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 أ.د. عيسى علي العاكوب

 في دمشق العربّية   اللّغة   ع  م  ج  م   و  ض  ع  
 بل  ح   أستاذ  البالغة  والّنقد  في جامعة  

 

 موضوع:بنَي َيَدي ال
َث َ أٌَقديٌم َمبد  عَ ّمة  َِِلنجاِزَاألعمالَِيُستد  قاماِتَاالستعدادِ يقوُل:ََ،ىَفيَم 

َبِأداِءَ<أ َ َاالرتقاء  َأّن َفيه َنحُن َما َفيَلُغةِ ل>.َويعنيَهذا م  َالع  َآِخُر َالِفْكرِة ّوُل
َالّسوريّةَِ َجامعاتِنا َفي َالعربّيةِ َاللُّغةِ َأقسامِ ََ،والعربّيةََِِخّريجي َتحديد  ي ستلِزُم

ْدناََؤهِّالِتَالتيَُترادَُالمَُ َِسِنّيَالّتحصيل.َفإذاَماَح دَّ َب ْعد  يجين  ِمنَهؤالِءَالِخرِّ
َعنَكيفّيةَِتَ هذهَالمَُ ل ىَنحٍوَد قيٍقَأمكن ناَأنَنتحّدث  َها.صيلَِحَْؤهِّالِتَع 

َتاِرًكاَ َواالختصاِر، َالّتركيِز َِمن َكبيًرا َق ْدًرا َسأعتِمُد َالّشأِن َهذا وفي
َ ر. َأُخ  َلِمقاماٍت َواِلسهاب  َالمَُالّتفصيل  َهذه َأّن َليَهنا َتتوّزُعَويبدو ؤهِّالِت

ل ىَِوْجهت ْيِنَهما: َع 
ق ديّة.َ-1 ل ىَأُُسٍسَُروحّيةَوع  َالمعت ِمُدَع  َالّتأهيُلَالّترب ويُّ
َالّتأهيُلَالمعرفّي.َ-2
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ل ىَالِوالء َالِوْجهت ْيِنَع  ،َوأضيُفَإلىَذلكَحديًثاَوسأتحّدُثَعنَهات ْيِن
َ ْلُدون َخ  َابِن ِح َُمقت ر  ْفِدَعن َر  َشأِن َفي َالخاصِّ حي  َومقت ر  ، ر  َُمض  َلُغةِ لِت ْعليمِ

َِخّريجيَأقسامَِالّلغةَِبِالُمؤهِّالِتَالمطلوبةَِِمنهم:

 ؤسَُّس ُروِحيًّا وَعَقديًّا:ُمالّتأهيُل الّتربويُّ ال -أّوًلا
َإلىَإحداِثَالنَّه ضاتَِ َوالّساعين  َوالُمْصلِحين  ُلَُسلوِكَاألنبياِء َتأمُّ َيُظِهُر
ناعاِتَالّراِسخةَِبِأهّمّيةَِماَيُراُدَتحقيُقه.َ ل ىَإحداِثَالق  فيَمجتمعاتِهمَِحْرًصاَع 
َوالّترغيبَِ َلِْلمبادئَبِالمحّبةِ َي نقاُدون  َالنّاس  َأّن رًة َُمقرَّ َن ْفسّيًة َحقيقًة َبات  َوقد

َالوقتَِ َلِب ْعِض َي ِصحُّ َوقد َوالتَّْرهيب. َبالكراهيةِ َل ها َانقيادِهم َِمن أََُأكثر  المبد 
َ بيُدَالع صا>.َلكّنَهذهَالع صاَُمهيَّأةٌَأِلنَُتشقَّ َالذيَي قوُل:َ<النّاُسَع  ّجاِجيُّ الح 

َأّولَِ كةَِفُْرصةٍَسانََِِعْند  ر  حة.َوأقوُلَهناَإّنَهذاَالذيَأُشيُرَإليهَهوَِمنَق بيِلَالح 
َو عالّيتها َبِف  َتماًما َأُؤِمُن َالتي َالعاّمةِ َوأحسَ الّروحّيةِ ْدواها. َُتْلح ظَُج  َأّنها َُب

َاالجتماعّي.َوفيَالحالةَِ ياِتَالنُّهوِضَالِفْكرّيَوالّتغييرِ ر  َماج  بُِوضوٍحَفيَُكلِّ
َفيَ َالعربّيةِ َالّلغةِ َأقسامِ َِخّريجي َِمن َالغ فير  ّماء  َالج  َوأِلّن َإزاء ها، َنحُن التي

َي َالدَِبَِ َلِك ي ون  َيُعدُّ َالكونَُنا َفي َالعربّيةِ َلِّلغةِ سين  َُمدرِّ َوا َاألساسيِّ ّتعليمِ
َِمنَالقابِلّياِت،َ والّثانوّي،َالَِغن ىَلِِخّريِجَهذهَاألقسامَِعنَالّتخلُِّقَبِمجموعةٍ

رِها: َأشيُرَهناَإلىَأ ْظه 
َالعربّية.ََ-1 َالّلغةِ ُس َُمدرِّ َالتيَيُؤدِّيها سالةِ َالرِّ َأِلهّمّيةِ ميُق َالع  اِلدراُك
َالمَُ َمَ فهذا َعن َاألّوُل َالمسؤوُل َهو ُس َم نَدرِّ ى َل د  َواِلفهامِ> ْهمِ َ<الف  ْسألةِ

غارَالذي ُسهمَِمنَُمواِطنيهَِالصِّ َلكيَي ََنيُدرِّ ّدون  َلِِقطاِرَالحياِةَكونَُيُع  كين  واَالمحرِّ
لّيةََِوالِفْكريّةََِالعقلّيةَِ م  َب ََوالع  َالمَُل َفي َُمدرِّسي َت ْعليم  َوإّن رَِدهم. َاألُخ  راِت رَّ ق 
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َُجْملة َ َإّن َبِإطالٍق ْوُل َالق  َيمكُن َب ْل َالعربّية، َالّلغةِ ِس َُمدرِّ َبِتعليمِ َكثيًرا يتأّثُر
َأبناِءَب ل ٍدَِمنَالُبْلداِنَ َِعْند  َواِلنتاجيِّ ْهنيِّ َالّلغةَِت َتَ النَّشاِطَالذِّ أّثُرَبُِمستوىَت ْعليمِ

َفيَهذاَالب ل د.
َاللَّ َذلكَفيَأقسامِ َوتَ وإّنهَالَِغن ىَعنَتعليمِ َالعربّيةِ َمنهٍجَغةِ ْفق  َو  طلُِّبه

َفيَهذهَاألقسامَِ ْيُرَأداٍةَلِذلكَأنَي تحلَّىَاألستاُذَالجامعيُّ ٍن.َوخ  مدروٍسَُمتق 
َبِاستمرار.بَِ َأداؤه م  َالِوْجهة،َويُقوَّ َُسلوُكهَفيَهذه َاِلدراك،َوياُلح ظ  والََهذا

َفيَهذهَاألقسامَِذلك،َ َالّدارسون  س  َتحصيلُهمَفيَهذاَبُّدَِمنَأنَيُدرَّ ويُختبر 
سيهمَفيَذلك. ُمَإنجاُزَُمدرِّ َالمجال،َِمْثل ماَيُقوَّ

َقََِ-2 َاألقسامََِيمةَِإدراُك َهذه َفي دُّ َيُع  َالذي َالعربّيةِ ُس َمدرِّ َيكون  َأن
ل ىَ فوِفَالّدراسّيةِ،َوع  ٍنَفيَالصُّ ليٍمَأنيٍقَُمْتق  َس  َبِأداٍءَعربيٍّ ل ىَالتَّْعليمِ قادًراَع 

َطَُ ْيُرَت ْشجيِع َوخ  َُمْشرِقة. ّذابةٍ َج  ليمةٍ َس  ربّيةٍ َبِع  َاألداِء َفي َُمحاكاتِه ل ى َع  اّلبِه
َُمزاِولينَ  َالعربّيةِ َفيَأقسامِ َاألساتذُة َإلىَذلكَأنَيكون  بيٍل لِذلكَبُِمواظ بةٍََس 

َبَِحَ ومَ  ًما َُمقدَّ َذلكَِمْنهم َُطاّلبُهم ى َي ر  َوأن َوتكلُّف، َت صنٍُّع ْيرِ َوبِغ  اغتباٍطَّبةٍ،
َبِماَوتح عادًة َوس  َابتهاًجا َقلوبِهم َأعماِق َِمن َُمْظِهرين  َبِذلك َفيُحاكون هم بٍُّب.

َفيَ َواألستاُذ َاستئذاٍن. ْيرِ َبِغ  َالق ْلب  َي ْدُخُل ْلِب َالق  َِمن ُم َيُقدَّ َما َفإّن مونه. يقدِّ
َالّلغةَِ َم ْيتٌََالعربّيةََِقِْسمِ َهو َوآماٍل َواندفاٍع حّبةٍ َبِم  ه َت ْعليم  ُم َيُقدِّ فيََالذيَال

َاحتياًجاَإلىَ َِحْرفًةَأُخرىَأقلَّ نَكان ْتَهذهَحال هَأنَي ختار  ْيٌرَلِم  ثياِبَح ّي.َوخ 
َذلكَبِاالختباِرَوالِقياِسَوالُمالح ظةَِالّدقيقةَِ ز  َِمنَأنَيُعزَّ َهذاَالُمؤهِّل.َوالَبُدَّ

َوبَِ َالِقيمةِ، َهذه ماِت َبُِمستلز  ِق َالّتحقُّ َِمن َالّدارسين  َح ظَّ َُتظِهُر تابعةَِالمَُالتي
َهذاَ َفي َالعربّية َالّلغة َقِْسمِ َفي ِس َالمدرِّ َالجامعّي َاألستاِذ َلُِسلوِك الحقيقّيةِ
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َنتائُجَالّتقويمَِفيَالحالت ْيِنَبِالّثوابَوالِعقاِبَالمَُ ع  ل ىَأنَُتشف  َناِسب ْيِن.المجال.َع 
َالمََُ-3 َقِيمةِ َالواحَِبادَ إدراُك ْرد  َالف  َأّن َواستيقاُن ْرديّة، َالف  َيقوُمَرِة َقد د 

ماعةٍَكاِملة.َوالَِغن ىَعنَقِياِسَت ْحصيِلَالخَِ َج  قام  ُنََّريجَِم  فيَمجال ْيِن:َالّتمكُّ
ل كاٍت،َالمَ َهاراِت،َوالب راعُةَفيَإيصاِلَهذهِمنَالمَ  ل ىَنحٍوَتغُدوَفيهَم  هاراِتَع 

َالعربّيةَِفيَأقساِمهاَضأيَِصفاٍتَراسخًةَفيَالّنفوس.َوي َ الجامعّيةَِفيَيُرَت ْعليم 
ََالّزماِنَالذيَن ْحيا َاألساتذة.َفالّطاّلُبَح ّساسون  ْردّيَبين  فيهَإهماُلَالّتميُِّزَالف 

َالكلّّية،َ َ)الِقْسم، َالجامعّية  َالمؤّسسة  َلكّن َاألساتذة، َع طاِء َت فاُوِت َإزاء  ا جدًّ
َي َ َأن ل ى َع  ْضُع َالو  َفاستقرَّ ، َاألْمر  َهذا َُتْهِمُل َالالجامعة( ى َي َتساو  َل َعَْذين  مون 

ْرديَِّفيَالّتعليمَمنذَوقٍتَ َالّتمّيِزَالف  َالعرُبَآثار  .َوقدَالح ظ  والذينَالَي ْعل مون 
َالطِّرِّماحَ بكَِّمَُ َإّن ث اًل َم  َفيُقاُل ْبيُةََر، َالصِّ َوكان َُكّتاٍب، لِّم  َُمع  َكان َح كيم بن 

َِمنَِعْنِدهَكأّنهمَجال ُسواَالُعل ماء .َوناُلِحُظَالي َشيًئاَِمنَم ظاِهرَِهذاَيخرجون  وم 
َفيَالمدارِسَالخاّصة.

َ َفيَأقسامَِاللّغةَالعربّيةِ،َوأنَُتختب ر  ّرًةَأُخرىَنقوُلَإّنَذلكَينبغيَأنَيُعلَّم  وم 
َُسلوُكَاألستاِذَالجامعيَِّحَُ َِمنه،َوأنَياُلح ظ  َنفِسهَفيَف عالّياته.َظوُظَالّدارِسين 

َالعَ-4 َالّلغةِ َقِْسمِ َِخّريُج َوَ يحتاُج َفي َلِلّتعييِن ُم َالُمتقدِّ َظيفةَِربّيةِ
َجامعّيةٍَ<مدرِّسَِ َح ي اٍة لِّ َإلىَِسج  َوالّثانوّي َاألساسيِّ َفيَالّتعليمِ <ََ َُكلَّ ي تناوُل

َ ل ىَأنَيتولَّىَعَْنِقاِطَالُقّوِةَوالضَّ ن واِتَالطَّل ِبَالجامعّي.َع  ِفَالتيَأ ْبداهاَفيَس 
َُمْتِقن َُخب راءُ جلِّ َالسِّ َهذا َحّتىَإعداد  َبِالِقْسمِ ِ َاِللتحاقِه َاألُول ى َاأليّامِ َُمنُذ ون 

َُجْملةَِأُُسِسَالتََّالّتخّرجَِ َِحسابُهَبين  ب  َين.يَِعَْ،َوأنَيُْحس 
َالّلغةَِ َقِْسمِ َِخّريِج َِمن َيُراُد َما َأّن َفي َأُحاجُّ َالِوْجهةََِالعربّيةََِول ْسُت َِمن



 5 

َ َلكنّني دٍة، َُمتعدِّ َمظاِهر  َوُذو َكثيٌر، َباعتمادَِالّترب ويّة َالب ْدِء َمنُذ َنفسي ْمُت ألز 
َ<المَُ َإلى َحاجةٍ َفي َإّننا ْوِل َبِالق  َذلك َوأوِجُز َوالّتركيز. َاالختصاِر سين  درِّ

>سالَِالرَِّ َأّنََالذينَيُدركونَ َ،ّيين  ون  لِهم،َوي ر  م  جّيًداَماَهوَمطلوٌبَِمنهمَفيَع 
ل ىَالنّحِوَاألمث ِلَِمنَن ْوِعَالمَُ ويُتفنَُّنََفيَِإْتيانِهَالذيَيُتفان ىَ،سَِقدََّأداء هَوتحقيق هَع 

َفيَإْتقانِه.

 معريفُّ:الّتأهيُل ال -ثانًيا
ٍلَ م  َع  َفيَُكلِّ َالق ْصِد َتحديِد َأِلهّمّيةِ َالّتربويِّ ل ىَالّتأهيِل َع  َالكالم  ْمنا قدَّ
َيقولَُ َالذي َالنَّب ويِّ لُوكّي َالسُّ أ َالمبد  َِمن َُمنطلقين  ه، َيُْنِجز  َأن َاِلنساُن :َيشاءُ

َِمنَ َالذيَيُراُد َالمْعرِفيِّ ل ىَالّتأِهيِل َع  َالكالمِ َمندوحُة َوههنا ْم>. َفالز  ْفت  ر  <ع 
يِجَقِْسمَِالّلغةَِالعربّية. َِخرِّ

َبَِ َهنا َالمَُونُذكُِّر َالعربّيةَِقرََّأّن َالّلغةِ َفيَأقسامِ ل ىََراِتَالّدراسّية  تنطويَع 
َفيَُعلومَِالعربّية:عارَِمَ  ل ىَمقّرراٍتَوالعَ َوالبالغةََِوالّصْرفََِالنّحوََِف  روض،َوع 

َالّزمانيََّ َاِلسالمََفيَالنّصوِصَالّشعريّةَِوالنّثريّةَُتسايُرَالّتطّور  ْرح لةَِماَق ْبل  ِمنَم 
ْيِنَقِويَّْيِنَيُبن ىَعَ  ُمود  ْصرَالحديث.َويُمثُِّلَهذاِنَاالّتجاهاِنَع  يهماَبيُتَل َإلىَالع 

لومَِراٌتَفيَعَُالّلغةَالعربّية.َويُضاُفَإلىَذلكَُمقرََّالماّدِةَالّتعليمّيةَِفيَأقسامَِ
بََِلومَِالحديثَِوعََُالقرآنَِ َقديِمهَوحديِثه،َوثالثةٌَوأ د  َهما،َوأُخرىَفيَالّنْقِدَاألدبيِّ
َقارنَوالّتاريِخَوالّلغاِتَاألجنبّية.المََُِبَ،َوفيَاألدَ والّلسانََِالّلغةََِلومَِفيَعَُ

ل ىَأنَّ َع  َإلىَذلكَُكلِّه َبُِمؤهِّالٍتَتَُويُنظ ُر َالّدارس  د  َأِلنَيُزوِّ َقابٌِل مكِّنُهَه
َمَُ ًساَلِلعربّيةَِِمنَأنَيغدو  َوالّثانوّي.َيَالّتعليمَِاألساسيَِّفيَمرحلتَ َدرِّ
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يهَهذهَالمؤهِّالُت،َفليسَههناَم جاُلَمَُ َل د  هَالكاملة.َشتَِناق َأّماَأّنَالِخّريج 
َمَ  َأيًضا َههنا َلُِمناق شةَِوليس ََجاٌل َمَ عوَِّالمَُُجْملةِ ْينا َل د  َالذي َلكّن جاٌلَقاِت.

فيَبُْلدانِناَالعربّية.ََديِثَعنهَهناَأْمٌرَن خالُهَقاِصًماَلِلظَّْهرَِفيَت ْعليمَِالعربّيةَِحَ لَْلَِ
ل ىَهذاَالنّحو:كَِشَْوَل ناَالمَُبدَُوتَ  َلُةَاألساسّيُةَع 

أَُفيهاَناشََِأّنَالبيئاِتَالتي َفيهاََئُتناينش  ْتَهيَالبيئاِتَالتيَأنتج  اليوم َليس 
ْتَ ظاِهرِهاَالمختلفةَِليس  َبِم  َالتيَن ْحياهاَاليوم  ياة  َلُغت هم.َوالح  العرُبَاألقدمون 

َالّتعليمّيةَ  ْتَالماّدة  َالتيَأنتج  ُسََهيَالحياة  فيَهذاَالّزمان.َوفيَهذهََالتيَُتدرَّ
َيَُقَْالنَُّ قَ طةِ َع  َالعربّية  َتعليُمنا َالقديمَِواِجُه َفي َالمفكِّرون  َإليها َانتبه  َكأداء  بًة

ل ىَتَ َ،ِمنَِوْجهةٍََ،نَُحَْوالحديث.َفن َ َع  ِّقة ََيمَِلَِعَْنُِصرُّ َالمتأل ناشئِتناَلُغت ناَاألصيلة 
َ، َوالحضاريُّ َالّتاريخيُّ َلهمَوجوُدهم ًرا َب ش  َوجودِنا َِعماد  َالتيَُتمثُِّل الُمْشرِقة 

َمندوحةَ  َلِلتََّل ناَوال َمجااًلَالبّتة  َفيه َنحُن َما َليس َأِلسباٍب َذلك َِمن ملُِّص
َثمَّ َعل يها. َأُخرىَ،لِْْلتياِن َِوْجهةٍ َالّلغةََِ،ِمن َعنَهذه َابتعاد نا َالذيَنُواِجُه ،

َتَ  َِمن ر  ز  َو  َال َأّنه َوالُخالصُة َالحياِة. َُمعط ياُت َبين همَعَْت ْفرُِضه َلُغًة َأبنائِنا ليمِ
ْشرِق يَْ َالم  َِن.وب ْين هاَبُْعُدَماَبين 

َعنَ َبعيدًة َلُغويًّة َتعليمّيًة َماّدًة َاعتماد نا َأّن َب ياِن َإلى َفيَحاجةٍ ون ِجُدنا
َن َ َالذي ن ت  َالع  َيُضاِعُف ُر َآخ  ْطٌر َش  َوث ّمة  َالُمْشكلةِ. َِمن ْطٌر َش  َهو مانِنا َنَُحَْز 

َالتيَُتنجَِإزاء َ َالّصحيحة  بيل  َالسَّ َالَن ْسلُُك َِمنَالِعثار.َذلكَأّنَه،َوهوَأّننا ينا
َانتهَ  ا، َجدًّ َكثيرٍة َأِلسباٍب َالّتعليمّية، َالماّدِة َالّتجريدَِع ْرض  َِمن َىَإلىَُصورٍة

هاَتأِميُنَالمَُ ع  َي ْصُعُبَم  هِ وِّ ُرَذلكَالُمش  ْوه  يج.َوج  ؤهِّالِتَالتيَنُريُدهاَِمنَالِخرِّ
أَُبِت ْعليمَِالّدارَِ َاللّغةَِأّنناَن بد  ْرف  َالّلغةَِالعربّية،َوص  َالّلغةَِالعربّية،َون ْحو  ِسَأدب 
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َماّدًةَ م َُتقدَّ َالتي َالنّماذِج َِمن ُم َيفه  َال َوهو َالعربّية، َالّلغةِ َوبالغة  العربّية،
لِمَ  َع  َهو َإن َهذا . َاليسير  َالنَّْزر  َإاّل َله َتعليُمََتعليمّيًة ُل َيُْهم  م، َن ع  َشيًئا. ِمنها

ْتنَ  َتعبير،َويُعلَُّمََطالِبناَ<م  ،َوط رائق  َُمفرداٍت،َوداِلالِتَت راكيب  الّلغة>:َم عاني 
َن َ َووظائف  مالّياٍت َبالغّيةًَوّيةًَحَْج  َوت ْقنياٍت ْرفّيًة، َص  َوبًِنى َاألُول ىََ،، ماّدُتها

َُفَِمنهاَشيًئا.رَِعَْالَي ََرداٌتَونُُسٌجَلُغ ويّةٌَفَْمَُ

َفيَالتَّوأ ِعيَتَ  َغايةٌ َالمسألة  َأّن َِمنَماًما أ ستلُّ َس  َلكنّي َوالّتركيب، عقيِد
َفيهاَ سادِ َالف  َُمعال جة  َأّن ُب َالتيَأ ْحس  َالنّواة  َأو ، َاألظهر  ْيط  َالخ  َالنّسيِج ُجْملةِ

ْدعاةٌَإلىَإصالِحَُجْملةَِالنََّ َ.ْبتةَِم 
َاألَُ نةِ َالسَّ َف ْجرِ َمنُذ َالعربّيةِ َالّلغةِ َأقسامِ َفي َنُعلُِّم َأّننا َالِعّلةِ ميُم ىَول َص 

َوأ َ َنُُصوٍص ساطةِ َبِو  َوالنّقد  َوالبالغة  ْرف  َوالصَّ َوالنَّْحو  َيعيَِثَمَْاألدب  َال لةٍ
عانيهاَودِالالِتَتَ المَُ َيُعلَُّمَتعلُِّمَشيًئاَِمنَم  راكيبها.َوابتغاء َاِليضاِحَأقوُل:َكيف 

ن َلِم  َوالبالغيُّ ْرفيُّ َوالصَّ َوالنَّْحويُّ ْرُسَاألدبيُّ رًة،ََواَالّثانويّةَ هَ ْنَأ ََالدَّ َُمباش  العاّمة 
ل ىَهذاَالبَ َ،اعتماًدا ث اًل،َع  َِتَِمنَُمعلَّقةَِعنترة َي ِصفَناقت ه:يَْم 

ّ افاااةغ  ةِ    ااار  ااابر السز ّطاااا، ِغ غ   خ 
 

ياا      اام  م  ااُاٍّ  خ  ِ  ب  اا   ااكااا  ت ط 
 

َالعربّيةَِ َالّلغةِ َلِطالِِب َاألََُوِمنَأين  َالجَ ول َفيَالّسنةِ س  َالّلغويََّىَأنَيتحسَّ َمال 
َلِْلكلماتَِ َالنّحويّة  َالوظائف  ،َويُْدِرك  َاِلبداِعَواألدبيَّ َمظاِهرِ َبعض  ،َويتلّمس 

َالنَّْظمّي،َفيَهذاَالبيِتَوأمثالِه؟
َ َبين  َت حوُل وائِق َالع  َِمن َمجموعةٌ َتجتِمُع َبِالّذاِت َالِمنط قةِ َفيَهذه وإّنه

َاالنطالقَِ َنُْقطةِ َأ ْدواءُ َالّصحيح. َاالنطالِق َوبين  َتَ َالّدارِس َُمجت ِمعًةَهذه فِتُك
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َ َِحين  َوإّنني َوب ناتنا. َأبنائنا َِمن َكثيٍر َعند  َبِالُقّوِة َموجودٍة َعقلّيةٍ بِإمكانّياٍت
ىَقريًباَ ِبَالذيَأمض  أتحّدُثَعنَهذهَاألدواِءَأتحّدُثَبِلِساِنَالُمست ْيِقِنَالُمجرِّ

َلِلَّ غةَِالعربّيةَفيَب ل ِدناَوفيَِمنَأربعةَُِعقوٍدَفيَت ْدريِسَالعربّيةَِفيَِسّتةَِأقسامٍ
. َثالثةٍَِمنَالُبْلداِنَالعربّيةَفيَآسيةَِوِإْفريقّية 

َ َجانٍبَهذه،َت ظ لُّ ط أَِمنَُكلِّ َاالنطالِقَالتيَُتنوُشهاَِرماُحَالخ  وإّنَنقطة 
ُلَ َيتناس  َالعربّية َالّلغةِ َفيَأقسامِ َالعربّيةِ َت ْعليمِ َفي َُمزِمٍن َعنَاخِتالٍل مسؤولًة

رَْ ل ِتَالحياُةَالعربّيةََُعاهَُص  ْتََُكلَّماَأوغ  ج  ِحَالحياِةَالذيَد ر  ْسر  فيَاالبتعادَِعنَم 
َ.فيهَهذهَالّلغُةَالكريمةَُ

بيِلَالمعال جةَِ َإلىَس  َُعل ماءَُكثيرون  ُمنُذَوقٍتَُمبكٍِّر.َفهذاَعاّلمُةََوقدَتنبَّه 
ه(َيتحّدُثَتفصياًل473ََ،471ََالعربّيةَِالُمْتِقُنَالّشيُخَعبُدالقاِهرَِالُجْرجانّيَ)ت

ْتَعنَم جالَِ ر  ْتهمَمزاياَظه  يَاِلعجاِزَوالّتفّوِقَفيَالكتاِبَالعزيِزَفيقوُلَ<أعجز 
ْتهمَِمنَمباديََفيَمهَُل َ ن ْظِمه،َوخصائُصَصاد فُوهاَفيَِسياِقَل ْفِظه،َوب دائُعَراع 

َمَ  َآيهَِومقاِطِعها،َوم جاريَأ ْلفاِظهاَومواقِعها،َوفيَم ْضرِِبَُكلِّ ث ٍل،َوم ساِقَُكلِّ
َوترهيب..> َوت ْرغيٍب َوتذكيٍر َوإعالم، َوتنبيهٍ َِعظةٍ َُكلِّ َوُصورِة ب ٍر، خ 
َثمََّ(1)

َعَ َيُبيِّنَُ َوقوِفَالمتعلِّمِ رورة  قائقَِل َض  َبِد  َالّتامِّ َيها،َوالُخْبرِ َالّسبيل  َأّن ها،َويؤكُِّد
َشَ  َُكلِّ َق ْبل  َهو َذلك َوتأّمِلََءٍَيَْإلى َاألصيلةِ َالعربّيةِ َالُمتوِن َُمالب سةِ ْثرُة ك 

َالُمْفرداِتَفيَ َهذه َعنَانتظامِ َالتيَتنبِثُق اللّيةِ َالدِّ َُمْفرداتِها،َوالّطاقةِ دِالالِت
َوالتَّ َوالّتعانُِق َاالنتظامِ َفي َغاياٍت َتركيبّيةٍ ْيئاٍت َآه  ل  َُجم  َوكأّن اللّي، َالدِّ ُزِر

َالواِحِدَفيَت سابَُ قاِصدها،َالنّصِّ ٍقَفيَم جاِلَإنتاِجَالمعانيَالّدقيقةَِالُمصيبةَِلِم 
                                                 

َ.41دالئلَاِلعجاز،َصَ-1
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ْقِلَال َالع  ْهشةَِاِلدراكَِمالّصحيحةَِفيَُحْكمِ ْيُخََائز،َالباِعثةَِلِد  بير.َيقوُلَش  الخ 

َالعربيَِّ َالعربّيةََِالب ياِن َدارسي َإدراِك َأ د واِت َإيضاِح َفي خاّصّياِتََالُجْرجانيُّ
َأ ََآنّي،َومظاِهرَِالّتفّوِقَفيَاِلبداِعَالّلغويَِّالقرَاِلعجاِزَالب يانيَِّ حَّ َنَْالعربّي:َ<ص 

ل يها،َواِلحاطةَِبِها،َوأّنََالَِغن ىَبِالعاقِِلَعنَمعرفةَِهذهَاألموِر،َوالوقوفَِ ع 
َالذيَبهَي ْعرُِف،َ ب ب  َالتيَِمنهاَي ِقُف،َوالسَّ ب،َوت تبُُّعَالِجهة  ر  استقراءَُكالمَِالع 

َ.(1)>ُرَفيهاأشعاِرهمَوالنَّظَ 
ليقُةَ َالخ  َوهي َالعربّية، َعلومِ َت ْحصيِل َفي َالّصحيحُة َاالنطالقُة َإًذا هذه

َبَِ َاأل ْخِذ ل ى َع  ل  َيُْحم  َالعربّية:َبمبِأن َجامعاتِنا َفي َالعربّيةِ َأقسامِ َُطاّلُب ادئها
َ َأن لِنا َُمتناو  َوفي َفيها. َوالنَّظ ُر َأشعاِرهم َوت تبُُّع ِب، ر  َالع  َكالمِ نُسمِّيَاستقراءُ

َبَِ َالخاصَّ َذلكَ<ِعْلمَِِفْقهَِالعربّية>.الِعْلم 
َجانِِبَ َإلى ريُّ َالّزمخش  ر  َُعم  َبُن َمحموُد َالكبيُر َالعربّيةِ َعالُِم وي ِقُف
َبَِ َالتي ْيفّيةِ َوالك  َالعربّية، َُمتعلِّمِ َعند  َاِلتقاِن َطبيعةِ َتحديِد َفي ْبِدالقاِهرِ هاَع 

ُلَعليه،َف ت راُهَيقوُلَفيَمقدَّ َآِخًذاَِمنَيُحص  مةَِرائعِتهَكتاِبَالكّشاف:َ<أنَيكون 
ََلومَِسائِرَِالعَُ َالُمطال عاِت،َطويل  ْيِن:َتحقيٍقَوِحْفظ،َكثير  َأمر  ،َجاِمًعاَبين  ظٍّ بِح 

ًفا،َذاَدِرايةٍَ َعل يه...َُمتصرِّ َوُردَّ دَّ َإليه،َور  ماًناَوُرِجع  َز  ع  ج  عات،َقدَر  الُمراج 
َ.(2)>أساليِبَالنَّْظمَِوالنّثربَِ

ماِنَفيَالقرن ْيِنَالخاِمِسَ ْيِنَأّنهماَيُقدِّ ْيِنَالعالِم  وحقيقُةَاألْمرَِفيَشأِنَهذ 
َأِلدواِتَ َوإيضاًحا َالعربّية، َفي َالجّيِد َلِلّتحصيِل َأساًسا َالهجريَّْيِن والّسادِِس

                                                 

َ.41-44دالئلَاِلعجاز،َصَ-1
 الكّشاف،َالمقّدمة:َن،َس.َ-2
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َ ُب َن حس  َبِثالٍِث َاالثن ْيِن ْيِن َهذ  َتعزيِز َإلى َفيَحاجةٍ َون ِجُدنا َِمنها. أّنَالّتمّكِن
َأ َفَِ َزَ تَ يما َفي َالعربّية َأقسامِ يجي َِخرِّ َت ْحصيِل َلِت ْسهيِل تيًنا َم  َأساًسا َبه ناَمانَِى

ْلدونَ َابُنَخ  َأتىَبهَالعاّلمُة َِمنهم.َوذلكمَما َالتيَنُريُدها المؤهِّالِتَالمعرفّية 
َفيَهذاَالّشأن.َ،فيَمقّدمته

 اقرتاُح ابن َخْلُدون يف َتْعليِم ُلغِة ُمَضر: -
َفيَ َلُِمشكلِتنا َتقريًبا َُمماثِلةٍ َلُِمشكلةٍ ل ىَح لٍّ َع  ْلدون َخ  َابِن ُح َُمقتر  يقوُم
َِمنهم،َ َالمطلوبةِ َالمؤهِّالِت ل ى َع  َالعربّية َالّلغةِ َأقسام يجي َخرِّ َتحصيِل ُعْسرِ

َأ ْكفَِ ِسين  ربّيةَِلكيَيكونواَُمدرِّ َالجامعة.َياء َلِْلع  ْرحلةَِماَق ْبل  َفيَم 
د َابنَُ ل ىَالنَّْحِوَاآلتي:دونَالمَُلَْخَ َوقدَح دَّ َع  َشكلة 

د   ه  ر يِّ ل هُا الع  ض  ل    أّن مل كة  اللِّسان  الم  ل   <اع  ِ ول غة  أ ه   ٍّ د  ب ت  وف س  قد ذ ه 
ر   لِّه  م غا  ر غ ل ل غة  م ض  يل  ك  . وإّنما هي ل غةغ أ خرة  الج  رآن  ل  ب ها الق  التي ن ز 

مة  ب   ج  ناه>هاِ م ن امتزاج  الع  م   .(1)كما ق در

هَابُنَخَ  ْصِفَالذيَق ّدم  َالو  دونَلِماَعليهَلُغُةَلَْوإخاُلَأّنناَن ستطيُعَتطبيق 
ل ىَحالَِ ْدٍرَكبيٍرَِمنََالّلغةََِأ ْهِلَع ْصرِهَوِمْصرِه،َع  َأ ْهِلَع ْصرِناَوِمْصرِنا،َبِق  عند 

ُجُلَهوََتحّدثَُواِلطاُرَالذيَي ََاِلطالق.َفالمشكلُةَتكاُدَتكوُنَواِحدًة. فيهَالرَّ
َعنهمَ ب ْت َذه  ٍب ر  َلِع  َالعربّيةِ َت ْعليمِ َإطاُر َفيه: َنحُن َالذيَنتحّدُث َاِلطاِر ْيُن ع 

َالمَُ َالّلساِن ل كُة دتَِم  َوف س  رّي َهذاََ.ض  َالعربّيةِ َلِت ْعليمِ ْلُدون َخ  َابُن د  ق  َع  وقد
رَِْصَف َ :َ<ف ْصٌلَفيَت ْعليمَِاللِّساِنَالُمض  َفيَهذاَيَّاًلَأعطاُهَالُعنوان  >.َوقدَتحّدث 
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َأساليِبهمََالّشأنَِ ل ى َع  َالجاري َالقديم َالعرِب َكالمِ َِحْفُظ َُهما: َمرحلت ْيِن عن
ِبَوط رائقَِ َح س  ل ى َع  ميرِه َض  َفي ّما َع  َالّتعبيرِ َفي َذلك َب ْعد  ُف َالّتصرُّ َثّم هم،
َهمَفيَترتيبَألفاِظهم.َوفيَهذاَيقوُل:همَوأساليبَِهمَوتأليِفَكلماتَِتَِعبارَ 

ها م مكًنا شأن  سائر  الم   ل كاٍّ. إّّل أّن اللزغاٍّ  ل ّما كان ت  م ل كاٍٍّ.. كان تعلزم 
ِ  تحصيل ها:  لكة  و رو ن  بتغي هُه الم  ه  الّتعلي   ل م  ج  ه  -1وو  ُ  نفس  أن  أخ 

رآن  والحد ثِ وكالِ   ل ى أساليبه  م ن: الق  ظ  كالم ه  القد    الجا،ي ع  ف  ب ح 
ل مِ وم   ه  وأشعا، ه ِ وكلماٍّ  السر ب  في أسجاع  ر  خاط باٍّ  ف حول  الع 

ولرد ن  أ ًضا في سائر  ف نونه ِ حّتى  تنّزل   هالم  ظ  ف  ر   ح  ل ك الم ه  م ن  ل ك   
أ بين ه   نه المنظوِ  والمن و،  منزلة  م ن ن ش  د  م  ن  العبا،   عن المقاص  . ول ق 

د  ذلك في الّتعبي -2 ب  ثّ    تصّرف  ب ع  ل ى ح س  مير ه ع  ّما في ض  ر  ع 
عاه  وح ف ظ ه م ن أساليب ه  وترتيب  با،ت  ع   ه ِ وتأليم  كلمات ه ِ وما و 

ل كة  ب هُا  ِألفاظ ه  ل  له هُه الم  ظ  واّلستعمال  فتحص  ف  ِ وتزداد  الح 
رت هما سوًخا وق ّوً > ب ك     ،

(1). 

َِمنََفاألساُسَالذيَيُرِسي هَثُنائيٌّ ْلدونَبِناء َتعليمَِالعربّيةَِعند  عليهَابُنَخ 
َصاِحُبَعمَ  َيُضيُف َثّم َواالستعماُل. َالِحْفُظ َلِثانيهما: َأ ّولُهما ُس َيُؤسِّ ل ْيِن،

ناِزِعَ ُنَلِم  س  ُمَالح  َالطَّْبِع،َوالّتفهُّ المُة ْيِنَهما:َ<س  ر  ْيِنَآخ  َأْمر  مةَِإلىَذلك  المقدِّ
ِبَوأسال َيبَِالعر  َُمقتض  َوال.حَْياِتَاأل َهمَفيَالّتراكيِبَوُمراعاِةَالّتطبيِقَب ين هاَوب ْين 

ليمَِفيها> أَِمنَهذهَالمل كةَِوالطَّْبِعَالسَّ ُدَبِذلك،َوهوَينش  ْوُقَي شه  والذَّ
(2).َ

ئنًّاَتماًماَإلىَهذاَاألساِس،َون راهَيُؤكُِّدَذلكَوي طلُُبه ْلُدوٍنَُمْطم  َوي بُدوَابُنَخ 
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ل ىَهذهَالمَ َبِإلحاحٍَ َع  ل  لَ ُتْبرُِزهَِعباراتُه،َح ْيُثَيقوُل:َ<وم نَح ص  َل كاِتَفقدَح ص 
،َوهوَالنّاقُِدَالب صيُرَفيها.َ ر  ل ىَلُغةَُِمض  َت علُُّمها>ع  َ.(1)وهكذاَينبغيَأنَيكون 

َالجَُ َكلماُت َعليه َاّتفق ْت َالذي َوابنَِوهذا ريِّ َوالّزمخش  ونَدَُلَْخَ َْرجانيِّ
َ ْطل ٌبَواِحٌد َالّتعليمَِم  َفيَفلسفةِ َنفسيٌّ َتصّوٌر يقوُل:َالَُتعلَُّمََوالّتعلُّمََِي ستدعيه

َمَُ َبِامتالِك َإاّل َالّلغةِ َوطَ ُعلوُم َالّلغةِ َبِماهّيةِ َالِعْلمِ َِمن َكاٍف بيعتها.َستًوى
َ ل ىَمستًوىَإدراكيٍّ ُسَع  َعاٍل،َيُؤسَّ َهوَُمستًوىَإدراكيٌّ فتحصيُلَعلومَِأيّةَِلُغةٍ

َِمنهَ ط  َالنّفس.أ ْبس  َق بواًلَعند  َوأكث ر 
ْعيَِ َو  َِمن َل نا َبُدَّ َفيََوال ها َح قَّ َوت ْوفيِتها طالِِبه َبِم  َوالتَّْسلِيمِ يًِّدا، َج  هذا

ُمَالمَُ لّيةَِالّتعليمّية.َوفيَهذاَالّشأِنَأُقدِّ م  ْفِدَِخّريجيَأقسامَِقترَ الع  َفيَر  َاآلتي  ح 
ناَبِالمؤهِّالِتَالمعرفَالّلغةَِالعربّيةَِ ّيةَِالتيَيقتضيهاَت ْعليُمَالعربّيةَِفيَمرحلةَِعند 

َالّتعليمَِالجامعّي. َماَق ْبل 

 ُمقَتَرُحنا يف ذلك:
َخَ  َابن  َأّن َق ْبُل ْمنا َسَ دَُلَْقدَّ َما ل ى َع  َالعربّيةِ َت ْعليمِ َفي َأ ل حَّ هوََّماهَُون

ْيفّيةِ> َالك  َبِهذه >َو<الِعْلم  ْيفّية  َاألهّمّية،َفماَ<الك  َفيَغايةِ َالّتفريُق .َويبدوَهذا
َهنا ْيفّيُة َفتتدفُّقََالك  ْدِر َالتيَت عت ِمُلَفيَالصَّ َلِّلغةِ َالّداِخلّيُة َالّروحّيُة َالماِهّيُة إاّل

ْبديَُّ َالع  ّياٍش َع  َبُن َُصحاُر َعنها بَّر  ل ىَالّلساِن،َالتيَع  َعنَماِهّيةََِع  َُسِئل  ِحين 
َق ْومَِ َعند  َألسنتنا>.َالبالغةِ ل ى َع  َفتقِذفُه َُصدوُرنا َبه َت جيُش ْيءٌ َ<ش  َفقال: ه
َالمَ  َهذه َأساليبَِوإحراُز ل ى َع  َالجاري ِب ر  َالع  َكالمِ َِحْفِظ َِمن َيأتي همَل كةِ
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َالِحْفظَِ َفيَهذا ََواالستمراِر َول ِقن  َبين هم أ َم نَن ش  ْنِزلة  َم  َالحاِفُظ َيتنّزل  إلىَأن
َالعبارة َعنَالمقاِصِدَِمنهم.َويست ْدِرَن ْفِسهَِمنَالّضرورِةَأنَيأُخذ  دعيَذلكَبِالق 

ل ىَالمَُ ميرِهَع  ْدِرهَويعتِمُلَفيَض  ّماَي ِجيُشَفيَص  َع  هَبُِممارسةَِالّتعبيرِ تعلُِّمَنفس 
عاُهَِمنَِعبارتِهمَوترتيِبَكلماتِهمَوط رائِقهمَالخاّصةَِفيَاأل َ ِبَماَو  َداء.ح س 

رَُ َآخ  يءٌ َفش  َالكيفّيةِ َِعْلُم َالنّحوََِأّما َبُِمصطلحاِت مانِنا َز  َفي َعنه بُِّر َنُع 
ْرفَِ َدَُلَْوكانَابُنَخَ َ.والبالغةََِوالصَّ ن  َالح س  م  َالطَّْبعَوالّتفهُّ المة  ّماُه:َ<س  ونَقدَس 

َوأساليبَِ َالعرِب ياغاتََِهملِمناِزِع َوالصِّ َالّتراكيِب َوالُمالح ظةَ في َالّدقيقةَ َ،
باتِهاَلُِمقتضياِتَاأل َ َقاُلَفيها.لتيَتَُواِلَاحَْلُِمناس 

َُمقترَ  َفيَون بني َالعربّيةِ َالّلغةِ َأقسامِ َفي َالعربّيةِ َت ْعليمِ َإصالِح َفي ح نا
َمَ  ل ى َع  مانِنا ليًّا.َز  م  َع  َوُمثِمًرا َتماًما، ًما َُمْحك  ُبه َن ْحس  َالذي ِر َالّتصوُّ َهذا طالِِب

يادةَِ َلِلّتحريِكَوالزِّ َقابلةٍ َعاّمةٍ بادئ  َذلكَفيَم  ىَأنَن ُصوغ  ل ىََون ر  واِلنقاِصَع 
َالنّحوَاآلتي:

َقاِصٍدََ-1 َتعليميٍّ هٍَت ْربويٍّ ل ىَإحداِثَت وجُّ َالذيَالَي فُتُرَع  ُلَالجادُّ م  الع 
َجَ  َِمنَيُدِرُكه َاالهتمامِ َمركز  َي نقُل َاألقسام، َوُطاّلُب َاألقسامِ َأساتذُة ّيًدا

وقّياِتَوالجَ  َداتٍَرَ فَْمََُ:مَِالعربّيةَن ْفِسهامالّياِتَالخارجّيةَِفيَالعربّيةَِإلىَت ْعليالذَّ
ث اًلَفيَالبيِتَاآلتيَلِْْلعشَ وداِلالٍتَكّلّيةًََوتراكيبَ  َى:.َفم 

اااقولغ ع   عااااف  م ص  اااّراف  ف ر  اااهاغ   وا، ض 
 

ل   ح  جي الو  شي الو  شي اله و  ن ى كما   م   ت م 
 

ل ىَإفهامَِالمعانيَاأل ْصلّيةَِلِْلُمفردات،َوب َ ُزَع  التيََباتَِوالّتناسَُياِنَالعالقاِتَيُركَّ
َُكلِّيَِّب ََطَُبَِرَْتَ  َمعًنى َلِتأسيِس رَِين ها َاألُخ  َاألبياِت َمعاني َمع  َيُْسِهُم َإجادِةََ، في
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َعَ  َواستيفاِء َوإتقانِه ْصِف َالّذوقّيةَِناِصرَِالو  َاِلثارِة ل ى َع  َالّتركيِز َِمن اًل َب د  ه،
تاِتَالّرومانسّيةَِالحالِمةَِ َعنَالق ْصد.َواللَّف  َالتيَُتبِعُدَالّدارسين 

2-ََ ُص َيُخصَّ َتحضيريٍّ َعامٍ َالقرآِنَاعتماُد َِمن َوافيةٍ َنُصوٍص لِِدراسةِ
راِءَوُخط ِبَالُخط باءَالكريم ع  .َويُركَُّزَفيَأثناِءَوالحديِثَالّشريفَود واويِنَالشُّ

َالمفردات، َلمعاني َالّدقيِق ْهمِ َوالف  َالِقراءِة هاراِت َم  ل ى َع  ودِالالِتََذلك
َواالستعمالَِ هاراِتَاالستظهاِر َلِم  ي غ.َويُعط ىَاهتماٌمَخاصٌّ أوََالّتراكيِبَوالصِّ

ُهَاهللُ:يَِّاهللَالطََّذلكَيقوُلَالّدكتورَعبدََُأهّمّيةََِاِلنشاِءَالُمحاكي.َوفيَب يانَِ ِحم  َبَر 
؛ فإّنه ّل     ظ  ف  ل ى الح  مة  الّتعو ل  ع  ن ت ه  ع  م  ستغن ى عن <وعلينا أ ّلر نفز 

ل ى أّ ة   ظ  في الّتعلي   ع  ف  ر  ِ ول  حالٍ  الح  غ  ل    في الصِّ : <الع  ُلك ق يل  في الم   ل 
ى له في  مان   اكر   أك  ر  تقبزاًل وأوع  ُّ ّن ال ر>ِ وذلك ِل  ج  ش  في الح  كالنرق 

ل وز م ن م ل كاٍّ  الّتحليل   ٍ ِ والخ  ظ  ب ال ف ه  ف  با. وإّنما   عاب  الح  د.  الصِّ والّنق 
د  والّتحليل ِ وإّنما  قت ل ها إهمال ها  ظ  ب قات ٍل مل كة  النرق  ف  ل ى الح  ولي  الّتوفزر  ع 

ل ى إجابة   ل ه  ع  ها وكراهة  الّتصّرف  م ن الّتالميُِ وح م  ع  سألون  عنه ما     وق م 
ل ه م ن ك ن ق  ر  ب  س ِ أو أ م   ، ت كرا،  ما ق يل  له  في ساعة  الدر يرٍن نقاًل ب  تاٍب م ع 

ج   ن  ظيًّا... وإّنا ل ن شاه د  اا ف ر  ًظا عن    حفِّظون  ل ف  ف  وائع  أد ب ه  ح  ه  ،  غا،  ص 
ر  ق ل ب ون ه  ظ ه  ِ و  ناق ش  راف   أصناف  الّتعليقاٍّ  د  ب ق  ع  ِ ثّ   أخُون ه  م ن ب 

نه   ناق شة  التي ت فتِّق  أذهان ه ِ وت مكِّن  ك الًّ م  نالم  ،اك ه م  ب  ق ّو   إ د  س   ب ح 
 .(1)النرظ ر  وإنشاف  اآل،اف>

َالّتعبيريّةَِ َاألنماِط ل ىَاستظهاِر َع  َالّتحضيريِّ َالعامِ َفيَهذا ُر َيُقتص  ْم، ن ع 

                                                 

1-ََ َصالقصيدة َدار144ََالمادحُة َالعربّية، َالّلغةِ َتعليمِ َمشكالُت َعّباسَمحجوب: َعنَد. ن ْقاًل
 .124م،َص1891ه/1441الّدوحة،ََ-الّثقافةَفيَقطرَ
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ناتِها،َ،يةَِالعالَِ رَِفيَم عانيَُمكوِّ ْيئاتِهاَالّتركيبّية،َثّمَُمحاكاتِهاَفيَوالّتبصُّ َوتأّمِلَه 
ل ىياُلح ُظَفيَت ْقويمَِإنشاءاٍتَإبداعّيةٍَ ِطَالُمحاكى،َوالُقْدرُةَع  َهاَإدراُكَُروِحَالنَّم 

لَبِالّتحصيِلَواالكتساب. ْلدون،َمل كةٌَُتحصَّ َالُمحاكاة.َفاللّغُة،َكماَيقوُلَابُنَخ 
َأنََ-3 َاألّوِل،َوب ْعد  َالّتحضيريِّ َالعامِ َهذا َبِماّدِةَيب ْعد  َالّدارسون  تبّصر 

َالعربّيةَِ َالعربّيةَِماِهّيتَِوَالّلغةِ َعلوم  َالّطل بُة ُس َيُدرَّ ، َالمعاني  َأدائِها َوطرائِق َها
َفيَ َنصوٍص ل ى َع  َتطبيًقا َواألسلوُب َوالبالغُة ْرُف َوالصَّ َالنّحُو المعروفة:

َيهاَوإدراُكَخصائِصَتراكيبها.عانَِهمَف ْهُمَمَ ورَِمقدَُ
َفيَاألعوامَِالاّلحقةَِلََِ-4 لِمهاراِتََضيريَّعامَِالّتحلَْيُول ىَاهتماٌمَخاصٌّ
َالُمحاكيةََِاستظهارَِ َالنّماِذِج َوِِلنشاِء َلِمعانيها، َالّدقيِق ْهمِ َوالف  النّصوِص

َلِلنّماذِجَالعاليةَِفيَكّلَع ْصر.
َالّتامََِّ-5 َواِليماِن َالِخْبرِة َذ ُوو َالّتحضيريِّ َالعامِ َفي َلِلّتدريِس يُختاُر

َوُمواظ َ َبِِدقّةٍ لُهم م  َع  َوياُلح ُظ سالة، َمبادئ َبِالرِّ ْفق  َو  َوُتقاُس َالنّتائُج ُم َوُتقوَّ بةٍ،
ّحةَِواِلحكام،َويُوفَُّرَلَِ ِضَنِظاُمَإشراٍفَوُمتابعةٍَجّيد.غايةٍَفيَالصِّ َهذاَالغ ر 

َالمََُ-1 َالق ْصِد َِإْقراِر َوتَ ب ْعد  دِ، ُرََيدَِدَِحَْحدَّ َيُباش  يِّد، َالج  َالّتنفيِذ آلِّياِت
َلِْلب رامَِ ُم َالُمْحك  َالّتطبيُق َِمنَج، َواِلفادِة َالنّتائِج، َلُِمراق بةِ َكاٍف ْقٌت َو  ويُعط ى

ُرَأّنهَُمفيٌد.الّراِجعةَِفيَكََُنِظامَِالّتْغِذيةَِ َماَيُتصوَّ َلِّ
ْطٌرَِمنَبُحوِثَت ْرقياِتَاألساتذِةَفيَأقسامَِالّلغةَِالعربّيةَِإلىََ-7 ُهَش  يُوجَّ

َ َالعربّية َالّلغةِ َبِت ْدريِس َاالرتقاِء َالأ ْنِشطةِ َأِلّن ََغالِبَ نفِسه؛ هذهََعلىاآلن 
َلةٌَواِهية.صَِإاّلََهذهَاأل ْنِشطةَِوِثَالَت ْربِطُهَبَِحَُالبَُ
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َالمَ  َلِْلُمؤهِّالِت َالّدقيق  َالّتحديد  َإّن ْول  َالق  َهوََوبةَِلَُطَْوأُعيُد يِج َالِخرِّ في
ورة َالنّهائّيةَ  َا.يادًةَون ْقصًَلُِمخطَِّطَعناِصرَِالمشروعَزََِالذيَيُعطيَالصُّ

 َقِصريٌة ِمن َطويلٍة، أو ُخالصُة الَقْول: -
هِّالِتَالمَُ َالب ْحُثَالُمؤ  د  ََرادة َِمنَِخّريجيَأقسامَِالّلغةَِالعربّيةَِح دَّ ين  الُمعدِّ

َالجامعّي،َوتَ  َلِلّتعليمِ َالّسابِِق َفيَالّتعليمِ َالّلغةِ َهذه َد قيٍقََبّينَ لِتعليمِ ل ىَنحٍو ع 
َت َُدون  َالذيَيحوُل ل ل  َالّلغةَِالخ  َفيَأقسامِ َالمؤهِّالِت َهذه َالِخّريجين  حصيِل

َي َ لّي م  َوع  َن ظ ريٍّ َوانتهىَإلىَُمخطٍَّط َإلىَالعربّية. ُح َوي ْطم  ، ل ل  َالخ  َهذا تدارُك
َِمنَ َثُنائيٍّ ٍأ ْبد  ل ىَم  ل ىَالنّحوَالُمراد،َإنَشاءَاهللُ،َوي عتِمُدَع  َع  تحقيِقَالمنُشودِ

ْيِنَهما:َِحْفُظَق دَْ ْتِنَالعربّيةَِفيَأنماِطهاَالعالَُِعنُصر  الكريمََِفيَالقرآنََِيةٍَِرَِمنَم 
َ َن ماِذج  ُفَفيَإنتاِج َالّتصرُّ بَون ْثرِهم.َثُّم ر  َالع  َِشْعرِ يِِّد والحديِثَالّشريِفَوج 

فيَمعانيَكلِماته،َوترتيِبَألفاِظه،َوط رائِقهَفيَإنتاِجََُمحاِكيةٍَلُِروِحهَالُمستِسرَِّ
َ ِر َوُصو  َالمَ المعاني، َب ْين  َوالمَ الّتطابُِق َذلكَكَُقاالِت ُب َويُْصح  َفيه. لُّهَقاماِت

َالعربّيةَِ َفيَتعليمِ َُروٍحَجديٍد َإلىَإيجادِ َي ْسع ىَبُِقّوٍة َُمنظٍَّم َتربويٍّ ََبإعداٍد ِعند 
ِسَوالّطالَِ رِّ ط رَِإتقاِنَالُمد  ِبَفيَقِْسمَِالّلغةَِالعربّية،َُروٍحَيُؤِمُنَإيماًناَراسًخاَبِخ 

ْروِةَفيَذلك.العربّيةَِواِلحساِنَفيَت ْعليمَِ َهاَوالّتفانيَلُِبلوِغَالذِّ
َ
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