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ASSISTANT PROFESSOR  AT KULLIYYAH OF EDUCATION
DEPARTMENT OF CURRICLUM AND INSTRUCTION

( ISLAMIC EDUCATION) 



ال الدراسات التحديات في تعليم اللغة العربية في مج
وما بعدها 19كوفيداإلسالمية قبل بداية جائحة  

02المبحث الثاني

ربية في اآلفاق والحلول في تعليم ودراسة اللغة الع
(New Normal) عصر الوضع الجديد 

03المبحث الثالث

مع غير الضروريات في دراسة اللغة العربية للمجت
الناطقين بها 

01المبحث األول



اإلهليةالرسالةلغةالعربيةاللغة:أوال
والرسلاألنبياءإىلاإلهليةالرسالةخطابنزولفبها•

شرفأهيو،العربّيةباللغةأيًضاالرسولكلماتوكانت•
.اجلنةأهلولغةالكريمالقرآننزولفبهااللغات،
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منغريهاواستحدثاللغات،منالكثريهناككان•

هلذاأراداهللفإنذلكومعالتاريخ،مرعلىاللغات

.العربّيةباللغةيكونأناملنهجوهذاالقرآن

الغةالبالكثريةواملميزاتالكاملةاحلكمةهلافطبعا•
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الكربىاللغة العربية من اللغات العاملية : ثانيا
اإلسالمي العالم املسلمين في بيناملشهورةاللغة

صارتحتىاملاض يفيانتشرتالفصحىالعربيةفاللغة

واملعارف العلوملغةكانتحينماالعالم األول لغة

ك
َ
ل
َ
ِّ والف

ساب والَجبر وغيرهاوالطب  العلوم التي من والحِّ

كمثل ابن)والفالسفة السابقون قام بها العلماء 

(.من العلماءوغيرهم خلدون، ابن سينا، ابن النفيس 



العربيةبغريالناطقنيحافزوحىت
تلكويرتجمالعربية،اللغةلتعلم
.تاللغاخمتلفإىلالعربيةمنالعلوم

عليهكانعماالظروفاختلفواآلن
َ)سابقا

َ
ك
َ
مالعربيةتر

َّ
تلغاوتعل

(أخرى



اللغةمبجردالعربيةتعلمالناسبعض:ثالثا
املعانيولرتمجة،والسياحية،والتجارةاحملادثة،لقصدإما•

املختلفةاألغراضمنوغريها،املعينةواإلصطالحات

وآدابهابأسلوبهاالعربيةاللغةدراسة:رابعا
اهللإىلللتقربوسيلة

والعباراتواألحاديث،القرآنيةاآلياتاألدعياء،الصالة،يفاألذكار•
.(بالعربيةكلها)اجملتمعأوساطيفالشائعةاملشهورةالعربية



املستوىمنوالرتقيالنفسإلصالحوسيلةوهي•
:اخلاصةاملستوىإىلالعامة

(النطقجمرد–اللفظيةاملعانيَفْهِمعدم)فالعامة
وقدرةواأللفاظاملعانييفهمونَفُهْم)اخلاصةوأما

والنبويةواألحاديثالقرآنيةلآلياتواألداءالتدبُّر
.(املختلفةالعربيةالكتبمن



العلمبلطالاألساسيكاملفتاحدراستها:خامسا
املختلفةواملعرفةللعلوماألبوابلفتح

وكلومكانزمانكليفصاحلةدراستها:سادسا
.(هلاحصرال)املستقبلةاألجيالمنجيل



التحدياتَيفَتعليمَاللغةَالعربيةَ
يفَجمالَالدراساتَاإٍلسالمية

(International Students)

•

•

•



التحدياتَيفَتعليمَاللغةَالعربيةَ
يفَجمالَالدراساتَاإٍلسالمية

•

•















والدراساتَاإلسالميةيفَتعليمَاللغةَالعربيةَومنَالتحدياتَ

•

•



والدراساتَاإلسالميةيفَتعليمَاللغةَالعربيةَومنَالتحدياتَ

•

•

•



احللول من التحديات السابقة

•

•

•



احللول من التحديات السابقة

•TOEFL AND

TOAFL

•



رةَالعربيةَوالتحدياتَاملعاص
(19كوفيدخصوصاَبعدَبدءَ)
ظروف خاصة بمجيئ جائحة •
عدد الضحايا لهذه األمراض •

كثيرة ومرتفعة يوم بعد يوم
:فيؤدي إلى

إغالق المعاهد التعليمية •
المدارس والجامعات مغلقة•
األماكن العامة واإلدارات مغلقة•
ممنوع الخروج من البيوت•
فمن الضروري من أداء الدراسة •

من البيوت



اآلفاق في دراسة العربية 
والدارسات اإلسالمية

في عصر الوضع الجديد
(New Normal)

.......فالحلول لتلك المشاكل
االستراتيجيات وتطوير الوسائل تجديد 

والمنهجيات في تعليم اللغة العربية 



19كوفيدمن جائحة احلكمةومن 

لو لم توجد تنويع األجهزة اإللكترونية والرقمية المتطورة 
عملية التعليم والتدريس لوقفت 

الدراسيةجميع المستوى في 



من التعليم الورقي إلى التعليم الرقمياالنتقال 

(Digital Learning)التعليم الرقمي

 ( Remote teaching)التعليم عن بعد َعْبر االنترنت

بأنواعها المختلفة 

اإلليكترونيةالكتب والبرامج 
(Electronic Digital Software)

بأنواعها المختلفة 

الكتب الورقية 
بأنواعها المختلفة



 :هلا فوائد كثرية

 سهولة االستخدام يف أي وقت . 1 

 فات هلا كتب كثرية يف جماالت خمتل. 2 

ة                 مضمونة وشاملة يف األجهزة الصغري. 3

اإللكرتونية  

االنتقال من المكتبة الورقية إلى المكتبة الرقمية

: فمن واجبات الطالب ومتطلبات الجامعة

مطالعة الكتب الدراسية•

تقديم وكتابة البحوث العلمية•

بحث المراجع والمصادر•

:  فمن الضروري من استخدام

Digital Libraryالمكتبة الشاملة الرقمية •

تحميل الكتب عبر اإلنترنت•
BooksPDF

Software Program



طرق تعلم العربية عن بعد
الوسائل التكنولوجية الضرورية في طرق 

العربية عن بعدتعلم 
• Laptop, computer, smart phones, speaker, mic, internet line, 

internet data, etc. 

• Installing program and adaptation in using education software for 

teaching and learning purposes:  zoom, google classroom, 

google meet, skype, etc. (need special expertise). 

ب والمحاضرين قبل تدريب الطالالمعلمين تدريب •
الوسائل المعاصرةفي استخدام هذه 

صرةالتعود على استخدام الوسائل التعليمية المعا•

(Remote Teaching And Learning: Online Class, Daring, 

Webinar)  



المكتبة الشاملة
(Digital library)

التعلم اآللي
(Machine learning)

المحاضرات المسجلة 
والفيديوهات 

التعليم المباشر
(Online learning)

البرامج للعربية الرقمية
(Digital program)

التعليم الرقمي
(Digital learning)

رة  فعلى المدرس والمعلم أن يتقن في استخدام هذه الوسائل التعليمية المعاص



ائلهابكل وسالتكنولوجيةجتديد وتطوير الوسائل واملنهجيات

(Technology ApproachesNew Normal)عصر الوضع اجلديد يف

01

02 04

03

(Virtual and digital)



من الضروري استخدام واستفادة 
(Modern technologies)الحديثةالتقنيات 

ة واملؤسسات املتخصصاملراكز من 
ةالعربياإلسالمية للغة في الدول 

عصر الوسائل املعاصرة استخداموتأييد 
(Era of science and technology)والتكنولوجياالعلم 

املتسارعةواالتصاليةاملعلومات ،وثورة 
(Information and Communication revolution).

وضع النظم الالزمة لحماية 
ليمها العربية وتأمين استمرارية تع

ح في ظروف الجوائوتعلمها خاصة 
.واألزمات

(conditions of pandemics and crisis)

تنظيم وأداء دروس مشتركة بين 
في متخصصين أو أو خبراء معلمين 

تعليمية ملؤسسات شتى املجاالت 
مختلفة في إطار تعزيز التعاون وتبادل 

الخبرات

الناطقني بهاغريطالبللالعربيةاللغةدراساتيف آفاق

(New Normal) عصر الوضع اجلديد يف



تـشـجـيـع الطـلـبـة اجلـامـعة: ومن اآلفاق
والتقنياتاالستراتيجياتاستعمالحولعلميةبحوثإنتاج

منودعمهمبغيرهاللناطقينالعربيةاللغةبتعليمالحديثة
لهمالدراسيةالمنحةتوفيرخالل

علىوالبحوثللدراساتوالندواتالمؤتمراتفيالمشاركة
العريةاللغةتعليمفيالمعاصرةاالستراتيجيةتجديد

فيوالشفويةالمكتوبةواألدبيةاللغويةالمسابقاتإقامة
مختلففيالعربيةاللغةدارسيبينمختلفةلغويةمهارات
والدوليالمحليالمستويينعلىالدراسيةالمراحل



:  من الضروري

ساتالمؤسلمختلفالعربيةاللغةتعليملمواقعدليلإصدار
منهفيدليستالتواصلمواقععلىونشرهللتعريفالتعليمية
تعليمهاأوالعربيةاللغةتعلمفيالراغبون

(Providing Arabic Language Websites or links, YouTube
Channels, Pdf references, Electronic Arabic software, etc.)
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:  من الضروري

لمختلفالعربيةاللغةتعليملمواقعدليلإصدار
اصلالتومواقععلىونشرهللتعريفالتعليميةالمؤسسات

يمهاتعلأوالعربيةاللغةتعلمفيالراغبونمنهليستفيد

(Providing Arabic Language Websites or links, YouTube Channels,
Pdf references, Electronic Arabic software, etc.)
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الدكتور عبد الغفور عارفني
احملاضر يف كلية الرتبية قسم الدراسات اإلسالمية 

ماليزياالعاملية اإلسالمية اجلامعة

شكرا 

خري اجلزاءاهلل وجزاكم 


