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ة محتويات المحاض 

ليم تصميم دروس لغوية لتع▪
العربية ألغراض خاصة

ي تع▪
ليم تطبيقات عملية ف 

العربية لغرض الخاص

تعليم اللغة العربية ▪
ألغراض خاصة

تحليل حاجات الدارسير  ▪
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ة مشكلة المحاض 

ي بناء دولة متقدمة، وترفع من شأنها •
 
، كما فعلت تؤدي العربية دورا مهما ف

ي تحقيق التطور والتقدم لبعض ال
ية والفرنسية ف  وتساعد . دولاإلنجلير 

ي تنمية مجال السياحة واالقتص
يير  ف  اد الدولي العربية الهنديير  ومالير 

وأدت . يةوإنمائه من حيث جذبها للسائحير  والمستثمرين من الدول العرب
ي 
 
ة ف  تصميم هذه العوامل كلها إل بذل الحكومة المختلفة الجهود الكبير
ربية ألبناء برامج مناسبة، واختيار طرق تدريس مناسبة لتعليم اللغة الع

.  التعلم
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أهداف الدراسة

تصميم دروس لغوية 
لبة لتعليم العربية لط

ير  العربية غير متوسط
.بها

معرفة حاجات الدارسير  
ي 
المتخصصير  ف 

.األغراض الخاصة

ة تيسير تعليم اللغ
ير  العربية للمتخصص
.  باألغراض الخاصة
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أهمية الدراسة

يم تطوير برنامج تعل•
اللغة العربية ألغراض

ي الهند 
خاصة ف 
يا .ومالير 

ي توفير •
 
اإلسهام ف

ي 
المراجع والمصادر ف 
راض تعليم العربية ألغ
ي الهند 

خاصة ف 
يا .ومالير 

ي تطوي•
ر المساهمة ف 

ية مجال اللغويات العرب
.التطبيقية
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:  أوال

لمحة تاريخّية عن
م العر 

ّ
بية غايات تعل

ألغراض خاصة
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تعليم اللغة العربية 
ألغراض خاصة

:  رابعا

مشكالت تعليم 
اللغات ألغراض 

خاصة

:  ثالثا

خصائص تعليم 
اللغات ألغراض 

خاصة

:  ثانيا

المفهومات 
األساسّية
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م العربية ألغراض خاصة منهجيات تعليم الل: أوال
ّ
غة العربية لمحة تاريخّية عن غايات تعل

ألغراض خاصة

ساع االهتمام بتعلم العربية وتعليمها بشكل عام▪
ّ
.  ات

ول األوربية إل تزايد االهتمام بالمنطقة العربية اقتصادّي، وتحّول حركة العمالة الوافدة من الد▪
ول، و  كات البير ع الوافدين عىل قطاعات عمل خاّصة مثل شر

ّ
قطاع منطقة الخليج، وتوز

السيارات، وقطاع األعمال، والّصحة، ووسائل االتصال

ي أقس▪
ام اللغات شعور الوافدين من غير الناطقير  بالعربية للجامعات العربية، والدارسير  ف 

قية، والدراسات الدينية بالجامعات األجنبية،  الشر

ي الدراسات اللغوية كأثر من آثار تلبية الحاجات الخاصة لت▪
.  علم اللغةبروز اتجاهات جديدة ف 

ت الكتابات اآلن حول تحليل الخطاب ي  discourse analysisولقد كير
وخصائص اللغة ف 

...بعض الكتابات العلمية واألدبية، واالقتصادية، والسياسية، واإلسالمية
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المفهومات األساسّية: ثانيا

:تعليم العربية للحياة. 1

ي تشمل قطاع ا من الجمهور ▪
امج العامة التر ي الير

 
د الوظائف، يقصد به تعليم اللغة العربية ف

ِّ
متعد

.والخصائص، واالهتمامات، وغير ذلك من أمور يختلف فيها هذا الجمهور

:تعليم العربية ألغراض خاصة. 2

ت مواد مقّرراته بصفة رئيسة، وفق تحليل مسب▪
ّ
ق للحاجات يعرف بأنه المنهج الذي ُحدد

ي يعمل بها لمنهج اإلبالغّية للمتعلم، وليس عىل أساس تفضيل المعلم أو المؤسسة التعليمّية ا
لتر

كير  عىل المتعلم وعىل األغراض المحددة ال
ي تعليم اللغة وهكذا يكون الير

ي من أجلها معير  ف 
تر

ي عىل هذا المفهوم
نمج الدراسي كله مبت  .  يتعلم اللغة األجنبية، فنجد أن الير
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خصائص تعليم اللغات ألغراض خاصة: ثالثا

التحليل الدقيق لحاجات الدارسي   التواصلية . 1

:الحاجات الموضوعية. أ

اللغوي ا طبيعة الموقف اللغوي والعمليات اللغوية المستخدمة، ويشتمل الموقفبهويقصد ▪
ي الموقف من ؛ مستمعير  

م والمحيط وجمهور، والعالقة بينه–ومتحدثير  –عىل المشاركير  ف 
ي لهذا الموقف

ي والزمان 
.  المكان 

:الحاجات الذاتية. ب

ي الذي يحدد ب▪
واسطته وهذه الحاجات تتعلق بذاتية الدارسير  وأغراضهم، إن النموذج اإلجران 

ي تصمي
ة من المعلومات المستقرأة ف  م المنهج هوية الدارس وأهدافه وكيفية اإلفادة المباشر

.  وكتابة المقررات



10

(مستمر)خصائص تعليم اللغات ألغراض خاصة : ثالثا

كي   عىل القدرة اإلبالغية. 2
الير

:اعأنها ثالثة أنو . نواعها المختلفةبأالقدرة اإلبالغية هي القدرات التواصلية اللغوية ▪

القدرة اللغوية. أ

.وهي معرفة مفردات اللغة وقواعدها وتراكيبها وبنيتها الفونولوجية▪

القدرة اللسانية االجتماعية. ب

ي الحياة اليومية بطريقة تحقق المقاصد اإل بهتعت  ▪
.  بالغيةا معرفة قواعد استخدام اللغة ف 

اتيجية. ت القدرة االسير

ية االتصال وهي القدرة عىل معرفة استخدام الوسائل اللغوية وغير اللغوية لضمان استمرار عمل▪
ي حالة حدوث أي مشكلة عىل مستوى القدرة اللغوية أو القدرة اللس

ي قد تنهار ف 
انية التر

االجتماعية
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مشكالت تعليم اللغات ألغراض خاصة: رابعا

ي تعليم اللغة العربية للناطقير  ▪
ي يواجهها العرب ف 

هاتوجد بضعة المشكالت التر وذلك لقلة . بغير
ي 
ي تتحدث عن هذا المنهج وقلة التجربة العربية ف 

هذا الميدان، إال الكتب والبحوث العربية التر
ي الندوة ا

ي طرحت ف 
ي البحوث العلمية التر

.  لعلميةأن هناك بعض اإلشارات لهذه المشاكل ف 

ي هذا ا▪
ربية قليلة فإن التجارب الع. تباال أيضا تعتير من الصعولمجوندرة التجارب العربية ف 

ي هذا ا
ي سبقت العربية ف 

ية التر . الجلمومع قلتها منقولة من مناهج أخرى مثل اإلنجلير 

:  ت والمشكالتباومن أهم الصعو▪
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(مستمر)مشكالت تعليم اللغات ألغراض خاصة : رابعا

تمع المحىلي لتدريس اللغة العربية ألغراض خاصةلمجعدم تشجيع ا▪

ي تحتوي عىل عمال أجانب▪
قلة دافعية المؤسسات التر

قلة دافعية األجانب أنفسهم من حيث تعلم العربية ألغراض خاصة▪

ي اللغة العربية ألغراض خاصة▪
عدم توفر مناهج أو برامج أو كتب جاهزة ف 

ي تدريس العلوم اإلنسانية واالجتماعية▪
تخصص معلمي اللغة العربية ف 

ي هذا ا▪
اللمجتخلف حركة البحث العلمي ف 

هاتعرض مجال تعليم اللغة العربية نفسه لمشكالت سواء تعليمها للعرب أو للناط▪ قير  بغير
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ة: الخاتمة احات المحاض  إقير

ي إن المتعلمير  يدرسون العربية ألغراض الحياة عىل الرغم من أنهم قد تخصص▪
وا ف 

يعة والعربية دراستهم بمجالير  الشر

م اللغة العربية بالغاية االقتصادية، من خالل الرغبة ب▪
ّ
الحصول عىل ارتباط رغبة تعل

يعة ي كلية الشر
ي قسم المصارف اإلسالمية ف 

الوظيفة وتخصص ف 

، ألن ذلك سيس▪ د فيها تخصصات الدارسير 
َّ
ورة وضع استبانات تحد ي ض 

اعد ف 
(  للحياة، أم ألغراض خاصة)توجيههم إل اختيار الهدف من تعلم العربية 

ي المقرر الدر ▪
اسي تداخل غرض العربية للحياة مع غرض العربية ألغراض خاصة ف 

.للعينة المدروسة مع تركير  كبير عىل تعليم العربية للحياة



المصادر والمراجع

لغة العربية مبؤسسات التعليم ، يف احللقة الدراسية حول تدريس ال"تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة"أبو بكر، يوسف اخلليفة، 
.م1990لس القومي للتعليم العايل، لمجا: لسودان، اخلرطومباالعايل 

مروان أمحد توفيق، منهج تعليم العربية ألغراض خاصة؛ خصائصه ومشكالته
:ة وأغراض احلياةرجيان عبده عبيدات وحممد أمحد القضاة، تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها بني األغراض اخلاص

مقاربة نظرية وتطبيقية وآفاق مستقبلية
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