه وأساليبه،طعيمة، رشدي أمحد انظر:   1

  .123-121ص (، م1989والثَّقافة اإليسيسكو، 
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وأنَّ بنية  ،واالتِّصال ،هي حتقيق التَّفاعلاالتِّصالي  الوظيفة األوىل للغة ف ضوء املدخل  -4
 تستخدم فيها. الَّيت تعكس الوظائف  اللُّغة

واستقباهلا فهم ا ف  ،وإنتاجها لفظ ا اللُّغة،اتِّصاليًّا على استعمال  اللُّغةالرتَّكيز عند تدريس   -5
ومل يسبق هلم التَّدريب عليها، فتدريس  ،مون من قبلرفها املتعلِّ مواقف خمتلفة مل يع

ف  اللُّغةألنَّه يشجع الطُّالب على استعمال  ؛سم بقدر كبري من اآلنيَّةاتِّصاليَّا يتي  اللُّغة
 .1وإرشاد دون السَّيطرة الكاملة علِّم،مواقف جديدة بتوجيه من امل

 
 تعليم اللُّغة العربيَّة اتِّصاليًّا

على ذلك فإنَّ مفهوم  ة، وبناء  ثانيَّ  بوصفها لغة اللُّغةبعة ف تدريس والطَّرائق املتَّ  ،دت املذاهبعدَّ ت
، ونستطيع القول ة اختلف عرب العقود ف َّناية القرن املاضي وبداية القرن احلالي الثَّانيَّ  اللُّغةتعليم 

اتِّصاليًّا، فظهرت آراء خمتلفة  اللُّغةتعليم  زت علىإنَّ اجلهود األخرية من قبل كثري من اخلرباء تركَّ 
دة رات متعدي تصوي  اخلرباء نالحظ وجود اتِّصاليًّا، ومن خالل النَّظر الدَّقيق ف آراء اللُّغةحول تعليم 

 أنَّه يهتم "بتنظيم اإلجراءات املناسبة لتعليم املهارات همبعضاللُّغة اتِّصاليًّا منها: يرى  تعليم ملفهوم
صال"، واالتِّ  اللُّغةاألربع )استماع، كالم، قراءة، كتابة( ف ضوء العالقة االعتماديَّة بني  يَّةاللُّغو 

وترى ، هاوتعليم اللُّغة،م من تعلي  هي اهلدف األساس يَّةالكفاية االتِّصال أنَّه يعين جبعل ويرى آخرون
جمموعات صغرية، أو كبرية، كما شكل بني الدَّارسني على  اللُّغةد ف توظيف أنَّه يتجسَّ  فئة ثالثة

، أو الرتَّكيبيَّة واألشكال البنيويَّة ،ه إعطاء االهتمام األكرب لألشكال الوظيفيَّةأنَّ الباحثني بعض يرى 
واجلماعة أكثر من اعتماده  ،اتِّصاليًّا يعتمد على حاجات الفرد اللُّغةأن تعليم للُّغة، ورأي يرى 

 وحوار شفويي  ،ارسني ف حمادثةعضهم يرى أنَّه يعين باخنراط الدَّ عام، وب على اختيار حمتوى لغويي 
أنَّ  ، وأخري ا نشري إىل رأي من يرىاملباشر االتِّصال كيز هنا علىفالرتَّ  ،يتفاعل فيه مجيع األطراف

ى ف مواقف اتِّصاليَّة طبيعيَّة أكثر من اعتماده عل اللُّغةاتِّصاليًّا يعتمد على تعليم  اللُّغةتعليم 

                                      
ترمجة: إبراهيم بن محد القعيد وعيد بن عبداهلل الشمري، )دول اخلليج:  ،مبادئ تعلم وتعليم اللُّغةانظر: دوجالس بروان،  1

 غير النَّاطقين بها مناهجه وأساليب،تعليم العربيَّة لطعيمة،   ؛360ص .م(1994، 1مكتب الرتبية العرب لدول اخلليج، ط
 .120ص
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حول  واختلفت ،اآلراءه مهما تعدَّدت أنَّ  دِّراسة. وترى ال1ا تربويًّااملشاركة ف أنشطة موجهة توجيه  
 اللُّغة،وتوظيف  ،والتَّواصل ف سياق اجتماعيي  االتِّصال، ف تصبي  ااتِّصاليًّا فإَّنَّ  اللُّغةمفهوم تعلم 

وجيب أن   -نز وسافنجونولك كما ذكر - واستخدامها، ويعتمد ذلك على شرطني أساسيني
 .2والصَّواب االجتماعيي  ،الصَّواب اللُّغويي  :ومها ،اتِّصاليًّا اللُّغةف تعليم أمران ر يتوفَّ 

 
 المدخل الثَّقافي   -ثانيا

واكتسبوا ون، ارسم الدَّ لغة يعتمد على قدر ما تعلَّ  م أيي جاح ف تعلُّ عوامل النَّ  راسات أنَّ أثبتت الدِّ 
 اللُّغة،فهم ثقافة أهل  يعلمون أنَّ  نيسار مة، فمعظم الدَّ املتعلي  اللُّغةوثقافة  ،ارفومع ،من معلومات

يَا أَي َُّها النَّاُس ِإنَّا ﴿قال اهلل تعاىل: . 3ةاألجنبيَّ  اللُّغةم من أهداف تعلُّ  هدف أساس وعاداهتم
لِتَ َعارَُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَتْ َقاُكْم ِإنَّ اللََّه  َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنْ َثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوباا َوقَ َباِئلَ 

 ،اس مجيع ا على هذه األرضخلق النَّ  وجلَّ  أن اهلل عزَّ  ابقةمن اآلية السَّ يتَّضح . 4﴾َعِليٌم َخِبيرٌ 
 ،ل املعرفةوهي تفيد املشاركة بني األمم، وتباد ،عارف على وزن تفاعلوالتَّ  .عارفهم على التَّ وحثَّ 

 ،ر األممت الفائدة، وكان أثره على تطوي عارف أكثر عمَّ ما كان التَّ واملنفعة، وكلَّ  الثَّقافة،و  ،واحلضارة
واصل هي أساس التَّ  اللُّغةواختلفت تبقى  الثَّقافةو  ،عت وسائل نقل املعرفةها أكرب، ومهما تنوَّ ومنوي 

ف بناء  يي بني األمم، فهي مرتكز أساس فاهم العامليي والتَّ  ،عارفق التَّ يتققي باللغة و  بني اجملتمعات،
 ،واملاضي ،واصل بني احلاضرا، وهي أداة التَّ ا وثيق  ارتباط   الثَّقافةب اللُّغةة، وترتبط ة القوميَّ خصيَّ الشَّ 

 ،وآدابنا ،الذي خيتزن فيه ديننا الثَّقافةوعاء  اللُّغةواملستقبل، وهي حجر األساس ف نقل احلضارة، ف
والقيم  ،قاليدوالتَّ  ،جمتمع من العادات فظ هبا ثقافة أيي وتارخينا، وهي الوسيلة اليت حتُ  ،ومناوعل

ما  عبري عن كلي ميلكها اإلنسان للتَّ الَّيت تويرث من جيل إىل آخر، وهي األداة الَّيت  ،ةاالجتماعيَّ 

                                      
 .178 -171، صالمهارات اللغوية مستوياتها، تدريسها، صعوباتهاانظر: طعيمة،  1
 .23-20ص ،تعليم اللُّغة اتصاليا بين المناهج واالستراتيجياتالناقة، و ، انظر: طعيمة 2
)مكة املكرمة:  ،اطقين بلغات أخرى، إعداده وتحليله وتقويمهلكتاب األساسي لتعليم العربيَّة للنَّ طعيمة، او الناقة، انظر:  3

 .40ص، م(1983، 1جامعة أم القرى، ط
 .13سورة احلجرات، آية   4
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عب بل من صَّ ا بيد، ومن الومشاعر، فهما يسريان يد   ،وأحاسيس ،جيول ف خاطره من أفكار
 . 1املستقيل الفصل بينهما

 
 العربيَّة اللُّغةفي تدريس  المدخل الثَّقافي  

ن ثقافة جمتمع ما، وهي شأَّنا شأن موجزء ال يتجزأ  ،ةظاهرة اجتماعيَّ  اللُّغة أنَّ ا سبق ضح مَّ يتَّ 
 اللُّغةجملتمع، فاهتا ثقافة اوحتمل بني طيَّ  ،ة األخرى تنتقل من جيل إىل آخرواهر االجتماعيَّ الظَّ 

م دون أن تشبع تُعلَّ أن ، و الثَّقافةعن  اللُّغةد ل للعقل أن جُترَّ وال خييَّ  ،واحدةوجهان لعملة  الثَّقافةو 
اكيب  والرتَّ  ،واجلمل ،ارسني الكلماتد تعليم الدَّ مبجرَّ  اللُّغة ة، فال نستطيع تعليمقافيَّ باملفاهيم الثَّ 

 .2اكيبوالرتَّ  ،ياق الذي يناسب هذه املفرداتموا السِّ تعلَّ مل ي ومّت سيستخدموَّنا إذا ،فأين
، فمن خالله نستطيع وضع قافي من منطلق املدخل الثَّ  العربيَّة اللُّغةلذلك حنتاج إىل تعليم و 

ة تعني ف تقدمي قافيَّ ة الثَّ ف إطارها. فاخللفيَّ اللُّغويي م احملتوى ة يقدَّ ة حميطة، ومرجعيَّ ة ثقافيَّ خلفيَّ 
واألمناط  التَّعليميَّة، واملوادي  اللُّغويَّة، اكيبة اختيار الرتَّ عمليَّ  التَّعليميَّة وتيسر ملعدي املوادي  ،فرداتامل
، وال يستطيع الثَّقافةمبعزل عن  العربيَّة اللُّغةتدريس ومن الصَّعب  مني،تتوافق مع املتعلِّ الَّيت ة قافيَّ الثَّ 

ة دون أن يفهم اخللفيَّ  احيسن ف استخدامه الو  ،اا دقيق  فهم   العربيَّة اللُّغةأن يفهم  العربيَّةم متعلي 
 غة املتعلَّمة.ة للُّ قافيَّ الثَّ 

 
 اللُّغةفي تعليم  جزء ال يتجزأ الثَّقافة

بوصفها  العربيَّة اللُّغةجزء ا ال يتجزأ عند تعليم  الثَّقافةجتعل الَّيت سس والعوامل هناك جمموعة من األُ 
 ، منها:ةلغة ثانيَّ 

 اللُّغة،م اليقتصر على إتقان تعلي  العربيَّةاطقني بفاعل مع النَّ اب املقدرة على التَّ اكتس إنَّ  -1
وأسلوب  ،وتقاليدهم ،وعاداهتم اللُّغة،عرف على ثقافة أهل ا التَّ ومهاراهتا، بل جيب أيض  

له فوائد ا لغة ثانيَّة العربيَّة بوصفه اللُّغةف برامج تعليم  الثَّقافةاالهتمام ب ألنَّ  ؛حياهتم
                                      

، 1، طللنَّشر والتَّوزيع )األردن: دار املسرية ،اللُّغة العربيَّة والتَّفاهم العالمي  رشدي أمحد طعيمة، و حممود كامل الناقة، انظر:  1
 .61 -55ص م(،2009

 . 99ص اللُّغة العربيَّة والتَّفاهم العالمي ،طعيمة، و انظر: الناقة،  2
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يؤدي إىل  قافي الثَّ  االتِّصال ال هذاوبالتَّ  ،الالفعَّ  االتِّصال الة ف حتقيقونتيجة فعَّ  ،عديدة
 .1وإتقاَّنا ،مهاعند تعلي  اللُّغةة مهارات تنميَّ 

من فاهم العاملي أصبح التَّ  ألنَّ  ؛ة ف هذا العصرمة أصبح ضرورة ملقَّ املتعلَّ  اللُّغةفهم ثقافة  -2
واالختالف  ،شابه، ومعرفة التَّ 2بالد العامل ف كلي  التَّعليميَّةة ة ف العمليَّ األهداف األساسيَّ 

عاون والتَّ  ،عوبواالختالف بني الشُّ  ،قاربملعرفة أوجه التَّ  ؛اا ضروريًّ قافات أصبح أمر  بني الثَّ 
 .الم العامليي وحتقيق السَّ  ،م احلياةفيما بينها من أجل تقدُّ 

موَّنا، فهم يتعلي الَّيت  اللُّغةن ملعرفة الكثري عن حياة أصقاب علِّمني أنفسهم متشويقو املت إنَّ  -3
ماذا يأكلون  لذلك عند تقدمي  يريدون أن يعرفوا  كيف يعيشون  ما طبيعة حياهتم 

 .3اللُّغةم لتعلي  ؛منية املتعلِّ يزيد هذا األمر من دافعيَّ  اللُّغةأثناء تعليم  الثَّقافةتوى حم
إنَّ ثقافة جمتمع ما هي حبر واسع، وميدان معقيد، ومدى حتقيق األلفة بني الثَّقافة،   -4

واملتعلِّمني يعتمد إىل حدي كبري على الدَّارسني أنفسهم، فبعضهم يرغب فقط باملعرفة، وجمرَّد 
، وبني  التَّعرف على ثقافة اآلخر، وبعضهم يرغب ف دراسة اللُّغة ف موطنها األصليي

ني هبا، فيققيق االندماج مع متقدِّثي اللُّغة، ويصل إىل مستوى مقبول ف االنغماس النَّاطق
الثَّقافي، وآخرون يريدون أعلى درجات االنغماس، فيتزوَّدون باملعارف، واملعلومات الثَّقافيَّة 
 الَّيت تزيد من اتِّصاهلم الثَّقافي ف اجملتمع اجلديد، ومتكينهم من احلصول على االنغماس

التَّام. وبناء  على ما سبق جيب أن تقدَّم الثَّقافة من منطلق حاجات الدَّارسني، وأهدافهم، 
واهتماماهتم، وتكون هي األساس الذي يعتمد عليها عند اختيار احملتوى الثَّقافي للمتعلِّمني 

 .4عند  تعليم اللُّغة

                                      
  ؛41-40ص، لكتاب األساسي لتعليم العربيَّة للنَّاطقين بلغات أخرى، إعداده وتحليله وتقويمهطعيمة، او الناقة، انظر:  1

ف ندوة  مقدمة، ورقة ية في المجتمعات اإلسالميةالمحتوى الثقافي في برنامج تعليم العربيَّة كلغة ثان ،رشدي أمحد طعيمة   
 م(.1990تطوير تعليم اللُّغة العربيَّة ف ماليزيا، تنظيم اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا، 

2،Hinkel, E. (1999). Culture in second language teaching and learning (pp.9-11): Cambridge University Press. 
 .41، صلكتاب األساسي لتعليم العربيَّة للنَّاطقين بلغات أخرى، إعداده وتحليله وتقويمهطعيمة، او الناقة، انظر:  3
 .42ص، لكتاب األساسي لتعليم العربيَّة للنَّاطقين بلغات أخرى، إعداده وتحليله وتقويمهطعيمة، او الناقة، انظر:   4
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ى، وهناك األفكار طالع على ثقافات اجملتمعات األخر الفرصة لالجمتمع  لكلي  نَّ إ  -5
 ، وأخرى نقلت من وسائل اإلعالم املختلفة بطريقة خاطئة،العربيَّة الثَّقافةقيقة عن الصَّ 

 العربيَّة الثَّقافةووسائل اإلعالم األخرى غري منصفة ف نقل  ،واجملالت ،قففبعض الصُّ 
قبيقة عن وإعطاء صورة  ،شويشتقصد التَّ بل قيقة إىل اجملتمعات األخرى، األصيلة الصَّ 

اطقني للنَّ  العربيَّةعند تعليم  الصقيقة العربيَّة الثَّقافةلذلك جيب تقدمي  العربيَّة؛ الثَّقافة
وتعديل  ،لتصقيح املفاهيم اخلاطئة أصالتها؛و  ،من أصوهلا الثَّقافةم علَّ بغريها، وجيب أن تُ 

 .1منيلبية عند املتعلِّ واالجتاهات السَّ  ،األفكار
ا مهمًّ  الثَّقافةتدريس بعض اخلرباء  عدَّ  -6 ا ف جمال تعليم اللُّ بعد   ونآخر غات، واعتربه ا جد 

 ،والكالم ،االستماع :وهي سيَّة األربعاملهارات األسافضال  عن ألمهيته املهارة اخلامسة 
م عند تدريس ا باحملتوى الذي يقدَّ ا وثيق  ، فهي البعد الذي يرتبط ارتباط  2والكتابة ،والقراءة

ا أداة غة أَّنَّ مني، فالوظيفة األوىل للُّ للمتعلِّ  اللُّغة ام هبتقدَّ الَّيت ة اخلام هي املادَّ املهارات، و 
 ،ومفردات ،ةجمرد تعليم رموز صوتيَّ  اللُّغة وليستواصل مع اآلخرين، والتَّ  ،صاللالتِّ 

 ل العمودمتثي  اللُّغةومواقف خمتلفة، ف ،احلقيقي ف سياقات هاتوظيفعن  وتراكيب، والبعد
 . 3ةة ثقافيَّ لذاتيَّ  الفقريي 

، فمنهم من يرى العربيَّة اللُّغةارسني لألجانب الدَّ  الثَّقافةاختلفت اآلراء حول طرق تقدمي  -7
د ف كل ، وهو ختصيص وقت حمدي الثَّقافةأن املدخل املنفصل هو أفضل املداخل ف تعليم 

 كامليي ا أنصار املدخل التَّ أمَّ ة للمناقشة، و قافيَّ وتناول موضوع من املوضوعات الثَّ  ،أسبوع
. الثَّقافةو  اللُّغةوال فصل بني  اللُّغة،وتعليم  الثَّقافة،كامل بني من التَّ  ه ال بدَّ أنَّ  نيرو فهم 

مثي  وضوع ثقافي مبيوم  م درسه كلي حيث يستهل املعلِّ  وا املدخل االستهاللي وآخرون تبني 
ف برامج تعليم  الثَّقافةأن تدريس  دِّراسةال وترى يكمل درسه مبوضوع آخر يتعلَّق باللُّغة،

                                      
 .44ص ،العربيَّة للنَّاطقين بلغات أخرى، إعداده وتحليله وتقويمهلكتاب األساسي لتعليم طعيمة، او الناقة، انظر:   1
ف  مقدمة، ورقة المحتوى الثقافي في برنامج تعليم العربيَّة كلغة ثانية في المجتمعات اإلسالمية ،انظر: رشدي أمحد طعيمة 2

 م(.1990ة مباليزيا، ندوة تطوير تعليم اللُّغة العربيَّة ف ماليزيا، تنظيم اجلامعة اإلسالمية العاملي
3 Hinkel, E. (2014). Culture and pragmatics in language teaching and learning.In M, Celce-Murcia, D. Brinton, 

& M.Snow(Eds), Teaching English as a Second or Foreign Language,(pp.394-408)Bosten:National 

Geographic Learning. 
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ف سياقاهتا  اللُّغةم على اكتساب ذاته بل هو وسيلة تساعد املتعلِّ  ف حدي  غايةليس  اللُّغة
 االهتمام بتعليم املهارات األربعك  الثَّقافةتعليم بائد اآلن هو االهتمام املختلفة، واالجتاه السَّ 

ليس اإلشباع الفكري  الثَّقافةوالكتابة. فاهلدف من تعليم  ،والقراءة ،والكالم ،االستماع
 .1منا فيهاالَّيت ة قافيَّ ف البيئة الثَّ  ا هو نتاج لغويي وإمنَّ  ،مللمتعلِّ 

 
 في تدريس اللُّغة العربيَّة قافي  والمدخل الثَّ االتِّصالي   بط بين المدخلالرَّ  -ثالثا 

االكفاية االتِّصال عريف هاميز ن ا وأن : "قدرة الفرد على أن ينقل رسالته، أو يوصل معىن معي ي يَّة بأَّنَّ
على  . وبناء  2"االتِّصال والتَّقاليد االجتماعيَّة ف ،والقيم اللُّغويَّة، جيمع بكفاءة بني معرفة القواعد

 قةأن جيتمع فيه الصِّ  ال بني األفراد فال بدَّ الفعَّ  االتِّصال ق يتققَّ ه حّتَّ تعريف هاميز يالحظ أنَّ 
أشكال  ا أرقىبأَّنَّ  اللُّغةلذلك ينظر إىل  ؛قافي ياق االجتماعي الثَّ واملناسبة للموقف والسِّ  اللُّغويَّة،
تقوم هبا، الَّيت من أعظم األدوار  قافي بادل الثَّ والتَّ  االتِّصال، اتاستخدامها ف عمليَّ  يُعدُّ ، و الثَّقافة

 وكلي  ،مجيع جمريات احلياة شكل من أشكاهلا، إال أنَّ  اللُّغةو  ،اللُّغةأوسع بكثري من  الثَّقافة رغم أنَّ 
ا على قاليد يعتمد اعتمادا كليًّ والتَّ  ،والعادات ،اهاتواالجتي  ،والقيم ،من املعتقدات الثَّقافةق بما يتعلَّ 

 . 3اللُّغة
ة نميَّ التَّ  ة نالحظ أنجلامعات األمريكيَّ ة ف اغات األجنبيَّ ظر إىل أهداف تعليم اللُّ وعند النَّ 

يطرة على نظام م أوال السَّ ، فهو يتعلَّ اللُّغةم ة عند تعلي ئيسوإثراء روح الفرد أحد األسباب الرَّ  ،ةقافيَّ الثَّ 
ا زيادة ، وثالث  فكري العامليي والتَّ  ،ا توسيع أفقه االجتماعيي صال، وثانيًّ واستخدامها كأداة لالتِّ  اللُّغة،

وال ميكن فصلها فهي مجيعها  ،واجلديدة، وحقيقة هذه األهداف مرتابطة ،عةقافات املتنوِّ خرباته بالثَّ 
 .4بعض ا مع بعضها تعلِّقةوم ،متصلة

                                      
)القاهرة: مكتبة وهبة، المرجع في تعليم اللُّغة العربيَّة لألجانب من النظرية إلى التطبيق، حممد الشيخ، و يونس، انظر: فتقي  1

 .136- 122ص ، م(2003، 1ط
 .68ص مداخل تعليم اللُّغة العربيَّة دراسة مسحية نقدية،انظر: أمحد عبده عوض،  2

3 Johnstone, B., & Marcellino, W. M. (2010). Dell Hymes and  the ethnography of communication.In 

B.Johnstone, R.Wodak, & P.kerswill (Eds.) The SAGE Handbook of Sociolinguistics (pp.57-66):Sage 

Publication. 
 .9ص المرجع في تعليم اللُّغة العربيَّة لألجانب من النظرية إلى التطبيق،يخ، انظر: فتقي يونس، وحممد الشي  4
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واالندماج مع اآلخرين  ،صالواالتِّ  ،فاهموقدرته على التَّ  اللُّغة،م جناح فرد ما ف تعلُّ  وإنَّ  
 ؛ةقافيَّ على مقدار حصيلته الثَّ وكذلك  ،م من ثقافة اجملتمعف على مقدار ما اكتسب هذا املتعلِّ يتوقَّ 

 االتِّصال، الة ف تعليموفعَّ  ،له فوائد عظيمة اللُّغةم يف برامج تعل الثَّقافةم لذلك االهتمام ف تعلُّ 
كامل بينه وبني اجملتمع الذي يعيش فيه، فال م التَّ ق املتعلِّ  حيقي . وكذلك حّتَّ 1الكفاية اللُّغويَّة وحتقيق

 .2ة ف هذا اجملتمعقافيَّ لى اجلوانب الثَّ كيز عمن الرتَّ  بدَّ 
عد املتعلِّمني ة، وتساثانيَّ اللُّغة العربيَّة بوصفها لغة ف تعليم  هلا دور مهمي الَّيت ومن األمور 

مني على فهم السِّياق تدريب املتعلِّ  اللُّغة،صقيح عند استخدام على االتِّصال اجلييد، وبأسلوب 
، والبيئة اتِّصاليًّا ال ينفصل عن املوقف االجتماعيي  اللُّغةألنَّ تعليم  غة؛اللُّ عند استخدام  االجتماعيي 

اكيب  ،واجلمل ،حتفيظ الطَّالب جمموعة من املفرداتف فيها، فليست العربة  أنشالَّيت ة قافيَّ الثَّ  والرتَّ
د يست فقط جمرَّ ل الثَّقافة أنَّ  ولقد ذكر علي املزروعيي  املنفصلة عن السِّياق املناسب لالستخدام.

 من جيل إىل جيل ألساليب احلياة املختلفة، بل أشار إىل أنَّ  ةمرتاكمو  ،ةثو مور ، وتقاليد عادات
 االتِّصال ، وأكثر أساليباالتِّصال أساليب أحد  الثَّقافة عدُّ قافة منها؛ تي هناك وظائف عديدة للثَّ 

   .3اللُّغةا هو إتقان  
 

 يميَّة، ومعايير اختيارهاالمواد  التَّعلأسس إعداد  -رابعا
للمبادئ، واأُلسس العامَّة الَّيت  اتوضيق   بعد الرَّبط بني املدخل االتِّصالي واملدخل الثَّقافي سنرد

فهناك جمموعة من اأُلسس الَّيت ينبغي  من منطلق اتِّصال ثقافي، جيب أن تبىن عليها املوادي التَّعليميَّة
عند إعداد  نيةمج املتخصِّصة ف تعليم اللُّغة العربيَّة بوصفها لغة ثاأن يراعيها القائمون على الربا

ة حبيث ننتقي ما هو هلة العشوائيَّ ة السَّ ليست بالعمليَّ  التَّعليميَّة ة بناء املوادي عمليَّ ف املوادي التَّعليميَّة،
الع واسع طي او  ،د كبريةوحتتاج إىل جهو  ،ةة شاقَّ ا عمليَّ َّنَّ إ، دريسهونقوم بت ،مطروح ف هذا امليدان

أن ف جمال التَّأليف صني للمتخصِّ  ومعايري، وال بدَّ  ،وأسس ،ة على مبادئف هذا اجملال، فهي مبنيي 

                                      
 . 40ص ،لكتاب األساسي لتعليم العربيَّة للنَّاطقين بلغات أخرى، إعداده وتحليله وتقويمهالناقة، وطعيمة، اانظر:  1
)الرباط: منشورات املنظمة  طرائق تدريس اللُّغة العربيَّة لغير النَّاطقين بها.حممود كامل الناقة، ورشدي أمحد طعيمة، انظر:  2

 .36ص ،م(2003، 1والعلوم والثَّقافة اإليسيسكو، ط اإلسالميَّة للرتبيَّة
 .98ص اللُّغة العربيَّة والتَّفاهم العالمي ،طعيمة، و انظر: الناقة،  3
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ة  تساعدهم ف عمليَّ حّتَّ  التَّعليميَّة وابط عند تصميم املوادي والضَّ  ،واملواصفات ،وا هبذه املعايرييلمي 
 الصَّقيح.  العلميي و  ،بويي بنائه باألسلوب الرتَّ و  ،وتنظيمه ،عليميي اختيار احملتوى التَّ 

 
 التَّعليميَّةمنهج الوحدات في بناء المواد  

جاءت فكرة الوحدة الدِّراسيَّة بوصفها ردي فعل ألسلوب التَّعليم التَّقليديي الذي كان يعتمد على 
لدِّراسات احلديثة منهج املوادي املنفصلة، وتقسيم املوادي إىل دروس، وحصص منفصلة، حيث أثبتت ا

ابط بني األجزاء املختلفة  أنَّ التَّالميذ ال حيصلون على التَّعليم اجليَّد، وال يستطيعون أن يدركوا الرتَّ
للموادي التَّعليميَّة عندما يدرسون بشكل منفصل، وقد أدى هذا التَّفكري إىل إعادة النَّظر ف ترتيب 

ت، واملهارات، واحلقائق، واملعلومات، واألنشطة الَّيت اجملاالت، واملوضوعات، واملواقف، واخلربا
، وتنظيمها حبيث تظهر على شكل وحدات دراسيَّة، كلي وحدة حتت  يتكوَّن منها احملتوى التَّعليميي

 .1موضوع واحد متكامل، ومرتابط، وترتابط فيه مجيع اخلربات
ة التَّعلُّم والتَّعليم أنَّ عمليَّة ولقد أثبتت مجيع النَّظريات احلديثة الَّيت ترتبط بسيكولوجيَّ 

حتصيل املعلومات، والتَّعلُّم على شكل وحدة متكاملة مرتابطة حيقيق تعلُّم ا أكثر فعَّاليَّة، فأشار 
، 2عتمد على وحدة املوقف التَّعليميي وتكاملهتهاربارت إىل أنَّ عمليَّة حتصيل املعلومات اجليَّدة 

تقبل فكرة الوحدة، وأثرها ف تنظيم املوادي التَّعليميَّة، وف تطوير ودعم جشتالت نظرية هاربارت ف 
 أساليب التَّعليم. 

 
 
 
 
 

                                      
-249ص، م(1981، 1)القاهرة: دار الثَّقافة للطَّباعة والنَّشر، طأساسيات المنهج وتنظيماته، النَّاقة، وآخرون، انظر:  1

253. 
، م(2004، 1)األردن: دار الفكر، ط، المناهج األسس، المكونات، التنظيمات، التطويررون، انظر: فتقي يونس، وآخ 2

 . 206ص 
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 ةراسيَّ الوحدة الدِّ تعريف 
ا تنظيم للنَّشاطات، وأمناط التَّعلم املختلفة حول 1الوحدة الدِّراسيَّة  (Good)عرَّف جود : "بأَّنَّ

. وعرَّف فتقي 2بني جمموعة من الطَّلبة، ومعلمهم" هدف معني، أو مشكلة معيَّنة حتدَّد بالتَّعاون
: "جمموعة من احلقائق، أو املواقف، أو اخلربات الَّيت ترتبط اأَّنَّ يون وآخرون الوحدة الدِّراسيَّة 

ا تتمييز بوحدة املوضوع، أيي هلا 3بعضها ببعض بعالقات متبادلة، ومتداخلة" . ومن خصائصها أَّنَّ
وعات فرعيَّة، ويكون املوضوع ذا معىن، وأمهيَّة للمتعلِّمني، يسعى موضوع رئيس تدور حوله موض

.  وقال حلمي وكيل إنَّ 4 وحاجاهتم إىل حتقيق األهداف املرغوب فيها الَّيت ترتبط مبيول الطُّالب
الوحدة هي دراسة خمطط هلا مسبق ا، ويقوم هبا التَّالميذ ف صورة سلسلة من األنشطة التَّعليميَّة 

عة حتت إشراف املعلِّم، وتوجيهه، وتنصبي هذا الدِّراسة على موضوع من املوضوعات الَّيت املتنوِّ 
يهتمي هبا التَّالميذ، أو على مشكلة من املشكالت الَّيت تواجههم ف حياهتم، وف هذه الدِّراسة 

 . 5تذوب الفواصل َّنائيًّا
 
 
 
 
 
 

                                      
، )األردن: دار نظرياته، وتطبيقاته العملية ،المنهاج بناؤه، تنظيمهالرحيم عوض أبو اهليجاء،  عبدو راتب قاسم عاشور،  1

 .372م(، ص2009، 1اجلنادرية للنشر والتوزيع، ط
2 Carter, Good .V ( 1999 ). Dictionary of Education (p. 629). Sixth Edition, New York : McGraw-Hill Book 

Company. 
 . 213ص المرجع في تعليم اللُّغة العربيَّة لألجانب من النظرية إلى التطبيق،حممد الشيخ، انظر: فتقي يونس،  3
النَّاقة، وآخرون،  ؛223-205ص ،ات، التنظيمات، التطويرالمناهج األسس، المكونانظر: فتقي يونس، وآخرون،  4

 .269- 249ص أساسيات المنهج وتنظيماته، 
م(، 2007، 1األردن: دار املسرية للنشر والتوزيع، ط، )أسس بناء المناهج وتنظيماتهاحممد املفيت، و حلمي الوكيل، انظر:  5

 .259ص
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  ةالوحدة الدِّراسيَّ  معايير تصميم
  الموضوعاتاختيار 

 ار بناء الوحدة الدِّراسيَّة، وإعداد املوادي التَّعليميَّة ليس أم عدُّ اختيار املوضوعات املطلب األول عندي
ا  سهال  حبيث جنمع من هنا وهناك، فعمليَّة اختيار املوضوعات تعتمد على دراسات علميَّة؛ ألَّنَّ
األساس ف عمليَّة التَّعليم. وهناك العديد من املوضوعات، واجملاالت املختلفة الَّيت تنصبي عليها 

. وينبغي أن حتديد 1ظرووجهات النَّ  وتبادل املعلومات، األنشطة االتِّصاليَّة، وتكون بؤرة للقديث،
املوضوعات وفق رغبات املتعلِّمني وحاجاهتم، وميوهلم، فدراسة خصائص املتعلِّمني، وتشخيص 

 حاجاهتم من تعلُّم اللُّغة هو احملور الذي تتمركز حوله املوضوعات الَّيت يرغبون ف تعلُّمها. 
تج التَّعليم، ويسعى إىل وبناء  على هذه احلاجات حتديد املوضوعات الَّيت تشتق منها نوا

، وبناء  على األهداف حتديد املواقف، 2حتقيقها من خالل األهداف العامَّة، واألهداف اخلاصَّة
اكيب اللُّغويَّة، واملهارات، واخلربات الَّيت ترتبط باملوضوع  واحلوارات، والنُّصوص، واملفردات، والرتَّ

لبناء و  .3وتشجعهم على التَّعلُّم بدافعيَّة عالية الرئيس، وتشبع ما بداخل املتعلِّمني من حاجات،
 .وحدات دراسيَّة مرتابطة، ومتكاملة

 
 اختيار النُّصوص

عند إعداد موادي تعليميَّة اتِّصاليَّة كما هو معروف عند العرب بالنُّصوص  صوصتعين كلمة النُّ ال 
صوص األدبيَّة، والنُّصوص املرجعيَّة الَّيت وردت لدى القدامى ف كتب البالغة، واألدب، كالنُّ 

اث العربي القدمي ، بل يقصد هبا هنا النُّصوص الَّيت تدور حوهلا 4الشِّعريَّة الَّيت أخذت من كتب الرتُّ
موضوعات الكتاب، وقد تكون نصًّا قرآنيًّا، أو حديث ا شريف ا، وقد تكون نصًّا خمتار ا من الكتب 

                                      
، )القاهرة: دار إلياس رجعي األوربي العام للغات: دراسة وتدريس وتقييماإلطار المانظر: عال عادل عبد اجلواد، وآخرون،  1

 . 67م(، ص2008العصرية للطباعة والنشر، 
 )الرياض: دار الغال(.أسس إعداد الكتب التَّعليميَّة لغير النَّاطقين بالعربيَّة، عبد احلميد عبداهلل، و انظر: ناصر عبداهلل غال،  2

3 Nation, I. S. P., & Macalister, J. (2009). Language curriculum design (p.95): Routledge. 
، اجمللة العربيَّة أهمية النصوص األصيلة في تعلم اللُّغة العربيَّة لغير الناطقين بها دراسة تحليليةانظر: عاصم شقادة،  4

 .98م(، ص2006، 25للدراسات اللغوية، )السودان: معهد اخلرطوم الدول، العدد
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أو نص ا إعالميًّا من الصَّقافة، أو نصًّا أُلِّف خصيص ا ملوضوع  العربيَّة، أو شعر ا، أو نصًّا مرتمج ا،
 .  1الدَّرس، أو نصًّا معدال ، وقد يكون نصًّا حواريًّا، أو حمادثة أو مجال  متفرقة

وعند اختيار النُّصوص ف املوادي التَّعلميَّة ف ضوء املدخل االتِّصالي الثَّقافي، فإنَّ هناك جماال  
تيار وفق املوضوعات الَّيت ُتدرس، وهذه املوضوعات مشتقية من حتليل حاجات واسع ا لالخ

املتعلِّمني، واهتماماهتم، فينبغي للنُّصوص أن ُتصوِّر حركة حياة النَّاس ف مواقف خمتلفة، ومناسبات 
امعيَّة، وف متعديدة، وحركة النَّاس ف السُّوق أثناء البيع، والشِّراء، وف الشَّارع، وف املعامالت اجل

، وهذه النُّصوص يطلق 2املطعم، وف عيادة الطَّبيب، وغريها من الصُّور الَّيت تعكس الواقع احلقيقيي 
ا تعربِّ عن مواقف واقعيَّة ألصيلةعليها بالنُّصوص ا ، فهذه النُّصوص هلا أثر كبري على املتعلِّمني؛ ألَّنَّ

غة اليوميَّة البسيطة املعاشة، وتعتمد على البعد ، فهي تعتمد على اللُّ 3بأساليب، وتعبريات خمتلفة
 .4الثَّقافي االجتماعيي للُّغة ف سياق لغويي قُبلت فيه

ا: "وعُ  كلي نصي منطوق، أو مكتوب مل يوضع أساس ا لتدريس رفت النُّصوص األصيلة بأَّنَّ
ا ألداء وظيفة تبليغيَّة إخباريَّة، أو تعبري لغويي  ، أو قصيدة شعريَّة أو  اللُّغة داخل الفصل، وإمنَّ حقيقيي

نبأ صقفيي من مذياع، أو مقال من جملَّة، أو إرشادات، أو لوحة إشهاريية، أو كالم مأخوذ من 
. وقد ارتبط مفهوم النُّصوص األصيلة باالجتاه اللُّغويي الوظيفيي الذي 5برامج تلفزيونيَّة، أو إذاعية"

وهذه النَّظريَّة هتدف إىل إكساب املتعلِّمني ملكة التَّبليغ، بدوره يعتمد على النَّظريَّة االجتماعيَّة، 
والتَّواصل باستخدام اللُّغة، ومعرفة األسلوب الذي خياطب به اإلنسان غريه، وتتميَّز النُّصوص 
األصيلة خباصيتني؛ أوهلما احملتوى الذي يعربِّ عن الواقع املعاش، وثانيهما اللُّغة املستخدمة، وهي 

                                      
)اململكة العربيَّة السيعوديَّة:  دروس الدورات التدريبية لمعلمي اللُّغة العربيَّة لغير الناطقين به، الجانب النظري،انظر: فوزان،  1

لكتاب األساسي لتعليم العربيَّة للنَّاطقين بلغات أخرى، إعداده الناقة، وطعيمة، ا ؛72ص ، ( ه1428جامعة أم القرى، 
 .145-144ص، وتحليله وتقويمه

. )الرباط: منشورات املنظمة منهج اإليسيسكو لتدريب معلمي اللُّغة العربيَّة لغير النَّاطقين بهاانظر: إسقاق حممد األمني،  2
 .97م(، ص1997، 1اإلسالميَّة للرتبيَّة والعلوم والثَّقافة اإليسيسكو، ط

3  Mickan, P. (2012). Language curriculum design and socialization (p.76): Multilingual Matters. 
 .96 -95ص أهمية النصوص األصيلة في تعلم اللُّغة العربيَّة لغير الناطقين بها دراسة تحليلية،انظر: عاصم شقادة،  4
 . 98ص أهمية النصوص األصيلة في تعلم اللُّغة العربيَّة لغير الناطقين بها دراسة تحليلية،عاصم شقادة،  5
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تداولة ف واقع احلياة. وهناك أنواع خمتلفة للنُّصوص األصيلة، وغالب ا ما ُتستخدم ف املستوى اللُّغة امل
 .1املتقدِّم، إال أنَّه ميكن االستفادة من بعضها عند إعداد املوادي التَّعليميَّة للمبتدئني

 
 اللُّغويَّة التَّدريبات

 تساعد أو احلوار حّتَّ  ،صي عادة تتبع النَّ  فهي ،ليست فكرة جديدة دريبات اللُّغويَّةإن فكرة التَّ 
اكيب مكن من املم على التَّ املتعلِّ  الواردة ف الدَّرس، وكذلك السَّيطرة على مجيع فردات، والرتَّ
فس ق بامليدان النَّ غات يتعلَّ تعليم اللُّ  ألنَّ  ؛2م داخل الفصلوالقوالب الَّيت اكتسبها املتعلِّ  ،طاألمنا

التَّدريبات وهبذا نرى أنَّ  ة اكتساب اللُّغة،ى املمارسة له دور كبري ف عمليَّ يز علكوإنَّ الرتَّ  ،حركيي 
واختلف املتخصِّصون ف عدد  .3ف ذهنهوتثبيتها  ،مها الطَّالبتعلَّ الَّيت وسيلة حلفر املهارات 

ا ال تز  ، فمنهم من أشار بأَّنَّ ( تدريب ا، 15يد عن )التَّدريبات، وأنواعها الَّيت تلقق باحلوار التَّعليميي
ا جيب أن  وآخرون قالوا أن ال تقل عن عشرة، بشرط أن تكون متنويعة، ومتدريجة، وآخرون قالوا إَّنَّ
اكيب الواردة ف النَّص، فكليما زاد عدد املفردات  تتناسب طرديًّا مع عدد املفردات، وعدد الرتَّ

اكيب، جيب أن يزيد عدد التَّدريبات، وحيتوى كلي تدريب على عدد من البنود؛  اجلديدة، وعدد الرتَّ
اكيب ف ذهن املتعلِّمني، وتساعدهم على الفهم،  ألنَّ هلا دور ا كبري ا ف تثبيت املفردات، والرتَّ

 .4واحلفظ، والتَّمكُّن من اللُّغة
 

 يَّةاالتِّصال التَّدريبات
فهذه التَّدريبات ال تعتمد وهي الَّيت تستخدم ف مواقف االتِّصال عن طريق احلوار مع اآلخرين،  

على شكل واحد، أو قالب حمديد؛ لذلك ال يتوقَّع منها استجابة واحدة، وحمديدة، فهي تدريبات 

                                      
 .101ص أهمية النصوص األصيلة في تعلم اللُّغة العربيَّة لغير الناطقين بها دراسة تحليلية،صم شقادة، انظر: عا 1

2 Ellis, R. (2003). Task-based language learning and teaching (p.10),: Oxford University Press Oxford  
 .227، صر الناطقين بهاطرائق تدريس اللُّغة العربيَّة لغيالناقة، و انظر: طعيمة،  3
، السجل العلمي للندوة العاملية األوىل لتعليم العربيَّة لغري الناطقني هبا، الحوار في الكتاب المدرسيانظر: محدي قفيشة،  4

 .117 -116ص
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. وهي تدريبات تعتمد على 1مقيَّدة مبوقف اجتماعيي معني؛ لذلك ترتبط هذه التَّدريبات باملعىن
لمواقف احليَّة والطَّبيعيَّة، واحلقيقيَّة، ومن خالل املوقف اللُّغويي املفتعل، واملصطنع؛ لتهيئة املتعلِّمني ل

اكيب اللُّغويَّة، واستخدامها استخدام ا وظيفيًّا  . 2السِّياق االتِّصالي يتمي السَّيطرة على الرتَّ
 

ومن اجلانب التَّطبيقي هلذه الدِّراسة، فقد سعت إىل توظيف املدخل االتِّصال الثَّقافي ف 
،  تبعه جمموعة من التَّدريباتتتتكوَّن الوحدة من درسني، وكلي درس حبيث ة، تصميم وحدة دراسيَّ 

 :(-1-)انظر امللقق رقم  موذجكما ف الني 
 

 الخاتمة:
بيَّنت الدِّراسة أنه حّتَّ يتققق االتِّصال الفعَّال بني األفراد فال بدَّ أن جيتمع فيه الصِّقة اللُّغويَّة، 

جتماعيي الثَّقافي؛ لذلك ينظر إىل التَّالزم بني اللُّغة والثَّقافة، ويُعدُّ واملناسبة للموقف والسِّياق اال
استخدام اللُّغة ف عمليَّات االتِّصال، والتَّبادل الثَّقافي من أعظم األدوار الَّيت تقوم هبا اللُّغة، وأنَّ 

الجتاهات، والعادات، مجيع جمريات احلياة، وكلي ما يتعلَّق بالثَّقافة من املعتقدات، والقيم، وا
كشفت الدِّراسة أنَّ اهلدف من تعليم اللُّغة هو السَّيطرة و والتَّقاليد يعتمد اعتماد ا كليًّا على اللُّغة. 

، والتَّفكري  على نظام اللُّغة، واستخدامها كأداة لالتِّصال، وتوسيع أفق املتعلِّمني االجتماعيي
، وزيادة خرباهتهم بالثَّقافات امل كشفت الدرِّاسة أنَّ جناح فرد ما ف تعلُّم و تنوِّعة، واجلديدة، العامليي

اللُّغة، وقدرته على التَّفاهم، واالتِّصال، واالندماج مع اآلخرين يتوقَّف على مقدار ما اكتسب هذا 
ف  املتعلِّم من ثقافة اجملتمع، وكذلك على مقدار حصيلته الثَّقافيَّة؛ لذلك االهتمام ف تعلُّم الثَّقافة

برامج تعليم اللُّغة له فوائد عظيمة، وفعَّالة ف تعليم االتِّصال، وحتقيق الكفاية االتِّصاليَّة، والكفاية 
 اللُّغويَّة. 

 
 
 

                                      
 .228صتعلِّيم العربيَّة لغير النَّاطقين بها مناهجه وأساليبه، انظر: طعيمة،  1
 .236-235ص تدريس اللُّغة العربيَّة لغير الناطقين بها، طرائقالناقة، و انظر: طعيمة،  2
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 القاهرة: املكتبة العلمية،(حتقيق: حممد على النجار،  .الخصائص .أبو الفتح عثمان ،بن جيني ا 
 .(1ج ،م1952
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ف ندوة تطوير تعليم اللُّغة العربيَّة ف ماليزيا، تنظيم اجلامعة اإلسالمية  مقدمةورقة  .اإلسالمية
 م.1990العاملية مباليزيا، 

 
)القاهرة: دار الفكر  .مستوياتها، تدريسها، صعوباتهاالمهارات اللغوية  .رشدي أمحد ،طعيمة 

 م(.2006، 1العرب، ط
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 .م(1989اإلسالمية للرتبية والعلوم والثَّقافة اإليسيسكو، 
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 .م(2003، 1)القاهرة: مكتبة وهبة، ط .التطبيق
 

 
 
 

 



 

 
 

21 

 المراجع األجنبيَّة
 

 

Carter, Good .V ( 1999 ). Dictionary of Education. Sixth Edition New York : 

McGraw-Hill Book Company. 

 

Ellis, R. (2003). Task-based language learning and teaching. Oxford 

University Press Oxford. 

 

Haron, S. C. (2014). Using Communicative Approach in Arabic Language 

Classroom to Develop Arabic Speaking Ability. Journal of Education and 

Practice .  

 

Hinkel, E. (1999). Culture in second language teaching and learning. 

Cambridge University Press. 

 

Hinkel, E. (2014). Culture and pragmatics in language teaching and 

learning.In M, Celce-Murcia, D. Brinton, & M.Snow(Eds), Teaching English 

as a Second or Foreign Language. Bosten: National Geographic Learning. 

 

Johnstone, B., & Marcellino, W. M. (2010). Dell Hymes and the 

ethnographyofcommunication. In B. Johnstone, R.Wodak, & P.kerswill (Eds.) 

The SAGE Handbook of Sociolinguistics .Sage Publication. 

 

Mickan, P. (2012). Language curriculum design and socialization.  
Multilingual Matters. 

 

Nation, I. S. P., & Macalister, J. (2009). Language curriculum desig  
.Routledge. 

 

Syal, P., & Jindal, D. V. (2007). An introduction to Linguistics: Language, 

grammar and semantics. New Delhi: PHI Learning. 



 

 
 

22 

 (1امللقق )
 

 (1اُرف )الدَّْرُس اأَلوَُّل: الت َّعَ 
 

 أَم ني: السَّالُم َعَلْيُكم.
 َسع يد: َوَعَلْيُكُم السَّالُم َوَرمْحَُة اهلل.
ي   أَم ني: أَنَا أَم ني، َما اْْسَُك يا َأخ 

 َسع يد: أَنَا َسع يد، َكْيَف َحاُلَك يَا أَم ني 
َري، َوأَْنَت َكْيَف َحاُلَك   أَم ني: احَلْمُد هلل  خب 

َري، م ْن أَْيَن أَْنَت يَا أَم ني  َسع يد: احَلْمُد هلل    خب 
 أَم ني: أَنَا م ْن َمال يْزيَا، م ْن و اليَة  َقَدح، وم ْن أَْيَن أَْنَت يَا َسعيد  

 َسع يد: أَنَا م َن األُْرُدن، م ْن حُمَاَفظَة  السَّْلط.
.  أَم ني: أْهال  َوَسْهال 

 َسع يد: َتَشرَّفَنا.
 

 مع، وردِّد.التَّْدر يُب اأَلوَّل: است
 َما اْْسَُك  

 أَنَا َسع يد 
 

يي            حُمَميد              َعْبُد اهلل  
 َأمْحَد          َحك يم          َعل 

 
 
 

: استمع، وردِّد.  التَّْدر يُب الثَّاِن 
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 َكْيَف َحاُلَك يَا أَم ني   
َري.    احَلْمُد هلل  خب 
 

يي            حُمَميد              َعْبُد اهلل  َأمْحَد          َحك يم          
 َعل 

 
 التَّْدر يُب الثَّال ث: استمع، وردِّد.

 
 م ْن أَْيَن أَْنَت يَا أَم ني   

 أَنَا م ْن َمال يْزيَا، م ْن و اليَة  َقَدح
 

 ) َأمْحَد، األُْرُدن، حُمَاَفظَة الزَّْرقَاء(
 )َحك يم، ُسور يَّا، َمد يَنة د َمْشق(

، ف َلْسط ني، َمد يَنة اخلَل يل() يي
 َعل 

 )حُمَميد، األُْرُدن، حُمَاَفظَة َعمَّان(
 )َعْبُد اهلل ، َمال يْزيَا، و اليَة صباح(

 
 

 التَّْدر يُب الرَّابع:  اخرَت اإلَجابَة الصَّقْيَقة، مُثَّ اق ْرَأ اجُلْمَلة.
 

 ) إ ىل    م ن     ف  (    أَنَا ...... َمال يْزيَا                              
 أَنَا ..... و اليَة  َقَدح                               ) َعن    م ن     ف  (

 أَنَا .... األُْرُدن                                    ) إ ىل    َعن     م ن (
 إ ىل      ف  (أَنَا .... حُمَاَفظَة  السَّْلط.                           )م ن     

 أَنَا .... ُسور يَّا.                                    ) إ ىل    ف       م ن (
 أَنَا ...... َمد يَنة اخلَل يل.                           )م ن     َعن     ف  (
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 (2الدَّْرُس الثَّاِني: التَّعاُرف )

 
 َعف يَفة: َصَباُح اخَلرْي.

 اُح النُّور، اْسْ ي فَات ن، َما اْْسُك  فَات ن: َصبَ 
يَُّتك   ْنس   َعف يَفة: اْسْ ي َعف يَفة، أَنَا ماليزيٌَّة، وأَْنت  َما ج 

 فَات ن: أَنَا ف َلْسط ينيٌَّة، م ْن َمد يَنة الُقْدس.
نَي  ، َوأَْنت  أَْيَن َتْدُرس   فَات ن: أَنَا طَال َبٌة ف  َجام َعة  اليَ ْرُموك 

 أَنَا طَال َبٌة ف  َجام َعة  الُعُلوم  َوالتِّْكُنوُلوجَيا. َعف يَفة:
 َعف يَفة: ف  َأيِّ ُكليَّة 

 فَات ن: ف  ُكليَّة  الشَّريَعة ، َوأَْنت  ف  أيِّ ُكليَّة 
.  َعف يَفة: ف  ُكليَّة  الطِّبي

 فَات ن: عفو ا، ع ْند ي َفْصل اآلَن، إ ىَل اللَِّقاء.
 الَمة.َعف يَفة: َمَع السَّ 

 
 التَّْدر يُب اأَلوَّل: استمع، وردِّد.

 َما اْْسُك   
 اْسْ ي َعف يَفة

 
 َحَنان         َسْلَمى            فَاط َمة         ر مي          فَات ن

 
 

: استمع، وردِّد.  التَّْدر يُب الثَّاِن 
 

يَُّتك  يَا َعف يَفة  ْنس   َما ج 
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 أَنَا ماليزيَّة.
 ن يَّة() َحَنان، أُْردُ 

 )ر مي، ف َلْسط ينية(
 )فَاط َمة، سوريَّة(
 )َسْلَمى، عراقيَّة(

 
 التَّْدر يُب الثَّال ث: استمع، وردِّد.

 
نَي يَا َعف يَفة   أَْيَن َتْدُرس 

 أَنَا طَال َبة ف  َجام َعة  الُعُلوم  َوالتِّْكُنوُلوجَيا. 
 

 )َحَنان، اجلَام َعة األُْرُدنيَّة(
 اليَ ْرُموك( )ر مي، َجام َعة

 )فَاط َمة، َجام َعة الُعُلوم  َوالتِّْكُنوُلوجَيا(
 )َسْلَمى، َجام َعة البَ ْلَقاء(    

 
 التَّْدر يُب الرَّابع: استمع، وردِّد.

 
نَي يَا فَات ن   ف  أيِّ كليَّة  َتْدُرس 

 أَْدُرُس ف  ُكليَّة  الشَّريَعة.
 
               )  )َحَنان، ُكليَّة الطِّبي
 )َسْلَمى، ُكليَّة اهلَْنَدَسة( 
 )فَاط َمة، كليَّة الُعُلوم(             
 ) ر مي، ُكليَّة اآلَداب( 


