
في تعزيز بيداغوجيا اللغة العربية

مواجهة التحديات 

والعشرينالقرن الواحد في 

األستاذ المشارك الدكتور عارفين مامات

كلية التربية

ماليزيا-الجامعة اإلسالمية العالمية
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ما هي 
؟التحديات

ماذا 
ندرس؟

ما هي 
أنسب 
الطريقة؟
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التحديات 
المعاصرة

ن التكيف بالقر
نالواحد والعشري
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ماذا ندرس؟
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العربية في المدارس 

اللغة العربية: قبل التسعينات

اللغة العربية االتصالية واللغة: في التسعينات

العربية العالية

اللغة العربية: القرن الحادي والعشرين
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العربية في المدارس 

المنهج المعياري للمدارس االبتدائية: 2011

المنهج المعياري للمدارس الثانوية: 2017

اللغة العربية المعاصرة: 2015
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اللغة المهارات 
اللغوية

القواعد
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هل ندرس المهارت اللغوية؟

هل ندرس القواعد؟
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الكفاية اللغوية

Linguistic 
competence

تزويد الدارسين
بقواعد اللغة 
هاوطبيعتها ونظام

ةالكفاية االتصالي

Communicative 
competence

تزويد الدارسين 
بالمهارات اللغوية 

نهم المناسبة التي تمك
مرمن االتصال المست
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ما هي اللغة؟
أما حدها فإنها أصوات يعبر 

بها كل قوم عن أغراضهم

(م1002/هجرية392ابن جني )
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A language is a system of 
communication which consists 
of a set of sounds and written 
symbols which are used by the 
people of a particular country 
or region for talking or writing. 
(www.collinsdictionary.com
10/12/2018)
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االتصال
الهدف 
الرئيسي
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اإلجماع إذن يكاد يتفق على أن 
االتصال، إن لم يكن االتصال 

والتفاعل، هو الهدف الرئيسي من 
رشدي أحمد طعيمة )استخدام اللغة 

( 2006ومحمود كامل الناقة 

The primary motive for 
learning a language is 

that it provides a means 
of communication. 

(William Littlewood 1992) 
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ماذا نبدأ؟
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الكالم

االستماع

االستماع
االستماع
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لماذا؟
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...الطريقة السمعية الشفوية/الطريقة المباشرة 26

يم يجب أن يسير التعل
:نبموجب تسلسل معي

استماع

كالم 

قراءة

ةكتاب



...الطريقة السمعية الشفوية/الطريقة المباشرة 27

لغة طريقة تعلم ال
ل األجنبية تماث

طريقة اكتساب
مالطفل للغة األ
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المتعلم بحاجة إلى 

تعلم اللغة األجنبية 

وليس إلى التعلم عنها

التمرن على النطق وال 
لغويةالقوانين والتحليالت ال



كالم استماع

كتابةقراءة
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إنه الجزء 
العملي 
والتطبيقي
ةلتعلم اللغ
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قان دافع إلى تعلم وإت
ةاللغة قراءة وكتاب

النجاح في تعلم 
الكالم 
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المهمةالتوجيهات 

الكالمعلىتالميذكشجع1.

لكالمامنالخوفوعدمالتالميذ،نفوسفيالثقةجوإيجاد2.

لكالمامهارةلتنميةفعالةوسيلةيعتبرالحواراستخدام3.
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هل المنهج الحالي مناسب؟
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علينا أن نميز بين المنهج والكتاب المدرسي
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الكتاب المدرسي مساعد يمكن االبتعاد عنه
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ما هي أنسب الطريقة؟
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األنشطة المقترحة

قصص مصورة

ألعاب لغوية

أناشيد
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األنشطة المقترحة

كالم جماعي

تميثل األدوار

مسرحية

إذاعة مدرسية...
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اقتراح خاص

كتب 
روايات /قصص

لجميع المرحلة 
التعليمية
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يعتمد الطالب على نفسه في 
استخدام هذا الكتاب، ولكن 

تحت إشراف المدرس

يشتمل على المحتوى المتدرج
في صعوبته سواء من حيث 
المفردات أو التراكيب أو 
.المحتوى العلمي والثقافي
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شكرا
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