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Abstract  

The study aimed to simplify the process of teaching Arabic to non-native speakers, and motivating 

this field workers to study the means to achieve it more deeply, and to identify the theoretical and 

applied foundations used in teaching other languages and how they can be benefited in teaching 

Arabic. Some languages have made great strides in this field. 

Identifying the most effective methods for teaching Arabic to non-native speakers, as well as 

identifying the role of digital education in developing the process of teaching Arabic to non-native 

speakers . 

The researcher used the descriptive analytical method through collecting, classifying and 

analyzing information and studies related to the subject according to the study elements and 

objectives. The research has reached a set of results, including: the importance of studying the 

needs of learners, and all that related to their learning process, teachers should be trained  on the 

new teaching methods,  making dictionaries for the Arabic language that is easy for non-native 

speakers to deal with , the contribution of educational forums to create a new type of interaction 

between teachers and learners, integrating modern strategies into the learning process, making use 

of smart electronic applications. 

 

Keywords: Teaching Arabic - non-native speakers - development. 
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 امللخص 

للناطقني بغريها، وحث العاملني يف هذا اجملال على دراسة السبل   تيسري تعليم اللغة العربيةهدفت الدراسة ايل  

ليات اإلفادة منها يف آو   األخرى  على األسس النظرية والتطبيقية يف تعليم اللغات  االطالع و لتحقيق ذلك بتعمق أكرب،  

م اللغة يلتعلالفعالة يب حتديد أهم األسالو                                                   ، فقد قطعت بعض اللغات أشواط ا كبرية يف هذا املضمار،  تعليم اللغة العربية

العربية للناطقني بغريها،  لناطقنيلالعربية   اللغة  الرقمي يف تطوير تعليم  التعليم  استخدمت   بغريها، وكذلك معرفة دور 

الوصفي التحليلي بطريقة مجع املعلومات والدراسات املتعلقة ابملوضوع وتصنيفها وحتليلها وفق عناصر   املنهج الباحثة  

دراسة حاجات املتعلمني، وما يتعلق بعملية   أمهية   البحثية إىل جمموعة نتائج منها:  الورقة  خلصت  وقد الدراسة وأهدافها،  

االهتمام بعمل قواميس للغة العربية تكون من مساهتا سهولة   التعلم لديهم، تدريب املعلمني على نظم التعلم احلديثة، 

دمج املنتدايت التعليمية يف خلق نوع جديد من التفاعل بني املعلمني واملتعلمني  ة  سامه، مالتعامل معها للناطقني بغريها

 اإلسرتاتيجيات احلديثة يف عملية التعلم، االستفادة من التطبيقات اإللكرتونية الذكية. 

 .تطوير  –  بغريها   الناطقني  –  العربية  اللغة   تعليمت املفتاحية:  الكلما
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 مقدمة 

العقيدة   -تعاىل-إن هللا     لغة  وذلك جبعلها  العظيم،  الشرف  بناصية  فأخذت  املنازل،  أعلى  العربية يف  جعل 

                                                                                                     السمحاء، والشريعة العصماء، فم ن نعم هللا الكربى اليت أنعم هبا على عباده من كل جنس ولون، نعمة "البيان"، امنت 

-Al ( ﴿﴾4﴿                      ع ل م ه  ال ب  ي ان   ﴾3﴿                    خ ل ق  اإل  ن س ان  ﴾  2﴿                   ع ل م  ال ق ر آن   ﴾1﴿            الر ح   ن  )  :علينا هبا، إذ قال   - تعاىل-هللا  

Quran 1-4 إمساعيل ابل لسان  فتق  أن  ومنذ  على ﴾،  تتحدر  فظلت  العرب،  أبنائه من  إىل  أسلمها  مث  املبينة،  عربية 

من أفصح العرب   - تعاىل-فاختاره هللا    - عليه صلوات ريب وسالمه-ألسنتهم، حىت أطل زمان نيب، ال ينطق عن اهلوى  

 .                                                                                      ألسنة، وأصفاهم لغة، وحق له ذلك، فزادت اللغة هباء ومجاال  وحسن ا  ب عد أن نطق هبا خري البشر

يعتمد التعليم يف العصر احلديث على آليات حديثة دخلت حيز التنفيذ بدخول الوسائط اإللكرتونية يف عملية   

وهي  التعليم، واحتالهلا املساحة األكرب يف جمال تعليم العربية لغري الناطقني هبا، فعرف العامل  املنصات التعليمية احلديثة

                                                                    هذا النوع من التعليم يغيب فيه دور املعلم عن قرب فت صب ح علمية التعلم   اليت تعتمد على اإلنرتنت بشكل كبري، ولعل 

                                                                                                   وتلق ي املعلومات متاحة للمتعلمني يف كل وقت وحني، متغلبة بذلك على حاجز الزمان واملكان، وابلتايل يع د تعليم 

 ألساسية للتعريف هبا. اللغة العربية عرب املنصات التعليمية لغري الناطقني هبا من بني اخلطوات الرئيسية وا

وخاصة يف ظل التغريات العاملية                                                                                 وتع د عملية تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى من القضااي التعليمية املهمة، 

اهلائل من ضرورة  التكنولوجي  التطور  السياسية   يف عصران، وما فرضه  البعض للقضااي  تعلم لغة وثقافة األمم بعضها 

                                                                        عملية تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى ابهتمام ابلغ من ق بل الباحثني   واالقتصادية وغريها؛ لذا فقد حظيت

https://equran.me/tafseer-4902-55.html
https://equran.me/tafseer-4903-55.html
https://equran.me/tafseer-4904-55.html
https://equran.me/tafseer-4905-55.html
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يف الوقت احلاضر                                                                                وغريهم، وقامت جهود طيبة صادقة يف سبيل تعليمها، ورمبا ال ي شهد العامل العريب واإلسالمي  العرب

 . Ali al-Fiqi, 1980) )                            عمال  أضخم وال أكرب أمهية منه

لذا وجب أن نشري إىل أن مناهج تعليم اللغة العربية اتسمت يف اآلونة األخرية ابلتطور املستمر، ومل يتمثل هذا 

                                                                                                           التطور يف املناهج التعليمية فقط بل امتد إىل نظم اإلدارة واملوارد البشرية، ويع د هذا التطور نقطة البداية لالجتاهات 

                                                                                         اللغة العربية لغري الناطقني هبا، وهي تلك االجتاهات اليت وضعت حد ا كبري ا لكثري من سياسات التعليم اجلديدة يف تعليم  

يف خمتلف البلدان، واليت وجب أن تتناغم مع االجتاهات احلديثة يف عملية التعلم من تطوير املناهج وتطوير برامج تعليمية 

، وال هنمل جانب املعلم وتنمية مهاراته املعرفية واملهنية يف جمال تعليم إلكرتونية واستخدام إسرتاتيجيات حديثة إلكرتونية

 اللغة العربية لغري الناطقني هبا. 

 .ومن هنا كانت احلاجة ملحة إىل تطوير مناهج وأدوات تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا بني املاضي واحلاضر

 اللغات   تعليم  يف  والتطبيقية  النظرية  األسس  على  ، واالطالعالعربية  اللغة   وهدف البحث احلايل إىل تيسري تعليم

الناطقني   لغري  العربية  اللغة  لتعليم  احلديثة  األساليب   أهم  العربية، وحتديد   اللغة  تعليم  يف   منها  وآليات اإلفادة  بغريها  للناطقني

 هبا.

اإلسالمية،   الشريعة   مفتاح  كوهنا  وأمهية تعلمها العربية،    اللغة   أمهية   تنبثق من   أمهية املوضوع:  ومن أمهية هذا البحث

 وحماولة تطوير تقدميها من خالل تطوير مناهجها. 
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 صطلحات البحث: م

                                                                                             الوسيلة املتب عة من ق بل الباحث العلمي للحصول على املعلومات والبياانت اليت يريدها، ومن مث تبويبها األداة:  

                                                               اإلحصائي، والوصول إىل النتائج النهائية اليت متك  نه من استخدامها يف وحتليلها ابستخدام الطريقة املالئمة للتحليل  

البحث العلمي، ويعتمد اختيار أداة الدراسة املناسبة للبحث العلمي على نوع البحث ومنهجه وطبيعة املعلومات 

  واملشاكل اليت حيتويها البحث. 

 الناطقني بغري اللغة العربية: 

                                                                                                   هم أفراد اجملتمعات اليت ت ستخد م فيها اللغة العربية كلغة اثنية أو كلغة أجنبية من غري املسلمني، وكلغة اثنية 

 للمسلمني من غري العرب يف آسيا وأفريقيا وأمريكا وفرنسا وغريها. 

 املناهج التعليمية: 

 داخلها وخارجها ملساعدهتم على حتقيق جمموع اخلربات واألنشطة الرتبوية اليت تعدها وهتيؤها املدرسة للمتعلمني 

 –النفسية    –اجلسمية    –االجتماعية    –الدينية    –الثقافية    – النمو الشامل املتوازن يف جوانبهم الشخصية )العقلية  

 األهداف الرتبوية املنشودة منهم. الفنية( كافة بشكل يؤثر يف تكوين سلوكهم وتعديله، وحيقق
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 اهج:املن تطوير

به   أو أكثر من عناصر منهج موجود وقائم، من أجل حتسينه ملواكبة             وي قص د  عمل تغيريات أو تعديالت يف عنصر 

دم حاجات اجملتمع، وي راعى                                                                                                                املستجدات الرتبوي ة والعلمي ة، والتغري ات يف اجملاالت الثقافي ة واالقتصادي ة واالجتماعي ة مبا َي 

تاليف نقاط القصور والضعف اليت أظهرهتا نتائج لحماولة    يف تكاليف وجهد ووقت،                                   يف ذلك مجيع اإلمكاني ات املتاحة من

                                    مواكبة املستجد ات والتغريات الطارئة. و                                                                     تقومي املناهج القائمة، هبدف حتقيق أكرب قدر ممك ن من الكفاءة والفاعلي ة، 

كمها نظام مع ني، واليت يتعارف أف  اللغة:                                      راد جمتمع ذي ثقافة مع ينة على دالالهتا،                                                              جمموعة من الرموز الصوتية اليت حي 

 من أجل حتقيق التواصل بني بعضهم البعض.  

                                                                                           الكلمات اليت يعرب   هبا العرب عن أغراضهم، وقد وصلت لنا عن طريق النقل، وحفظها لنا القرآن الكرمي لغة العربية:  ال

 ومنظومهم.واألحاديث الشريفة وما رواه الثقات من منثور العرب 
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 :نشأة اللغة العربية وأقوال أهل العلم يف ذلك

 نشأة اللغة العربية: 

                                                                                      : أتيت مبعىن أول األمر وبدايته، وحدوث الشيء وحتدده، ي قال أنشأ هللا اخللق، أي ابتدأ خلقهم، ونشأ النشأة

ذا أحدثه وأوجده ، فاملراد من                                                                              الشيء نشئ ا ونشوء ا، إذا حدث وحتدد، ونشأ الشيء عن غريه، أي تولد، وأنشأ الشيء إ

 (.Al-Fayrouzabadi (n.d)نشأة اللغة: أول حدوثها وأصل بدايتها )

لتكون وعاء لكالمه العظيم وكتابه الكرمي واملعجزة اخلالدة لنبيه األمني له، وأثىن   -عز وجل- وهي اليت اختارها هللا  

وإنه لتنزيل رب العاملني * نزل به الروح األمني على*  قلبك لتكون من املنذرين * بلسان عريب }  - تعاىل-عليها هللا  

 ﴾  Al-Quran 192-195 ﴿{بني

 ومفهومها: طبيعة اللغة  

  - أي اللغة -                                                                                             ت عترب اللغة العربية لغة نظامية، ألهنا مكو نة من عناصر حمددة نسبي ا تتكرر يف أمناط منتظمة، ولكنها 

االستثناءات، وليست هناك لغة متطورة   يف الوقت نفسه توافقية يتفق على رموزها بني متحدثيها وتكتنف قواعدها 

                                                              الصعوبة تتناسب عكسي ا مع التقارب بني اللغة األم واللغة األجنبية،   وأخرى سهلة، ألن وأخرى بدائية، وال لغة صعبة  

  أي إهنا مكتسبة، والطفل يتعلم اللغة اليت يتكلمها اجملتمع الذي يرتعرع فيه بصرف النظر عن   واللغة ليست غريزية؛ 

 . Al Qasimi, 1979))              مع ينة بذاهتا                                                                      أصله، ألنه يول د وهو مزو د ابستعداد لتعلم اللغة بصورة عامة وليست لغة 
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ليستطيع أن حييا حياته اإلنسانية    الشيء األول واألهم الذي جيب أن ميتلكه اإلنسان العاقل املفكر                  فاللغة إذ ا هي 

الكرمية، ويتفاعل مع أفراد جمتمعه بطريقة سليمة يرتضيها اجملتمع، فالتواصل اللغوي أساس كل تقدم إنساين، وهو 

جيب أن يكون لديه    –       أيض ا – أساسية لكل جتمع بشري، فاإلنسان جيب أن يشارك جريانه خرباته وأفكاره، وهو  صفة  

 ما يشرتك به مع هذا اجلار ويتواصل معه. شيء 

 وظائف اللغة: 

 .البشرللتواصل بني  منهج  اللغة  -

 .ل ألفاظ مناسبة                                                                         اللغة منهج للتفكري: فاللغة إذ ا جتربة عقلية شعورية، يتم التعبري عنها من خال  -

للتفكري  - ونظام ا  منهج ا  اللغة  يستخدم  اإلنسان  والتعلم: ألن  للتعليم  نظام  وكتابة،                                                                             اللغة                         والتعبري كالم ا 

                                      اإلنسان من اآلخرين، ويكتسب معرفة وجزء ا   ويسمع إليها من اآلخرين ويقرؤها يف كتابتهم، فباللغة يتعلم 

 .العمل ويف احلياة يف جمتمعه احمللي والعاملي                                   كبري ا من ثقافته وخرباته ومهارته يف 

 فضل اللغة العربية وأمهيتها:

إن اهلدف من بيان أمهية اللغة العربية وفضلها هو تشجيع املسلمني على فهم القرآن الكرمي واألحاديث النبوية، 

لكوهنما املصدرين األساسيني للدين اإلسالمي، وهذان املصدران كما نعلم مكتوابن ابللغة العربية، فمعرفة القرآن الكرمي 

مصادرها األساسية، ألنه قد ال تفي الكتب املرتمجة واملفسرة يف إعطاء وفهمه يعين معرفة دستور وشريعة اإلسالم من  
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                                                                                                      املعىن الصحيح لآلايت، وإن كتاب هللا ال ي فه م فهم ا سليم ا وصحيح ا إال كما جاء ابلعربية ال بسواها، ولذا فإن تدبر 

صل بصورة جيدة إال ملن فهمها بلغتها اليت نزلت هبا؛ إذ   ا من األفضل معرفة هذه املعاين من                                                                        آايت القرآن الكرمي ال حي 

خالل تعلم اللغة العربية، وهلذا أمجع الفقهاء على أن تعلم القرآن فرض كفاية على املسلمني، وقراءة أدعيته ابللغة العربية 

 Seham Mawd, 2015) )سنة وعبادة

والعقائدية، فيلزم علينا مراجعة املصادر األساسية ومعرفة العربية هلا أمهيتها عند ظهور االختالفات يف األمور الفقهية  

                                                                                                      اإلسالمية واليت ك ت بت ابللغة العربية، وبفهمها الصحيح نستطيع نبذ اخلالفات القائمة بني املسلمني، وكذلك يؤدي بنا 

 .إىل عدم وقوعنا يف مكر األعداء عند دسهم بذور الفنت واإلسرائيليات يف ديننا احلنيف

، وحصولنا على بركة فهم وقراءة القرآن -تعاىل -جيعنا لتعلم لغة القرآن يف فهم تشريعات هللا                  إذ ا يكمن سبب تش

، مع اجتهاد املعلمني يف جماهدة أعداء اإلسالم، فصار الذي نشأ الكرمي وسنة النيب الكرمي وحفظ سنن رسول هللا   

وغوامض أبواب املواريث وغريها من علم الشريعة عليه آابؤهم ونشؤوا عليه كأن مل يكن، وحىت تكلموا يف دقائق الفقه  

                                                                                                     وأتويل الوحي مبا دون وحفظه حىت اآلن.. إىل أن قال: "فسبحان م ن نقل أولئك يف الزمن القريب بتوفيقه، عما ألفوه 

 .(Al-Sahi)ونشؤوا عليه وغذوا به، إىل مثل هذا الذي ذكرانه" 
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 آايت كرمية حول عالقة العربية ابلقرآن الكرمي: 

لغة العربية لغة القرآن الكرمي، وهو مهيمن على ما سواه من الكتب األخرى، وهذا يقتضي أن تكون لغته مهيمنة ال

على ما سواها من اللغات األخرى؛ وهي لغة خامت األنبياء واملرسلني أرسله هللا للبشرية مجعاء، واختار هللا له اللغة العربية، 

 .رية مجعاءوهذا يعين صالحيتها ألن تكون لغة البش

 ولقد وردت كلمة العربية جبانب القرآن الكرمي، فأعطت هلا داللة وصبغة دينية فزادت أمهيتها: 

 ﴾.Al-Quran- 2 ﴿                                                                : "إان  أن  ز ل ناه  ق  ر آان  ع ر ب ي ا ل ع ل ك م ت  ع ق ل ون "  قول هللا عز وجل

د ون  إ ل ي ه  أ ع ج م ي  و ه ذ ا ل س ان  ع ر يب                                             : "و ل ق د  ن  ع ل م  أهن  م  ي  ق ول ون   قوله سبحانه                                                                                                   إ من ا ي  ع ل  م ه  ب ش ر  ل س ان  ال ذ ي ي  ل ح 

         م ب ني "

﴿ Al-Quran 1-2 ﴾ 
 ﴾Al-Quran -37 ﴿                                               : "و ك ذ ل ك  أ ن  ز ل ناه  ح ك م ا ع رب ي ا"  قال تعاىل

والقرآن الكرمي هو دستور   هي لغة نبينا حممد  حول تعلم القرآن ولغة القرآن اللغة العربية اليت  أحاديث شريفة

 ( (Al-Khidr Hussainاملسلمني  

 يشجع أصحابه على تعلم العربية.   - عليه الصالة والسالم-                                         خريكم م ن تعلم القرآن"، لذلك كان الرسول  "

فصاحة "  :الرجل؟ فقالوسأل العباس الرسول ما اجلمال؟ فقال: "اللسان"؛ ويف رواية أخرى: أنه سأله ما اجلمال يف  

 . Marei bin Yusuf Al-Karmi n-d) )لسانه"؛ وقال: "رحم هللا امرأ أصلح من لسانه.
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يتبني لنا من اآلايت الكرمية واألحاديث الشريفة أن اللغة العربية قد حفظها القرآن الكرمي فحفظ هبا التفاهم بني 

 .املسلمني كافة

                                                                                                  فالقرآن الكرمي هو الذي أبقى هذه الشعوب أمة واحدة ذات لسان واحد عريب واحد م ب ني، لذلك فإن تعلم اللغة 

العربية له أمهية خاصة لعالقتها ابلقرآن الكرمي الذي هو دستور املسلمني، فهو كتاب هداية ورحة ونور وشفاء ملا يف 

                                                  فيه قد تعقل وتوسع أفقه وأصبح مسيع ا عليم ا بصري ا.                                            الصدور، وفيه عباداهتم ومعامالهتم، وم ن تدب ر  

 

 أمهية اللغة العربية يف املصادر العربية: 

                                                                                                      اللغة العربية من أقدم اللغات السامية اليت نطق هبا اإلنسان، واليوم حتتل املركز السادس ألكثر اللغات استخدام ا        

                                                                      مليون شخص ا أو رمبا أكثر من ذلك بكثري، وهي اللغة األم يف دول الشام واخلليج   422يف العامل بعدد انطقني يبلغ  

                                                                      يقيا، ابإلضافة إىل م ن ينطق هبا من املسلمني غري العرب عند قراءة القرآن وأداء العريب والعراق واليمن ومصر ومشال أفر 

اللغة العربية كلغة سادسة أساسية يف األمم املتحدة عام                                                                                                         الشعائر والعبادات الدينية من صالة وغريها، وقد اعت م دت 

 .م1974
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ية، بل هي أمساها على اإلطالق، وذلك لذلك فإن اللغة العربية من أمسى اللغات اليت ظهرت يف اتريخ البشر    

الفريدة واملزااي الكثرية هي اليت   - عز وجل -ملا فيها من خصائص ومميزات حباها هللا   هبا، هذه اخلصائص 

 ﴾ Al-Quran -3 ﴿                                                                 إ ان  ج ع ل ن  ه  ق  ر ء  ان  ع ر ب ي ا ل ع ل ك م  ت  ع ق ل ون {}رشحت هذه اللغة لتكون لغة القرآن الكرمي  

                                       الذي سي تعب د به إىل هناية اتريخ البشرية،   -سبحانه وتعاىل-                        لتكون وعاء  ألفضل كتبه    -تعاىل -فاصطفاها واختارها هللا  

 .                                      فشرفت هبذا االختيار، وازدادت مسو ا ورفعة

 

 :القرآن الكرمي  :أول هذه املصادر العربية هو

، ويف القرآن الكرمي خامت األنبياء واملرسلني حممد  ، الذي أنزل ابللغة العربية على-عز وجل -الذي هو كتاب هللا  

                                                                                                         أيض ا جند آايت كثرية عن اللغة العربية، أبهنا لغة القرآن الكرمي، الذي هو دستور املسلمني، فهذا ي عترب من أقوى األدلة 

 . هبذا  -تعاىل -على فضل وأمهية هذه اللغة اليت شرفها هللا  

                 ال ر ي ب  ف يه                                                                                                                               قال تعاىل: }و ك ذل ك أو حي نا إل ي ك  ق  ر آان ع ر ب ي ا ل ت  ن ذ ر  أ م  الق ر ى و م ن  ح و هل  ا و ت  ن ذ ر  ي  و م  اجل  م ع    :من هذه اآلايت

 ﴾ Al-Quran -7 ﴿                                            ف ر يق  يف  اجل  ن ة  و ف ر يق  يف  الس ع ري{   
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 اثنيها: األحاديث الشريفة: 

 .1حابه على تعلم اللغة فقال: "تعلموا العربية وعلموها الناس" قول الرسول: حني شجع أص 

    .2                                    وقوله: "خريكم م ن تعلم القرآن وعلمه" 

عرف عظمة اللغة العربية من اطلع عليها وتعلمها وغاص يف أسرارها من أمهية اللغة العربية يف املصادر غري العربية:  

                                                                  ي شهدوا بعظمتها ألهنم أهل اللغة، واالطالع على أقواهلم يزيدان علم ا وثقة العرب يف القدمي واحلديث، وال عجب يف أن  

هبا، لكن االطالع على شهادات وأقوال غري العرب يف العربية له طعم آخر، ألهنم عرفوا قيمة لغتنا وهم ليسوا منا، وهو 

                                            از يف نفوس أبنائنا؛ إن كثري ا من أبناء املسلمني                                لنزداد اعتزاز ا هبا ونغرس االعتز  ما يدفعنا إىل حماولة معرفة ما عرفوه منها،

جيهل فضل لغته وجوانب عظمتها وأمهيتها، ويالحظ الدكتور شكري فيصل: "أن العامل أبسره شهد على ما تتميز به 

  (.Ahmed Madkour, p.182)                                                                        العربية من احليوية والغىن واملرونة، والقدرة على تقب ل اجلديد و توليد اللفظ  

 

 

 

 
 . 4/ 1919(  4739رقم )  البخاري، صحيح 1
 .98/4( 7001على الصحيحين، الحاكم، ) المستدرك 2
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 :بعض ما قاله الغرب عن ميزات لغتنا، )والفضل ما شهدت به األعداء(  نورد

 ".                                                                                      قال كارلونلينو: "اللغة العربية تفوق سائر اللغات رونق ا وغىن، وعجز اللسان عن وصف حماسنها  

قول املستشرقة األملانية الدكتورة يف الفلسفة "أان ماري شيمل"، واليت ترمجت القرآن الكرمي إىل األملانية: "واللغة العربية 

 ".اجلنةلغة موسيقية للغاية، وال أستطيع أن أقول إال أهنا ال بد أن تكون لغة  

ة الساميني يف معاجلة التعبري عن أدق خلجات قال املستشرق الفرنسي لويس ماسينيون: "استطاعت العربية أن تربز طاق

 .الفكر سواء كان ذلك يف االكتشافات العلمية واحلسابية أو وصف املشاهدات أو خياالت النفس وأسرارها"

 :أمهية تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا 

ابلنسبة للفرد واجملتمع؛ فهي اليت   أمهية كبرية تتضح أمهية تعليم العربية لغري الناطقني هبا يف أهنا تقوم بوظيفة ذات  

بدينهم وثقافتهم العربية بل بعلومهم، وال تقتصر هذه األمهية    -على اختالف ألسنتهم وألواهنم - تربط الدول اإلسالمية  

  يفهم دينه                                                                       تتعداها إىل تنمية شخصية الفرد؛ فهو هبذه اللغة يكون كائن ا اجتماعي ا حبيث    على االتصال ابآلخرين بل 

 .ورسالة اإلسالم العاملية بفهم اللغة وثقافتها 
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تطورها وإثرائها، وخاصة إن    إن تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا يسهم بدور ابرز يف حفظ اللغة، بل ويف 

ألجنبية،  العربية مثل الكائن احلي تنمو وتتطور، وذلك ابألخذ ابالجتاهات العلمية احلديثة يف جمال تعليم اللغات ا 

 .على عالج املشكالت اليت تعرتض عملية التعليم والتعلم  والعمل 

تعليم اإلسالم ونشر رسالته السمحة؛ فهي العربية للناطقني بغريها يعين  اللغة  تعليم  اليت كر مها هللا،   إن                      اللغة 

وإذا كان تعليم اإلسالم مسؤولية كل  ﴾ Quran -Al-3 ﴿                                                              فاختارها لساان  لوحيه "إان أنزلناه قرآان  عربي ا لعلكم تعقلون" 

                                                                        املؤسسات اليت ت عىن  بتعليم العربية للناطقني بغريها يف مقدمة م ، يتشرفون حبمل    مسلم ومسلمة بوجه عام، فإن تلك 

 . (Iman Haridy, 2006)املسؤولية؛ إذ يف تعليم اللغة العربية متهيد الطريق لتأدية هذه املسؤولية  هذه 

 :الناطقني بغري العربية لتعلم اللغة العربية دوافع 

من أهم األسس يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا هو دور املتعلم يف عملية التعلم بداية من وضع املناهج 

التعلم فنجد                                                                                          وحتديد اجملاالت اليت سيتعلمها املتعلم أثناء عملية التعلم، وال ميك ن أن نغفل دور األهداف من عملية  

  ,Salman Daoud)                                                                                  كثري ا من الدراسات تثبت أمهية الرتكيز على حاجات املتعلمني ورغبتهم يف تعلم اللغة األجنبية 

1985). 

األهداف والغاايت من   كما تتنوع أهداف الدارسني للغة العربية وختتلف عن أهداف الناطقني بغريها، ومتتد تلك 

يف التواصل ابلعربية مع الناطقني هبا، أو القدرة                                     مي، وأتخذ صور ا متباينة مثل الرغبةاجملال االجتماعي إىل اجملال العل
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األوسط، وقد متتد إىل غاايت وأهداف عملية مثل العمل يف املؤسسات العربية   على االتصال من أجل العيش يف الشرق

 .(Ali Hamad, 2003)التجاري مع العامل العريب أو الدراسة يف اجلامعات العربية    والتعامل

األهداف التعليمية                                                                                            وترى الباحثة أن أمهية تعر ف دوافع الناطقني بغري العربية لتعلم اللغة العربية وإسهامها يف حتقيق 

الدراسات عن أن هذه الدوافع تتمثل يف دوافع   مت إجراء العديد من الدراسات اخلاصة هبذا الشأن، وقد أسفرت هذه 

 ياسية وثقافية واجتماعية.  دينية وعلمية واقتصادية وس 

 

 مناهج تعليم اللغة العربية يف بعض الدول العربية واألجنبية:

 إىل جتارب لتعليم اللغة العربية منها: (Al-Naqa, 1984) يشري

 أوال: جتارب بعض الدول العربية يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا. 

 تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا. اثنيا: جتارب بعض الدول األجنبية يف  

 ونتناول هذه التجارب بشيء من التفصيل فيما يلي: 
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 :جتارب بعض الدول العربية يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا

اللغة العربية للناطقني بغريها يف عدد من الدول اللغة العربية هبدف نشر    مت أتسيس عدة مراكز ومعاهد لتعليم 

الثقافية العربية، وذلك دعم ا للصالت  البالد  الدول مع وجود                                                                  العربية وثقافتها خارج  اليت كانت بني هذه  واحلضارية 

 وختتلف جتارب هذه الدول من دولة إىل أخرى من حيث عدد املعاهد واملراكز اليت ، أهداف سياسية واقتصادية وغريها

معاهد ومراكز تعليم اللغة                                             ولتني عربيتني مها: مصر والسعودية؛ نظر ا لوجود                                       توج د يف كل منها، وتعرض الباحثة جتارب د

االختيار عليهما كنموذج وليس مبعىن عدم وجود هذه املراكز واملعاهد   العربية للناطقني بغريها يف هاتني الدولتني، وقد وقع 

 .يف غريمها

 :العربية للناطقني بغريها  ونبدأ ابحلديث عن مجهورية مصر العربية ومؤسساهتا لتعليم اللغة

األزهر أقدم املؤسسات التعليمية اليت تنبهت إىل ضرورة تعليم اللغة العربية للناطقني         ي عترب  :جتربة جامعة األزهر  -أ

املعارف الدينية، لذا فهو ملتقى اآلالف                                                                        بلغات أخرى، هذا فضال  عن أمهية نشر الثقافة العربية اإلسالمية، ومجيع ألوان

 . Madkour Ahmed, 2010) )  العامل   من طالب العلم الذين يفدون إليه من مجيع بالد

املاضي، حيث"  القرن  التسعينات من  امليدان يف  األزهر يف هذا  برانجم ا   وقد بدأت جتربة  اجلامعة                      أنشأت 

اللغة العربية للناطقني بغريها، ويتلقى هذا الربانمج الدارسني فيحدد مستوايهتم الدراسية مث   للدراسات اخلاصة بتعليم 

العربية للحياة، هبدف متكني الطالب الوافد للدراسة يف األزهر من إتقان   العربية على مستويني: األول                  يدر  س هلم اللغة  
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 Madkour) "                                                                          والثاين العربية املتخصصة، ويدر  س كل طالب ما يناسب دراسته املستقبلية يف األزهر  اللغة العربية العامة، 

Ahmed, 2010) . 

 :ابلقاهرةجتربة اجلامعة األمريكية  -ب

الشرقية، وكان يتمركز حول تعليم                                                                       بدأ هذا الربانمج جزء ا من الربانمج األكادميي ملا كان ي سم ى مدرسة الدراسات

                                                     األزهر، أما اآلن فإن تدريس العربية ألغراض خاصة ي قوم به  اللغة العربية )الرتاث العريب اإلسالمي( على أيدي أساتذة

                                                                              امعة(، والتدريس فيه يغطي حيث مستوى الكفاءة واإلتقان كل درجات السلم طبق ا ملعايري اجل  معهد اللغة العربية )داخل

ابتداء من درجة املستجدين حىت   الكفاءة اللغوية اليت انتهت إليها رابطة مدرسي اللغات األجنبية يف الوالايت املتحدة، 

لفنون والسياسة واالقتصاد واالجتماع والفقه والتفسري اآلداب واو                                                     درجة املتميزين، وتغطي الدراسة أيض ا مجيع جماالت اللغة 

                                                                                                     والشريعة، كما تقد  م مستوايت من اللغة الفصحى القدمية واملعاصرة، وهناك مفردات تدور حول دراسة النص القرآين 

 .وعلوم القرن الرابع اهلجري من حنو وبالغة وفقه 

وبني ما يتم يف حجرة الدراسة   املهام بني املعلم والطالب،وتقوم طرق التدريس يف هذا الربانمج على نظرية توزيع  

                                                           املدرسي من جانب وما ت قوم به املواد التعليمية اإلضافية واملواد   وما يتم خارجها، وحتديد الدور الذي يقوم به الكتاب 

 . (Madkour Ahmed, 2010)                                                       احلرة من جانب آخر، فالتدريس مشاركة وتفاعل وليس تلقين ا

ترى الباحثة من خالل عرض تلك الربامج أن مجيعها قد أشارت إىل استخدام طرق حديثة ىف تعليم اللغة العربية 

للناطقني بغريها، وتغطية الربامج جلميع جماالت تعلم اللغة، ومل هتمل جانب املعلم يف عملية التعلم، كما أهنا مل هتمل 
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                                                            بذلك جيب الوقوف على أهم النتائج اليت ميك ن االستفادة منها ىف تلك دراسة حاجات املتعلمني لتعلم اللغة العربية، و 

 الربامج، والتأكيد على اتباع مثل هذه الربامج وتطويرها الستخدامها ىف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها. 

 هبا:   جتارب بعض الدول األجنبية يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني

فتتناول الباحثة الوالايت   عليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا يف الدول األجنبية )الغرب(، أما ابلنسبة لتجارب ت

 : املتحدة األمريكية كنموذج

قد سبقت االستقالل، فالدالئل   يتزامن وجود اللغة العربية يف أمريكا مع اهلجرات األوروبية واألفريقية األوىل اليت 

ب ت إىل بعض املهاجرين الذين جاؤوا   ابحلروف العربية يف والايت اجلنوبالتارَيية تشري إىل وجود نقوش                                               األمريكي ن س 

                                                                                                        إىل أمريكا يف فجر عهد االستشراق واالستعباد، كما أن عملييت تعليم اللغة العربية وتعلمها بصورة نظامية ع ر ف ت يف 

 (Al-Sa'adi, 2000).  االستقالل أبكثر من مائة عام  أمريكا قبل

 :جون هوبكنز بواشنطن   جامعة  -أ

                                                                                                    ت عترب  جامعة جون هويكنز من أوىل اجلامعات الىت كان هلا جمال السبق يف االهتمام بتعليم اللغة العربية يف الوالايت 

دم الغرضني                                                                                                             املتحدة األمريكية، حيث تقد  م برانمج مشهور ا يف تعليم اللغة العربية للمتخصصني ىف العالقات الدولية، مما َي 

والتارَيية، األمر الذي يثري حصيلة                                                                      ، فأكثر املواد التعليمية املستخد مة تتعلق ابملواقف السياسية واالقتصادية العام واخلاص
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القراءات(  الربانمج )كتاب  املقررة يف هذا  الكتب  أبرز  ومن  التخصص،  ويقوي معرفتهم يف جمال  اللغوية،  املتعلمني 

  منتصر.  سامية   للدكتور جربي الميت والدكتورة 

  جامعة متشيجان:  - ب  

لألغراض اخلاصة، حيث ألف                                                                                  وهي تقد  م ضمن برانجمها العام إلعداد معلم اللغة العربية مواد لتعليم اللغة العربية

حيث يتم تدريس کتابيه: اللغة العربية لألعمال والشؤون   دكتور راجي رموين )أستاذ تعليم اللغة العربية ابجلامعة( كتابني،

                                                                                     والثقافة واالتصال، بينما يتناول اجلزء الثاين نصوص ا أصيلة ومواد مرئية، ويف اجلزء األول يتم  ة، اجلزء األول اللغةالتجاري

عرض اللغة العربية بنظام الصور وكتاب املفردات من القرآن الكرمي، ويف اجلزء الثاين يتم عرض جمموعة من النصوص 

 لرتاث اإلسالمي. القائمة على املفاهيم الثقافية املتصلة اب

 :دراسات تناولت إعداد برامج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها وتقوميها

اللغة العربية للناطقني بغريها، أو   يعرض هذا اجلزء الدراسات والبحوث اليت ترتبط بتحديد أسس بناء برامج تعليم

 :التايلتقوم هذه املناهج يف ضوئها، ومت عرض الدراسات على النحو  

وكانت بعنوان (  (Nashat Abdel Aziz Abdel Qader , 2009(۲۰۰۹دراسة نشأت عبد العزيز عبد القادر )

 :"برانمج لتنمية مهارات األداء اللغوي ملتعلمي اللغة العربية غري الناطقني هبا يف املدخل الكلي"
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هدف البحث إىل التعرف على فاعلية الربانمج املقرتح يف ضوء املدخل الكلي لتنمية مهارات األداء اللغوي ملتعلمي 

اللغة العربية للناطقني بغريها، ومن أهم ما توصلت إليه نتائج البحث فاعلية الربانمج يف تنمية األداء اللغوي، وأوضح 

 االستماع لغريابعتبار هذا اجملال هو اهلدف األساسي لتعلم مهارات                                           البحث مؤشر ا خاص ا مبجال االتصال اللغوي،

 الناطقني ابلعربية. 

 ( ( Muhammad Ahmad Muhammad Issa , 2006م(۲۰۰۹،دراسة حممد أمحد حممد عيسی  

  الناطقني هبا". وكان عنوان الدراسة "فعالية برانمج لتنمية التعبري الكتايب لدى الدارسني للغة العربية من غري    

الكتابة الوظيفية اليت حيتاج   استهدفت هذه الدراسة تنمية مهارات التعبري الكتايب الوظيفي، وحتديد جماالت

العامة واخلاصة، وبناء عليه بناء برانمج مقرتح   إليها دارسو اللغة العربية من الناطقني بلغات أخرى يف حياهتم

وكان من أهم نتائج   ،لدى هؤالء الدارسني الناطقني بغري العربية  الوظيفية وحتديد فعاليتهالتنمية مهارات الكتابة  

من احلالية  للدراسة  املقرتح  التصور  أهداف  حتديد  و  الكتايب  التعبري  مبهارات  قائمة  إعداد  خالل   الدراسة: 

 قامت عليها الدراسات اليت  األهداف اليت حددهتا، وخاصة فيما يتعلق إبكساب املتعلمني مهارات الكتابة

 .منها يف اإلطار النظري  السابقة، وكذلك يف حتديد مهارات الكتابة، واالستفادة 

  



 

 

 

 

  
JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR) 127 

 
 

 

 

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND 

EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH| VOL: 8 

ISSUE:  3 |July 2022 

 يوليو /تموز| 3العدد  8| المجلد مجلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصية

2022 

9065 | https://jhdesr.misd.tech-ISSN: 2289-E 

 (: Al-Omari ,2011 )(:2011دراسة العمري )

هدفت هذه الدراسة إىل مساعدة متعلمي اللغة العربية من الناطقني بغريها يف اكتساب مهارات االستماع والكالم، 

اليت ترتبط ابلوعي الصويت من خالل بناء برانمج مقرتح يف ضوء تدريبات وأنشطة الوعي الصويت يتم من وخاصة تلك  

خالله التغلب على املشكالت الصوتية اليت تعوق تعلم اللغة العربية والتواصل هبا لدى املتعلمني للغة العربية من الناطقني 

التجرييب للمجموعة الواحدة مع تطبيق مهارات االستماع والكالم بغريها؛ ومت تنفيذ جتربة الدراسة من خالل التصميم  

العربية من  اللغة  لتعليم  اثنني وعشرين درس ا  التطبيق على جمموعة حبثية مكو نة من  اقتصر  ق بلي ا وب عداي  حيث                                                                                                               تطبيق ا 

ي الصويت لتحقيق أداء أفضل الناطقني بغريها، وقد توصلت الدراسة إيل إثبات جناح الربانمج املقرتح للتدريب على الوع

                                                                                              من ق بل الدارسني جمموعة البحث ملهارات االستماع والكالم لدى املتعلمني للغة العربية من الناطقني بغريها. 

 (: Al-Rajeh, 2014 )( :2014دراسة الراجح )

متعلمي اللغة العربية هدفت الدراسة إىل وضع تصور لربانمج مقرتح للهاتف اجلوال لتنمية مهارة االستماع لدى  

بغريها ابجلامعة  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  معهد  الدراسة من جمموعة من طالب  عينة  وتكونت  بغريها،  الناطقني 

اإلسالمية ابملدينة املنورة، ومتثلت أدوات الدراسة يف استبانة مهارات االستماع، وكشفت النتائج عن فاعلية التصور 

 ت االستماع لدى طالب املعهد. املقرتح يف حتسني مهارا

 ((Tamim , 2015  (:2015دراسة متيم )
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هتدف هذه الدراسة إىل تنمية مهارات التواصل الشفهي لدى متعلمي اللغة العربية من الناطقني بغريها املستوى 

املبتدئ من خالل حتديد مهارات التواصل الشفهي، واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي القائم على مجع 

ماع، وقائمة مبهارات الكالم والتحدث املناسبة ملتعلمي املعلومات، وتوصلت الدراسة إىل تقدمي قائمة مبهارات االست 

اللغة العربية الناطقني بغريها يف املستوى املبتدئ، وتقدمي األسس واملنطلقات النظرية ملدخل التحليل اللغوي هبدف بناء 

 إسرتاتيجية مقرتحة قائمة عليه.  

                                                          دور القواميس يف تعليم اللغة العربية وتعل مها للناطقني بغريه ا: 

حتت عنوان املعجم العريب وصناعته للناطقني (   Radwan Tayeb (2020)( 2020أشارت دراسة رضوان الطيب ) 

                                                                                                            بغري العربية إىل إن املعجمية العربية ب ن يت على منهجية متعددة ومتفاوتة من حيث دقتها، وإن املعاجم العربية صن  فت 

األلفبائي الصويت، وأظهر البحث دور العلماء العرب كاخلليل وابن حبسب ترتيب املخرج الصويت أو حبسب الرتتيب  

املعاجم العربية وصناعتها   دريد واجلوهري والزخمشري وغريهم يف تطوير الصناعة املعجمية، كما أظهر البحث دور 

ى إسرتاتيجيات فنادى بضرورة  إجياد معايري مثلى يف تقومي املعاجم العربية، إجراء املزيد من البحوث والدراسات عل 

                                                                                                       الصناعة املعجمية تبع ا الجتاهات الطالب ودوافعهم، دراسة العوائق واملشكالت اليت تواجه متعلمي اللغة العربية كلغة 

اثنية، اهتمام املؤسسات واجملامع اللغوية ابختصار بعض املعاجم اللغوية القدمية، وترتيب مادهتا حىت تواكب مستوايت 

 .Radwan Tayeb (2020 )).حلاضر وحفظ اللغة من االنداثر والغرابة الدارسني، وربط الرتاث اب 
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                                                                                                      وتع د املعاجم من األدوات األساسية يف اكتساب اللغات عامة، ولكنها ترتبط أكثر ابللغة العربية من اللغات األخرى   

                                                                                                            يف عملية تعل مها، نظر ا لتميز اللغة العربية ابالشتقاق وات سامها بنظام الوزن، وال شك أن هناك كثري ا من املدارس اليت 

 ويب املعاجم وترتيبها.ظهرت يف اتريخ اللغة العربية يف تب 

وعليه، ينبغي تشجيع املتعلمني على استخدام القواميس بشكليها الورقي واإللكرتوين، وذلك ألمهيتها ودورها يف  

اكتساب املرادفات اجلديدة واكتساب مهارات اللغة العربية وخاصة لغري الناطقني هبا، وينبغي على املعلم نفسه جعل 

                                                                          ا من خطته التعليمية، خصوص ا يف درسي املفردات والقراءة؛ وللمعاجم أنواع كثرية                             نشاطات استخدام املعاجم جزء  

القاموس من أبسط   فيع د هذا  الناطقني هبا،  لغري  العربية  اللغة  تعليم                                                                                                     ولكن نشري إىل معجم )هانز فري( وأمهيته يف 

 الكشف عن املعاين، وهي املدرسة                                                                      القواميس وذلك ألنه ي عترب من القواميس اليت تستخدم اجلذر واألوزان العشرة يف 

                                                                                                   اليت اشتهرت لدى املستشرقني الذين جعلوا لكلمات العربية أمسائها وأفعاهلا مخسة عشر وزان ، عشرة منها مشهورة،  

                                                                                                        ومخسة اندرة قليلة االستعمال تتدرج يف املاضي على هذا النحو من واحد إىل عشرة: فعل، فع ل، فاعل، أف  ع ل، تفع ل،  

                              فعل، افتعل، وافعل ، واستفعل.           تفاع ل، ان 

التقنية   توظيف  وإلكرتوني ا، وينبغي  ورقي ا  بسهولة ويسر  متوافر  الوقت  القاموس يف هذا  استخدام                                                                                                   كما أصبح 

 احلديثة املتوافرة يف احلواسيب واألجهزة اإللكرتونية اللوحية واهلواتف النقالة يف تعليم العربية للناطقني بغريها. 

                                                                  قواميس واملعاجم يف تعل م العربية وتعليمها كلغة اثنية أو أجنبية أنه:ومن مميزات توظيف ال 

 يساعد يف تطوير الكفاءة بشكل عام.  - 
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 ينمي اكتساب املهارات االستقبالية ملتعلمي العربية. -  

                                                                                    يقر ب طريقة متعلمي العربية من الناطقني بغريها من نطق الكلمات كما ينطقها الناطقون هبا.  - 

                                                         ابلنفس عند املتعلمني يف ن طق العربية والبحث عن معان  جديدة.  ينمي الثقة  - 

 ينمي املخزون اللغوي لدى املتعلمني من خالل الشروح والتعليقات. - 

                                                            يكون م صدر ا رائع ا إلغناء قاموس املتعل م من مرتادفات وأضداد. - 

 املصاحبة للكلمة.                                                     ميثل م صدر ا ملعرفة متالزمات الكلمة اجلديدة أو حروف اجلر  - 

                                                     يدعم عم لية التعل م الذايت عرب استخدام القاموس بنفسه.  - 

مله الكلمات من معلومات.  -                                                                     يعمل على رفع مستوى املعرفة لدى املتعلم مبا حت 

 يساعد على التمييز بني املعاين سواء استخدم القواميس أحادية اللغة أو ثنائية اللغة. - 

   جي واإلمالء. يساعد يف امتالك مهارة الته  - 

 :تكنولوجيا التعليم الرقمي اإللكرتون 

والسياسية، كما  واالقتصادية  والثقافية  العلمية  اجملاالت  تغريات كبرية يف  العشرين  القرن  أواخر  العامل يف  شهد 

                                                                                                     شهدت الفرتة األخرية تطور ا كبري ا يف استخدام التكنولوجيا احلديثة مما أدى إىل تغري يف طريقة احلصول على املعلومات  
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ن تتواكب مع الوضع العاملي اجلديد لتتمكن من مواكبة هذا التطور من تنمية                                         واملعرفة، وكان حتم ا على اللغة العربية أ 

الفكر اجلديد، وحتديث أساليب التعلم من خالل دمج التكنولوجيا احلديثة يف عملية تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 

                                                  هبا بشكل خمتلف عما تعو د عليه كل من املعلم واملتعلم.

وجيا يف التعليم: معوقات استخدام التكنول  

إن استخدام تكنولوجيا التعليم يف القرن احلادي والعشرين أصبح من املؤكد دخول التكنولوجيا يف خمتلف جماالت 

                                                                                                         احلياة سواء االجتماعية واالقتصادية والثقافية وحىت السياسي ة، وقد سامهت التكنولوجيا يف التقد م العلمي  بشكل كبري 

                                                                                              استخدام وسائل التكنولوجيا يف العملي ة التعليمي ة لتسهيل وتنظيم املعلومات يف مجيع اجملاالت العلمي ة.                حىت أد ى ذلك إىل  

                                                                                                    ابلرغم من أمهية استخدام التكنولوجيا يف التعليم فإن  هناك معوقات حت د  من استخدامها يف بعض الدول ومن أبرز 

               هذه املعو قات: 

 ام الوسائل التكنولوجية يف التدريس. عدم اقتناع بعض املعلمني أبمهية استخد  ▪

درسني  ▪
 
     عدم وجود كفاءات م ؤهلة بشكل مناسب الستخدام األجهزة التكنولوجية يف التعليم مما يوق ع بعض امل
 
                                                                                      

 يف خطأ استخدام مثل هذه األجهزة. 

علمني من أن استخدام التكنولوجيا قد ي هدد عملهم العتقادهم أهن ا ستحل  حملهم يو  ▪
 
                                                                          خوف بعض امل
 
         م ا ما.           

                                                                عدم الق درة على احلصول على بعض الربامج الالزمة للعملية التعليمية.  ▪
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                                                                                             عدم الوعي أبمهية التكنولوجيا يف التعليم، واالعتقاد أبهن ا من املمك ن أن تشغل ابل الطالب حنو أمور أخرى  ▪

 غري التعليم. 

                                                        عدم وجود خطة حكومية جيدة لتبين  فكرة تكنولوجيا التعليم.  ▪

                                                                  ر الدعم املايل الكايف من ق بل اجلهات املسؤولة لدعم تكنولوجيا التعليم.         عدم توف   ▪

 أمهية التعليم الرقمي يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا: 

إن تعليم اللغة العربية بشكل إلكرتوين يهدف إىل تطوير املهارات اللغوية كاالستماع والتحدث والكتابة والقراءة  

 ى هنج علمي، ولتحقيق ذلك ال بد من مراعاة: بطريقة تفاعلية وعل 

 استخدام أساليب وطرق تعلم واضحة مبا يبني مستوى أداء الدارسني. - 

                                                                                           تنظيم احملتوى التعليمي مبا يتناسب مع مستوايت املتعلمني استناد ا إىل التوجهات التكنولوجية احلديثة. - 

 املهارات مبا يراعي إسرتاتيجيات التعلم.مراعاة االستمرارية والتدرج يف تعلم كل مهارة من  - 

                                    احلصول على أكثر من م صدر للمعلومات.   -

                                                                                      احلاجة لتنظيم التعليم يف الدول اليت لديها عدد  هائل  من الطالب بسبب ازدايد النمو  السكاين.   -

                                           حل  املشاكل اليت ت واجه العملية التعليمي ة.  -



 

 

 

 

  
JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR) 133 

 
 

 

 

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND 

EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH| VOL: 8 

ISSUE:  3 |July 2022 

 يوليو /تموز| 3العدد  8| المجلد مجلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصية

2022 

9065 | https://jhdesr.misd.tech-ISSN: 2289-E 

 عل مني.                                     تسهيل القيام ابلبحث العلمي  على الطا  -
        لب، وكذلك تسهيل اإلشراف على هذه األحباث من امل
                                           

                                                                                                  سرعة احلصول على املعلومة املطلوبة، والتغل ب على النقص يف عدد الكادر التعليمي، وإاتحة الفرصة أمام الطالب   -

                                 الذين ي رغبون يف التعلم عن ب عد. 

 دور املعلم يف عملية تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها: 

                                       فإن تطوير أداء املعلم الذي ي قوم بتنفيذ   تطوير املقررات الدراسية من العوامل اليت ترتكز عليها العملية التعليمية،إن  

التعليمية وتقدمها يف مسارها السليم،                                                  تلك املناهج يع د أهم هذه العوامل، فهو ي ضمن إىل حد كبري حتسني العملية 

 .هااملقصودة من ورائ  وابلتايل الوصول للغاية

                                                                                       جيب أن يكون معلم اللغة العربية على دراية كاملة ابلتكنولوجيا احلديثة واستخدامها وملم ا بكل   املعلم الرقمي: 

تكنولوجيا املعلومات يف نطاق التعليم                                                                     ما حيتاجه جمال استخدام التكنولوجيا احلديثة، وأن يكون حكيم ا يف استخدام 

ملت  الكافية  املعلومات  تقدمي  من  يتمكن  مقطعني   علم حىت  من  مشتقة  اإلنرتنت  فكلمة  العربية،   اللغة 

(International Net Work)  الشبكة العاملية، وهي شبكة ضخمة من شبكات كمبيوتر موزعة يف    أي 

 (.Abdul Hamid Bassiouni, 2004). اتصالية  العامل ومتصلة بشبكات 
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 الناطقني هبا:ومن أهم املواقع التعليمية عرب اإلنرتنت للغة العربية لغري 

                                                                                              دار الفكر التعليمي: لصاحبه سعيد األفغاين، وحيتوي على ستني درس ا، ومت كتابة الدروس بطريقة تسهل على  

   .الدارس حتميل الكتاب 

أول نظام تعليميي متكامل لتعليم اللغة    ،: االختيار األمثل لتعلم اللغة العربية Core -Loga- كور  موقع لغة  

 العربية للناطقني بغريها. 

كل ما    ابإلجنليزية، وحيتوي على   موقع عربية املدينة املنورة: صممه الدكتور ف. عبد الرحن للطالب الناطقني 

  .حيتاجه متعلم اللغة العربية املبتدئ واملتقدم 

 

  

https://loga-core.com/ar-EG
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 التوصيات: 

                                                                 ب عد تعمق الباحثة يف الدراسات ترى بعض التوصيات اليت كان من بينها:  

ضرورة التوازن يف برامج تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا بني تدريس مهارات وفنون اللغة األربعة، وعدم  -

 القراءة والقواعد على حساب االستماع والتحدث.امليل لصاحل  

ضرورة التخطيط السليم لألنشطة اللغوية الشفهية اليت تسهم يف تنمية مهارات التعبري الشفهي كالندوات  -

 واملناظرات، ومتثيل احلوارات.

 ات له. ضرورة االهتمام بتقومي اجلانب الشفهي لدى الدارسني غري الناطقني ابللغة العربية، وختصيص درج -

م ع املفردات اليت مت عرضها يف داخل احملتوى املؤلف، ويتم تثبيتها   -                                                                                        عمل معجم خاص بكل كتاب، حبيث جت 

 .يف قائمة آخر الكتاب

                                                                                              االهتمام بعمل قواميس للغة العربية تكون من مساهتا سهولة التعامل معها للناطقني بغريها، نظر ا للصعوابت  -

 العربية. اليت تواجههم يف استخدام القواميس  

                                                                               تقدمي حلول ملنافسة العامية للفصحى، واليت تؤثر سلب ا على ممارستها يف الواقع العملي.  -

ضرورة التدرج يف طرح املفهوم النحوي أو الصريف الواحد، كالعدد واملعدود، وعدم سرد القاعدة يف مجلة  -

 واحدة. 

 رتكز على أحدث النظرايت.االستفادة من نظرايت علم النفس والنظرايت احلديثة يف وضع مناهج ت -
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حماولة االستفادة من طرق تعلم اللغات األخرى الناجحة وحماولة حماكاهتا مع ضرورة مراعاة خصوصية اللغة  -

 العربية.

رمبا تساهم املنتدايت التعليمية يف خلق نوع جديد من التفاعل بني املعلمني واملتعلمني هبدف الوصول إىل  -

 األهداف التعليمية املنشودة. 
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 اخلامتة:

إن املتابع حلركة التعليم العاملية للعربية لغري الناطقني هبا عرب الوسائط واملنصات اإللكرتونية يالحظ أن التطور اهلائل يف   

                                                                                                      هذه العملية قد استغل التكنولوجيا إليصال اللغات إىل م ن يرغب يف تعلمها من أفراد متباعدين متفرقني بني نواحي  

ذا فتعليم اللغة العربية يف ضوء االجتاهات احلديثة، رغم أتخره ابلنسبة لتاريخ حياة هذه اللغة يف اجملتمعات العامل املختلفة، ل

اللغة العربية من ذلك أنه يرجعها إىل طبيعتها   يدهفتت                                                             كافة ، إال إنه يع د ثورة تعليمية لغوية بكل أتكيد؛ ولعل أهم ما  

م كاللغة األجنبية؛ ويتلخص ما يعنيه االستناد إىل هذا االجتاه اجلديد يف كلغة أجنبية ويعطيها ما يستحقها من اهتما

تعليم اللغة العربية يف جانبني: أوهلما، تزايد االهتمام جبانب املوارد البشرية )املعلمني( يف رفع مستوى تعليم هذه اللغة، 

اعد على تعلم اللغة العربية لغري الناطقني هبا                                                             فضال  عن االهتمام ابإلسرتاتيجيات احلديثة والربامج اإللكرتونية اليت تس

لتحقيق األهداف املنشودة، وذلك جبانب اجلوانب املنهجية، وهذا يتماشى إىل حد كبري مع اجتاه تعليم اللغة العربية 

 للناطقني بغريها. 
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