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 بين الواقع والمأمول  بها تعليم اللغة العربية لغير المختصين

 
  

 الملّخص 
من تعليم اللغة العربية لغري املختصني هبا  موضوع  بالدرس والتحليل واملعاجلة  يتناول هذا البحث   

م إىل هتشتّد حاجت   ة الذينسانيالكليات العلمية والتطبيقية واألساسية واإلن بة اجلامعيني يفمجهور الطل
ئات باهتمام اهلي املوضوع هذاي حظ لذلك .وتعّلًما األداء اللغوي السليم كتابًة وحديثًا وفهًما وتعبريًا

ت واملراكز وية واجلامعامع اللغجملاوتطويرها كا ومحايتها ومتكينها العلمية املعنية باللغة العربية وتعليمها
والبحوث  ن الكتبم ثريكشرت فيه  قدت له كثري من الندوات واملؤمترات، ون  ع  صة، و العلمية املتخصّ 

  .واملقاالت والدراسات
بتعليم اللغة العربية لغري املختصني  املتعّلقةالقضايا واملوضوعات  لة  حماور  هذا البحث مجتشمل  

تتّبع نشأة ا بمرورً و ، ختصنيغري امل امعينيتعليم العربية للكثرة الكاثرة من الطلبة اجلأمهّّية  بيانهبا بدًءا من 
 اف والغايات،ق األهدم حتقيمراحل تطبيقه، وما آل إليه أمره من سوء التطبيق، وعدرصد و ، هذا التعليم

عزوفهم عن و عربية، لغة اللاونفورهم من دراسة  لدى الطلبة غري املختصني،األداء اللغوي يف  ضعف   ومن
لعزوف لضعف واذلك ا األسباب الكامنة وراءوالوقوف عند حضور حماضراهتا، وشكواهم من صعوبتها، 

، اةاملتوخّ  الغاياتو األهداف  رصدو ، والطلبةتعليم الاليت تواجه شكالت الكشف عن املو  والشكوى،
من  لت عليهاشتم ماو  قررة،امل الكتبالنظر يف ، و املقررات املعتمدةتوصيف و  املناهج ودراسة

ة يم اللغلتعهوض بمث تقدمي مجلة مقرتحات للن، مالحظاتما يّتجه عليها من تسجيل و  ،موضوعات
رات اللغوية واملها ملعارفا غري املختصنيوإكساب ، والغايات األهداف، وحتقيق العربية لغري املختصني

احلاسوب يف  ستعمال  ا رتحاتيتصّدر تلك املق ي أنوطبيع .األداء اللغوي السليم ليتمكنوا مناملطلوبة 
تحليل لومن أنظمة ا لعربية،الغة ل، واإلفادة من تطبيقات املعاجلة احلاسوبية تعليم العربية لغري املختصني

الشتقاق اونظام  لشكلاللغوي والنحوي والصريف واملعجمي والداليل والتصحيح اإلمالئي والضبط با
 غري املختصنيلعليمها تًة و عامّ يف تطوير طرائق تعليم العربية و لحات العلمية، وضع املصطاملساعدة يف و 

وغريها نصوص حتليل الو بة ، وذلك بعرض املوضوعات املقررة يف النحو والصرف وقواعد الكتاخاّصةً  هبا
ا يوافق مم وبية،احلاس ، أو خرائط ذهنية، أو تشجريات، أو غريها من األشكالجداول ملونةصورة يف 

حث يف لباصاحب  سهممما أروح عصر املعلومات واالتصاالت الرقمية واقتصاد املعرفة والتقنية، و 
 .أو كان مشارًكا فريق العمل يف إجنازهتصميمه، 
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  المقّدمة 
يف عصر اقتصاد املعرفة وثورة املعلومات واالتصاالت والشابكة تعليم اللغة تتنامى أمهية علم  

قرية كّل احلدود، وجيعل العامل كال  الذي يفرض لغات األمم القوية، ويتجاوز والعوملة والغزو الثقايف
حظي تعليم اللغة العربية باهتمام لقد  .وهويتها الوطنية والقوميةاألخرى الصغرية، ويهدد لغات األمم 

وتطويرها ومتكينها الباحثني والدارسني والرتبويني واهليئات العلمية والتعليمية املعنية باللغة العربية ومحايتها 
وتعليمها، على اختالف تسمياهتا ومواقعها، وعلى تفاوت  فيما بينها يف اجلهود العلمية املبذولة، آية 
ذلك وفرة املؤمترات والندوات العلمية اليت خّصصت لتعليم اللغة العربية ألبنائها من املختصني هبا، 

كان حّظ جممع اللغة العربية بدمشق وافرًا . و هبا ولغريهم من طلبة االختصاصات األخرى، ولغري الناطقني
اليت عقدها اجملمع لتعليم  (2)والندوات العلمية (1)ذلك املؤمترات السنويةي صّدق من تلك اجلهود العلمية، 

-22)(اللغة العربية والتعليمعلميتني، األوىل )ندوة  تنيندو اللغة العربية، فقد أقام اجملمع 
املناهج: الواقع »ظيت املناهج فيها بأوفر نصيب، إذ استقّلت باحملور األول اليت ح (3)(م25/10/2000

الذي اشتمل على ستة حبوث، توّزعت على مناهج تعليم العربية يف كّل من: املرحلة االبتدائية،  «واألفق
، ولغري ختصني)أقسام اللغة العربية(، وعلى تعليم العربية لغري امل واإلعدادية، والثانوية، واجلامعات السورية

                                                           

)اللغة العربية يف مواجهة املخاطر(  الثاينم، 2002)تيسري علوم النحو(  لو األ، مقرونة بعناوينها وسنواهتالمجمع السنوية لاملؤمترات  (1)
)اللغة العربية يف عصر املعلومات(  ساخلامم، 2005ع( )اللغة العربية واجملتم الرابعم، 2004)قضايا املصطلح العلمي(  الثالثم، 2003
حنو رؤية معاصرة للرتاث( )م، الثامن 2008جديد اللغوي( م، السابع )الت2007السادس )لغة الطفل والواقع املعاصر(  م،2006
ة العربية يف اللغم، احلادي عشر )2019نا( م، العاشر )واقع اللغة العربية يف عصر 2010م، التاسع )الكتابة العلمية باللغة العربية( 2009

  .م28/11/2019-25( التعليم العام واجلامعي
م، و)ندوة دور املؤسسات 0182( ندوة، هي: )ندوة يوم اللغة األم ويوم اللغة العربية( 21اجملمع )مجلة الندوات العلمية اليت عقدها  (2)

وة األلفاظ واألساليب واألصول( م، و)ند2017م، و)ندوة الرتاث يف زمن املخاطر( 2017الوطنية العاملة يف خدمة اللغة العربية( 
اليوم العاملي للغة العربية( ندوة م، و)2016وم اللغة األم ويوم اللغة العربية( م، و)ندوة ي2016م، و)ندوة يوم املخطوط العريب( 2017
م، 2013 األلفاظ واألساليب( يفقرارات جلنة اللغة العربية ندوة م، و)2014أضواء جممعية على جماالت اإلصالح( ندوة م، و)2016

حمللالت م، و)ندوة ا2009آفاق التعريب( وة مرصد اللغة العربية و م، و)ند2012واقع تدريس اللغة العربية يف اجلامعات السورية( ندوة و)
 م، و)ندوة إقرار منهجية موحدة لوضع2000م، و)ندوة اللغة العربية والتعليم( 2001م، و)ندوة املعجم العريب( 2009الصرفية احلاسوبية( 

قبل( احلاضر وآفاق املست العربية: معامل ندوة اللغةم، و)1998لغة العربية واإلعالم( م، و)ندوة ال1999املصطلح العلمي العريب وتوحيده( 
معجم م، و)ندوة دراسة 1994مات( م، و)ندوة دراسة املعج1996و)ندوة دراسة معجم البيولوجيا يف علوم األحياء والزراعة( م، 1997
 .م1973م، و )ندوة احتاد اجملامع لتوحيد املصطلح القانوين( 1994النفط( 

)كلمات االفتتاح واخلتام والبحوث املقّدمة والتوصيات( يف كتاب صدر عن اجملمع )ندوة اللغة العربية والتعليم(  تضمني سجل الندوة (3)
 صفحة. 694يف 
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 .(م19/12/2012-18) واقع تدريس اللغة العربية يف اجلامعات السورية(ندوة ) واألخرىالناطقني هبا.
احلادي عشر )اللغة العربية يف التعليم ذا املؤمتر السنوي هبويستكمل اجملمع جهوده يف تعليم اللغة العربية 

 . (م28/11/2019-25) العام واجلامعي(
  

  :  (4)اللغة العربية عليمت واقعأّوًلا
من  يف مجيع مراحل التعليم األساسي والعام واجلامعيألبنائها العربية اللغة يعاين تعليم  

ر جليًّا يف هتا، ظهمهارانتج عنها ضعف عاّم لدى غالبية الطلبة يف اللغة العربية و ، مشكالت كثرية
ر جات املرح   :يةتعليماف العملية الأطر ة الثانوية، وقد استغرقت هذه املشكالت لُم 

اللغوية واملهنية ومهاراته حيتاج إىل تنمية معارفه أهّم أركان العملية التعليمية، : ماملعل   -1 
 (تكنولوجيا)ستعمال اور يف مواكبة التط، وإىل يف التعليم هات احلديثةجّ التو ب األخذوالرتبوية، وإىل 

باب يت فقدها ألسموقة الر ة امليستعيد مكانته االجتماعيإىل أن و  لومات واالتصاالت يف تعليم اللغة،املع
إىل  االضطرارؤونة يكفيه مو  ،رميةكالياة ، يفي مبتطلبات احل له مستوى ماديٌّ الئقر  ف   و  ي   ن أإىل عّدة، و 

وية مهاراته اللغعارفه و منمية يتفرّغ لتإىل أن و ، صه أم يف غريهسواء أكانت يف ختصّ  القيام بأعمال أخرى
  .نية والرتبويةوامله

البيئة واحمليط و البيت و يف منظومة التعليم  قد، افت  وهدفها غاية العملية التعليمية :ماملتعل   -2 
المه وريادة أع تهاععلى غىن موضو  ،اإلسالميما جيعله يعتّز بلغته األم، وبرتاثه العريب  واإلعالمواجملتمع 

ا، ه، وتنّكر هلام بلغتن االهتمعزف ع، و السهولة  تعّلم  املهذا آثر لذلك ، معروفة يف ميادين علمية كثرية
 ألجنبية اليتااللغات  شطر   وجهه وعنايتهوهجر استعماهلا يف حياته اليومية، ومناشطه اللغوية، وميّم 

 ألميغروره، و  يما يرض ملتعّلم  ايف سوق العمل، واليت وجد فيها للتمّيز ًحا معيارًا مرج  ألسف ويا لغدت 
  .ذاته ققّ حيإهابه، و 

التخطيط الدقيق الكتساب اللغة ، يفتقر إىل العملية التعليمية ودليلها طريقخارطة  :املنهج -3 
 ،النحو والصرفقراءة و وال النصوص ضعف الربط ما بنيإىل جة، و ومعارفها ومهاراهتا وفق مستويات متدر  

 فة على ضعلعاميااللهجة عليم بإيثار التإىل و  ،تعليم املواد األخرى عدم اعتماد العربية الفصحى يفوإىل 
باجلانب  إىل العنايةك فتقر كذلوي ،، وقّلة مفرداهتا وتراكيبها يف التعبري الدقيقاهتا، وقصور أدواهتاإمكان

حياته  يفلسليم اللغوي ايف األداء يفيد الطالب ومهاراهتا الذي التطبيقي الوظيفي يف معارف اللغة 
 قواعد العربية وعلومها.جلانب النظري يف تعليم اب االهتمام بدل ،العملية

                                                           

م، وموقع 2008يوليو  2( موقع احلوار املتمدن، تدين مستوى اللغة العربية عند غري املتخصصني يف التعليم اجلامعي)األمية اجلديدة:  (4)
                                                 م.13/9/2019عربية، اجمللس الدويل للغة العربية اللغة ال

https://www.m.ahewar.org    &   http://www.arabiclanguageic.org                                                           

http://www.m.ahewar.org/s
http://www.m.ahewar.org/s
http://www.arabiclanguageic.org/view_page.php?id=2903
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  بها واقع تدريس اللغة العربية لغير المختصينثانياا:  
اللغة  يف جليّ ضعف من العربية  اجلامعاتُمتلف يف صني تغري املخاجلامعيني  معظم يعاين 

يتجاوز الدقائق إىل م، ك  ح  ت  س  وهو ضعف م   ال يكاد يربأ منه إاّل القليل أو النادر أو الشاّذ،، العربية
االستماع و  ملهارات اللغوية )الكتابة واحلديثيف مجيع اجعل أداءهم اللغوي  وهذا مااملعارف األساسية، 

 صحيًحا معافً  على استعمال لغتهم األم استعمااًل عينهم ال ي   ،ضعيًفا متواضًعا( والتعبري القراءة والفهمو 
  على حنو  يفي باحتياجاهتم يف املناشط اللغوية واألساليب من شوائب اللحن واخلطأ وضعف الرتاكيب

وهذا من الشهرة مبكان،  اللغوي.القدرة على اإلبداع يف إكساهبم و  ،دبيةاأل تهمذائقتنمية  يفو  ،كافةً 
الباحثني األساتذة و  خنبة منكثرية، هنض هبا دراسات  حبوث و الواقع، وانتهت إليه نتائج  هشهد ب فقد

والدكتور  ،(5)كنعانعلي  أمحد  الدكتوركلٍّ من دراسات   من ذلك .العربية من البلدان األعالم يف عدد
 ،(9)اخالد فاخر ميّ  الدكتور، و (8)غيداء الربداوي الدكتورةو ، (7)خريي محا الدكتورو ، (6)حممود أمحد السيد

 (12)أمحد مجيل محودي ستاذ، واأل(11)حممود كامل الناقة  الدكتورو  ،(10)حممد عبد الرمحن الربّيعالدكتور و 
  .(13)وغريهم

                                                           

 .(طلبة السنة الرابعة تربية وعلم النفس يف كلية الرتبية جبامعة دمشق)تطبيق على ( تدريس اللغة العربية لغري املختصني واقًعا وطموًحا) (5)
 (.واإلنسانية الكليات العلمية ألخرية يفلسنة اطلبة ا)تطبيق على  (دراسة تقوميية ،وحتدريس اللغة العربية لغري املختصني بني الواقع والطمو)
اللغة  تدريس. و)م2000شق عربية بدملغة الندوة اللغة العربية والتعليم، جممع ال (تدريس اللغة العربية لغري املختصني يف جامعة دمشقو)

ربية تدريس اللغة العم. و)1990 ول،األنون ، العدد الرابع، كا15امعة دمشق، اجمللد جملة ج (العربية لغري املتخصصني بني الواقع والطموح
 .م1980، كانون الثاين33ة، العدد جملة احتاد اجلامعات العربي (لغري املتخصصني واقًعا وطموًحا

ربية: أسباب األداء يف اللغة الع)و م،1988ار آذ 7-5ندوة نقابة املعلمني، دمشق  (أهداف تدريس اللغة العربية لغري املختصني) (6)
 .م1988، 610-585، ص 3، اجلزء 73اجمللد  جملة جممع اللغة العربية بدمشق، الضعف ووسائل العالج(

رتبية ( )دراسة تقوميية لتعليم اللغة العربية لغري املختصني يف السنة األوىل يف كلييت اآلداب والعلوم جبامعة دمشق( أطروحة ماجستري يف ال7)
 .ى تعّلمهاسنة عل لكشف عن ظاهرة الضعف يف مادة اللغة العربية وأسباهبا لدى غري املختصني بعد مضيل م1985/1986

 م.2000( )احلاسوب وتعليم اللغة العربية لغري املختصني هبا بالطريقة التواصلية( ندوة اللغة العربية والتعليم، جممع اللغة العربية بدمشق 8)
 م. 2000عربية لغري املختصني ولغري الناطقني هبا( ندوة اللغة العربية والتعليم، جممع اللغة العربية بدمشق ( )تدريس اللغة ال9)
-24/4(، )83)مواد اللغة العربية يف أقسام اإلعالم يف اجلامعات السعودية( حبوث مؤمتر جممع اللغة العربية بالقاهرة، الدورة ) (10)
 م(.3/5/2017
 .جامعة أم القرى مبكة املكرمةيف  ربية عند الطلبة السعودينياللغة العوضع عن  (11)

  م، 8200يوليو  2موقع احلوار املتمدن، ( تدين مستوى اللغة العربية عند غري املتخصصني يف التعليم اجلامعي :األمية اجلديدة) (12)
                                                م. 13/9/2019وموقع اللغة العربية، اجمللس الدويل للغة العربية          

https://www.m.ahewar.org    &   http://www.arabiclanguageic.org                                                 
               م.9/3/2012صني: طلبة احلقوق منوذًجا( إمساعيلي، شبكة صوت العربية، )تدريس اللغة العربية لغري املتخصّ  (13)
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سورية دة يار ب يقتضي التنويههبا لغري املختصني  عليمهاوتإن احلديث عن التدريس باللغة العربية  
التخّصصات العلمية الطالب يف ميع وجل ،يف التزام التعليم باللغة العربية الفصحى يف مجيع مراحل التعليم

يف تعليم اللغة العربية لغري املختصني بعد ظهور الضعف يف ريادهتا وب، منذ حنو قرنالتطبيقية النظرية و 
، وتكرار مطالبات اهليئات املسؤولة عن التعليم اجلامعيني، وانتشاره وعمومهالطلبة اللغة العربية بني غالبية 

عليم وماّدته، إىل أداة التتتعّلق باللغة الوطنية والقومية  اجلامعي بضرورة إجياد حّل هلذه الظاهرة اخلطرية اليت
تدريس لزوم على  نصّ الذي  م10/9/1983تاريخ وال( 759رقم )ذو ال املرسوم اجلمهوريأن صدر 

بعده  تحّققف ،اجلامعية ويف الكليات واملعاهد اللغة العربية يف املرحلة اجلامعية األوىل يف سنوات الدراسة
 املختصني يف كليات القطر العلمية واإلنسانيةالتنفيذ الفعلي والشامل لتدريس مقرر اللغة العربية لغري 

العربية، وحفزه إىل  مساعدة الطالب على تقوية ملكته اللغوية، وزيادة ألفته النصوص  »هبدف  ومعاهده
وذلك بعد تشكيل جلنة من أعالم االختصاص، ع هد إليها وضع  ،«اعتماد اللغة العربية يف تفكريه وتعبريه

)اللغة  عنوانب م 1984ة العربية لغري املختصني الذي صدرت طبعته األوىل الكتاب املقرر لتدريس اللغ
والتطبيقية مع تعّدد طبعاته، النظرية والذي ما زال يدّرس يف الكليات العلمية  (14)العربية لغري املختصني(

يات النظرية ه يف الكلتدريسين مناهجهم، وتفاوت املكّلفني با، وتباهل ؤل فنيوتوايل تعديالته، وتعاقب امل
يف متّكنهم علميًّا ومهنيًّا وتقنيًّا وتربويًّا، واختصار تطبيقه من سنوات املرحلة اجلامعية األوىل إىل  والتطبيقية

األداء واملتابعة و يف التطبيق  من ضعف  مث إىل فصل واحد، مث إىل ما انتهى األمر إليه  ،سنة واحدة
 عليهااليت نّص أّدى إىل عدم حتّقق الغاية املتوّخاة واألهداف مما ، يف األعّم األغلب واإلشراف واالختيار

 ،اللغة العربية أمهّية  السياسية فيها القيادة  ، وفيما تاله من مناسبات، أّكدتاملتقّدم املرسوم اجلمهوري
 .والنهوض هبا ،، ومتكينهاواالعتزاز هبا

 غير المختصين اللغوي لدىضعف الأسباب  ثالثاا: 
، أمورإىل مجلة  غري املختصني يف اجلامعات واملعاهد الطالبضعف أغلب أسباب رجع ت 

 صعوبةشكوى من ال هاأظهر   ،(15)ميدانية قام هبا بعض الباحثنيعلمية  دراسات   منها كثري  إىل   انتهت
 يدةاملفوظيفية الغري وغلبة املوضوعات النظرية  ،واإلمالء النحو والصرف قواعد مه  ف   تعذُّر و  ،اللغة العربية

ويف إعداد  ،اتاملقرر  تدريسيف تقليدية اتّباع طرائق و ، اجلانب التطبيقيوقّلة االهتمام ب، العملية ةيايف احل

                                                           

عايل منشورات جامعة تشرين، مطابع جامعة أ. عاصم بيطار، وزارة التعليم ال( د. مازن املبارك، د. مىن إلياس، د. عبد الكرمي يعقوب، 14)
 م.1983/1984حلب 

خريي محا، ودراسات  أطروحة ماجستريلدكتور أمحد علي كنعان، و االدكتور حممود السيد، و دراسات منها  ،اقريبً ( مضت اإلشارة إليها 15)
 الدكتور حممد الربيع يف اجلامعات السعودية وغريهم.



7 

 

عن تلبية احتياجات الطلبة املناهج وقصور مفردات املقررات،  وأوعدم وضوح األهداف ، االمتحانات
كثرة أعداد الطالب يف القاعات، ونقص وقّلة ساعات التدريس، و  صاهتم العلمية،تخصّ ل بةاملناس  اللغوية 

 علميًّا، ونقص مهاراهتم املهنّية سهايالقائمني على تدر من  كثري    وعدم متّكن  املناشط الصفية والالصفية، 
النظام وإمهال ، يف أحسن األحوال اإلشراف عليهم أو ضعفه وغياب، يف التعليموالرتبوية التقنّية و 

ر جيي الثانويةوضعف املستوى اللغوي لغالبية ، األخرى اللغوية يف املوادّ  على األخطاء احملاسبة  التعليمي  ، خ 
ومنافسة  ،وقّلة العناية باألداء اللغوي السليم، وغياب االعتزاز باللغة العربية يف البيئة واحمليط واجملتمع

 ،والثقافةقراءة ات التواصل االجتماعي والشابكة )اإلنرتنت( للكتاب والاالتصال احلديثة ومنصّ  ئطوسا
سؤولياهتا مب وعةً ومسم ًة ومكتوبةً مرئيّ اإلعالم تفريط وسائل و واستبدادها هبم،  واستئثارها بإعجاب الناس

نشرها واالهتمام هبا، والعمل على  للغة العربيةعلى اواحملافظة ، حتقيق األمن اللغوييف الوطنية والقومية 
تشجيعها عدم و استعمال اللهجات  حظراديًّا ومعنويًّا، و وتشجيعها م الفصحىاللغة ومتكينها، والتزام 

كّل ما له عالقة والعناية ب، وجمانبة األخطاء اللغوية يف براجمها وإعالناهتا، ودعمها ورصد اجلوائز اجملزية هلا
 .اإلزراء هبم، والسخرية منهمبدل  صني هبااملتخصّ ، وتقدير وطنية والقوميةالبالعلم والثقافة واللغة 

 بها العربية لغير المختصيناللغة مشكالت تعليم بعاا: را 
العلمية، املادة  تستغرق ،كثرية متنوعة  مشكالتيعاين تعليم اللغة العربية لغري املختصني هبا من  

 ليت ال تناسبا عتمدةامل ، واملناهجعلى تدريس مقررات اللغة العربية القائمنيو  ،الطالب اجلامعينيو 
 دريس،عة يف التباملتّ  قليديةالتالطرائق و وال حتّقق األهداف املتوّخاة، ، ختلفةالتخّصصات العلمية امل

ها ودعم ،للهجات الرتويج، و اهبيف إضعاف العربية الفصحى، وإقصائها، واإلزراء اإلعالم وآثاره السلبية و 
ال حتّقق ملعلومايت، و او  لتقيناتطور وال تواكب ال، اليت ال تفي باملطلوب الكتب املقررةماديًّا ومعنويًّا، و 

غري  ياراختاف و واإلشر  اجلامعية عن ضعف املتابعةاإلدارة مسؤولية و ، املنشودة األهداف والغايات
. ملختصني غري اامعينيأسباب ضعف اجل من مما تقّدم ذكره يفوغري ذلك الكفايات العلمية للتدريس، 

 :ملختصنيالعربية لغري االلغة على أّن أهّم مشكالت تعليم 
العربية ومهاراهتا اللغة األقسام اجلامعية من معارف  حتّدد احتياجاتوجود دراسات  عدم   -1 

ني الطلبة فة، وتعملختلاصات العلمية ختدم التخصّ  اليت مفرداهتا ومصطلحاهتاو وأساليبها وتراكيبها 
  .ليمالس غوياء اللدونه، واألديعما ير التعبري الدقيق دقّة الفهم والتذّوق، و على اجلامعيني 
ويف اجات اللغوية لألقسام والكليات يف توصيف املقررات، تيحاال اختالفمراعاة  عدم   -2 

عامة  أو مقررات   عتماد مواد  العلمي، وذلك الللغة العربية يف خدمة التخّصص توظيف مفردات مقررات ا
 وكانت أ  نظريةً لعلمية اهتم اعلى اختالف ختّصصجلامعيني لطلبة اميع اجلت دّرس يف اللغة العربية، 

وعلى اختالف اجلامعات والكليات والبلدان ، تقاربةم وأ كانت  متباعدة، عناوين ُمتلفةوحتمل  ،تطبيقيةً 
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)الثقافة العامة( )اإلعداد العام( )متطلبات اجلامعة( )املهارات مقررات : حنواليت تقّدمها أو تعتمدها، 
)قراءات )تدريبات لغوية( ( يف اللغة العربيةاالتصال مهارات )مهارات االتصال اللغوي( اللغوية( )

النحو )النحو الوظيفي( ))دراسات لغوية( )التحرير العريب( )مجاليات األدب العريب( وأساليب( 
 . وغريها التطبيقي( )التذّوق األديب( )فن التعبري والكتابة واإللقاء(

وإن كانت ، املختلفة العلمية صاتعة وفق حاجات التخصّ وضع مناهج لغوية متنوّ  عدم   -3 
ليم  ء اللغوي الس األدايفلطلبة اعموم اليت حيتاجها  العامة من املعارف واملهارات اللغوية يف قدر  تشرتك 

 ا وفهًما.تعبريً و  قراءةً و  اوحديثً  كتابةً 
عدد يف هبا األقسام والكليات واجلامعات اليت تدّرس اللغة العربية لغري املختصني  اختالف   -4 
 ملّدة، ويف ااوعاهتموضا و االهت، ويف جمتسمياهتاعددها و الكتب و يف ، و اليت تدّرسها اللغة العربية مقررات

ا ال توزن هبا، مم ات اليتالوحد ويف عدد فيها، در ساليت تاألسبوعية والفصلية عدد الساعات يف الزمنية، و 
  تدّرسه.يتسع املقام لتفصيله، وبيان فروقه، وتوزيعه على الكليات اليت

تعني الطالب على األداء  يف املعارف واملهارات اللغوية الوظيفية والعملية اليت واضح نقص   -5 
ة النفع قليلاللنظرية قواعد اىل المع صرف االهتمام إ السليم كتابة وحديثًا وقراءة وفهًما وتعبريًااللغوي 

 .واألثر واجلدوى
كّليًّا أو جزئيًّا اإلفادة  لعدم غري املختصني هبا، وذلك طرائق تدريس اللغة العربية ل تقليدية   -6 

من و نت( )اإلنرت  ابكةالشمن و  ،غري احملدودة ات احلاسوبومن إمكان ،من تقنيات التعليم املعاصرة
 .عليمالت على الربامج العلمية األخرى املساعدة، ومن ات التواصل االجتماعيمنصّ 

إىل التمّكن من هبا  اللغة العربية لغري املختصنيلقائمني على تدريس كثري من ا  حاجة   -7 
لنافع يف اباجلديد ألخذ ول اهتمستويالرتقاء مبالتقنّية لو  وإىل التنمية املهنية والرتبوية، أّواًل  االختصاص

 .ثانًيا تقنيات التعليم واسرتاتيجياته
، وإمهال اجلانب اهب تدريس اللغة العربية لغري املختصنيالنظري يف على اجلانب  الرتكيز   -8 
 غته استعمااًل ستعمال لامن ي اجلامعالطالب  الوظيفي من معارف العربية ومهاراهتا، الذي ميّكنالتطبيقي 

مجيع و  يب والرتمجةوالتعر  صطلحته يف املاحتياجاب ويفي، وفهًما وحديثًا وتعبريًا صحيًحا كتابًة وقراءةً 
 .املناشط اللغوية

  

 هوضوعاتوم هناهجوم ربية لغير المختصينالعتدريس أهداف خامساا:  
اللغة العربية لغري  اتتدريس مقرر والغايات املنشودة من األهداف مثّة اختالف كبري يف  

هذا أن على  .يف البلد الواحدبل  ،فيما بني الكليات واجلامعات العربية يف البلدان املختلفةهبا املختصني 
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غري مسوّغ مع وحدة اللغة العربية الفصحى اجلامعة بني ها فيما بيناالختالف يف األهداف والغايات 
 ية )النحو والصرف وقواعد اإلمالء(علوم العرب مع وحدة معارفو ، على اختالف بلداهنمالناطقني هبا 

االختالف على هذا ومل يقتصر  .يف مقررات اللغة العربيةأو اجملاالت اليت هي قوام املوضوعات العلمية 
دة، وإىل املوضوعات واجملاالت العلمية، وإىل عدد بل جتاوز ذلك إىل املناهج املعتم   األهداف والغايات

ات دوعدد الوحفيها،  در ساليت ت  ، وإىل عدد الساعات يف التدريس الكتب املقررة، وإىل الطرائق املّتبعة
 . هبا وزناليت ت

كان من الصعوبة ين واالتفاق، و التباللوقوف على وجوه  فيما بينها مهّمةً  ول ّما كانت املوازنة   
 وفاء النماذجلوقت، و هد والدواع  عّدة، من ضيق املقام، واالقتصاد يف اجليف ذلك  مبكان االستقصاء  

العربية  ات واجلامعاتض الكلي بعاملختارة من الكتب واملقررات اليت تدّرس اللغة العربية لغري املختصني يف
 لكتابيانات اثيق ب، يتضّمن تو ك يف صورة جدول لكّل كتابعرض ذلرأيت مناسًبا أن أ =باملطلوب 

 :يتاآليف املقّدمة واملنهج واملوضوعات واألهداف على النحو  ورد، وما وطبعاته
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 كتاب )اللغة العربية لغير المختصين(  -1

 ر د. مازن املبارك، د. مىن إلياس، د. عبد الكرمي يعقوب، أ. عاصم بيطا :تأليف
 م.1983/1984عايل، منشورات جامعة تشرين، مطابع جامعة حلب، وزارة التعليم ال

ّدمة
لمق

ا
 

م، وما هلوما قّدمته  أهلها، لدى املقدمة حمكمة يف حنو أربع صفحات، بيّنت أمهية اللغة العربية، ومنزلتها
، يف ملتقدمني هباعناية او رة، آل إليه األمر من اهتامها بالعجز واجلمود بعد أن كانت لغة العلم واحلضا

ا من استعماهل قدميًا لطفلامقابل زهد طالب االختصاصات العلمية هبا مع كبري أمهيتها، وما كان عليه 
ة التنويه حبكمو سليقة، د السليقة دون معرفة بدقائق حنوها وصرفها، وما آل إليه األمر حديثًا من فسا

ة، وتشكيل امعات العلميات واجللكليربية وضرورة تدريسها يف االقيادة وتنبهها إىل أمهية العناية باللغة الع
 جلنة لوضع هذا الكتاب وتدريسه لطلبة السنة األوىل.

هج
لمن

ا
 

 :إىل املنهج يف مواضع من املقدمة ورد ما يشري
ت عرض للتفصيال، ومل نلتهامل نتسع يف ذكر ما حفلت به كتب النحو من اآلراء واخلالفات اليت أثق»...
ألمثلة اضربنا عليها و سهولة، سر و ية والتفريعات املضنية، وإمنا بسطنا القواعد األساسية بسطًا فيه ياجلزئ

د حرصنا يف قواعو  لة...جلمياالكثرية من روائع الشعر والنثر لريى الطالب القاعدة يف صورهتا العملية 
                                                                                                                                                                                      ...«.             اإلمالء والنحو على أن نأخذ مبا اتفق العلماء عليه

ات
ضوع

مو
ال

 

، ت، املنصوباتملرفوعاام:  االسالنحو: البناء واإلعراب وعالماهتما، املمنوع من الصرف. أحباث يف -1
 عدي.املتالفعل وأقسامه، الالزم و  :النواسخ، اجملرورات، األعداد. أحباث يف الفعل

 ملمدود.وص واالصحيح واملعتل، وتصريف األفعال مع الضمائر، واملقصور واملنقالصرف:  -2
ف املمدودة ة، األلربوطملمبادئ عامة، أحكام اهلمزة، التاء املبسوطة وا اإلمالء ورسم احلروف: -3

 واملقصورة، مواضع الفصل والوصل، مواضع احلذف، وعالمات الرتقيم.
ت، اقتصلح للتطبي نصوص شعرية ونثرية يف موضوعات ُمتلفة ومتخرّية من عدة عصور، النصوص: -4

 وختدم مفردات املقرر يف النحو والصرف واإلمالء، وتتسم بطابع فين مجايل.

اف
هد

األ
 

 شارة إىل األهداف والغايات يف مواضع: وردت اإل
لسابقة، ادراسته عية و وصيت اللجنة بأن يكون الكتاب صلة بني الطالب يف مرحلته اجلاموأ  »...  -

 .«.الئها..وإم يذكره مبا مضى، ويرسخ يف نفسه ما كان عرفه من قواعد لغته بنحوها وصرفها
 بري.ب والتعألسلو اومجال ، ة وصحة الكتابةعلى حسن الصياغ االغاية من الكتاب أن يكون عونً  -
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 اللغة العربية لغير المختصين(كتاب )
 د. مصطفى جطل، د. صالح كزارة، د. سامي عوض، د. أمحد املعايطة: تأليف

 .(م2017ه /1438 )طبعة عايل منشورات جامعة حلبوزارة التعليم ال

ّدمة
لمق

ا
 

للجنة فيه، اأعضاء  اركةج املعتمد يف وضعه، ومن طبيعة مشا، ختلو من احلديث عن املنهُمتصرة جدًّ 
 ومن حتديد م ن  كتب املقّدمة.

هج
لمن

ا
 

  من احلديث عن املنهج املعتمد يف وضعه. على اختصارهااملقدمة  تخل

ات
ضوع

مو
ال

 

 يتأّلف الكتاب من قسمني:
ديث احلمن مثله و  أحدها من القرآن الكرمي، نصوص ُمتارة ُمتلفة: (210-1صالقسم العام ) -1

، واملعجم. العلمي صطلحالشريف، والباقي من الشعر والنثر القدمي واحلديث، مث أخطاء شائعة، وامل
ديث عنها على أبواب ا. اشتمل احل( نصًّ 12مجلتها )لعة يف املصطلح العلمي واملعجم، ونصان للمطا

غراء م، واإلعل، االستفهاشبهة بالف( بابًا )األحرف امل12وأساليب حنوية نثرت على النصوص، مجلتها )
ب لفاعل والنائياته، اوكنا أفعال املدح والذم، األفعال الناقصة، التعجب، العددوالتحذير واالختصاص 

 .(م، املبتدأ واخلرب، النداء والنفيس  عنه، الق  
ثر القدمي نصوص متنوعة يف اللغة واألدب والفصاحة والن: (327-213صالقسم اخلاص ) -2

 .رتمجةوالفنون وال التاريخاد و اصر واحلضارة اإلسالمية والفلسفة والشريعة والفقه واحلقوق واالقتصواملع
اف

هد
األ

 

 لألهداف:غري مباشرة املقدمة إشارات  ورد يف
قلها ا وفّنها، بع، بعلمهاهلاوهذا الكتاب يريد أن يثبت أن اللغة العربية لغة احلياة جبالهلا ومج...»

اث غة الرت ر، ولولغة العلم والعقل، ولغة التواصل واحلوا ،الدين والشعروروحها، فهي لغة 
للغة الفنية اوج بني يزا عام وخاص، فالقسم العام يريد أن :يتكون هذا الكتاب من قسمني...واحلداثة

ول: هلدف الذي يقان خيدم يد أاجلميلة الرائعة وقواعدها وقوانينها النحوية والصرفية. والقسم اخلاص ير 
الدنيا  ن العرب سادةيوم كا ورهان اللغة أداة اإلنسان للتعبري عن احلياة اإلنسانية يف كل ميادينها، وصإ

 .«...ة اجلميلةالعربي للغةيف الدين والعلم، وهم الذين قدموا لإلنسانية حضارهتم احلديثة عرب هذه ا
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 (كتاب )التدريب اللغوي  -2
 يب و د. سعد عبد العزيز مصلوحد. عبد اللطيف حممد اخلط: تأليف

  .(788-441)ص ، والثاين يف الشعر(439-1)ص كتابان: األول يف النثر
 .(م1996دار الرتمجة، الكويت  ،الطبعة األوىل)

ّدمة
لمق

ا
 

ئها ومستوى أبنا ةالعربي للغةا لواقع ني   ف  تضمن رؤية املؤل  و تصّدر الكتاب ب  )بني يدي هذه السلسلة( 
لث( الثاين والثااألول و حو )هما إلصدار سلسلة من مثانية كتب شاملة ألبواب اللغة من النفيها، ودوافع

 ويب )السادس(واألسل الغيوالصرف )الرابع( والرسم اإلمالئي وقواعد الكتابة )اخلامس( والتدريب الب
بيان روًضا، و وع   وإمالءً  رفًاالعروض )السابع( والتدريب اللغوي )الثامن( مبستوياته املختلفة حنًوا وص

التدريب  اثالثه، بنود يف سبعة «وكان من بني ما حاولناه هلا...»يف السلسلة مصّدرًا ب   مامنهجه
 أقّل من مخسة أسطر.ب ، حظياللغوي

هج
لمن

ا
 

ات
ضوع

لمو
وا

  

 :ي()فاحتة كتاب التدريب اللغو مواضع من املوضوعات يف  حديث املنهج يفتداخل 
نون فدب يف يون األكتاب اهلل وحديث رسول اهلل، مث اختيارات من عكان اختيارات النصوص من    -

 العربية. ر والبيان يفمة الشعن أئشّّت مجعت بني النادرة واخلطبة والوصية واملقال وجياد القصائد لطائفة م
وجوه  وإثباتتلفة، دواع  ُملنية اإلعراب التام لنصوص القرآن واحلديث مع البيان املوجز للقراءات القرآ -

سطر أو راب األى إع، واالقتصار علتباع كل نّص منهما بنصٍّ من جنسهإ، و القراءات يف احلواشي
ص الشعر راد نصو انفو ، الكامل على املواضع املشكلة منه األبيات األوىل من النص، وقصر اإلعراب

رح املفردات شو ، نثروال تعريف صاحب النص يف الشعر، و روض والقافيةا فيها من مسائل الع  مبعاجلة م
من  مل عليه النصيشت ما بيانو ، إلعرابية املختلفة للموضع الواحدإيراد الوجوه ا، و والتعبريات املشكلة

القافية يف لعروض و ا ئلبيان مسا، و ائل قواعد الكتابةمعاجلة ما ورد يف النص من مس، و مسائل الصرف
وأساس ح والصحا  يطج والقاموس احملالتدريب والتعريف املعجمي على اللسان والتا ، و النص الشعري

 إتباع كل نّص بإصالح خلطأ شائع.، و البالغة واملصباح واملختار

اف
هد

األ
 

ن ما متنّوًعا ّرب زادً للمتد حبيث يؤمن»... فهم من قوهلم: مل يرد النّص عليها صرحًيا، بل ميكن أن ت  
ّ ميالنصوص من قدر صاحل الختبار ذائقته اللغوية مبمارسة التحليل على املهارات، وجمااًل  رن على ، ومن مث 

 «.االنتقال من جلّي املسائل إىل خفّيها، واالستدالل من ظاهرها على غائبها
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 (كتاب )التدريب اللغوي
 د. عبد اللطيف حممد اخلطيب و د. سعد عبد العزيز مصلوح 

 لتعليم اجلامعيالعربية ل سلسلة اللغة .صفحة( 423) (م2003الكويت دار العروبة، ثانية، طبعة )
 

ّدمة
لمق

ا
 

 سلة( بلفظه وحروفه.)بني يدي هذه السل عنوانم ب 1996تصّدر الكتاب ما ورد يف الطبعة األوىل 
مثانية كتب  دار سلسلة منهما إلصوافع لواقع اللغة العربية، ومستوى أبنائها فيها، ودني   ف  وفيه رؤية املؤل  

 ،عد الكتابةئي وقواإلمالاوالرسم  ،الصرفواحد لكلٍّ من: والثالث( و النحو )األول والثاين  ثالثة يف
 .والتدريب اللغوي ،العروضو  ،والتدريب البالغي واألسلويب

هج
لمن

ا
 

 : يف مواضع عّدةُمتصرًا ديث املنهج ورد ح
ة عربيال عاشر من سلسلة اللغةم، وذلك بعد تقدميه أنه الكتاب ال2003)فاحتة وتعريف( الطبعة الثانية  -

 للتعليم اجلامعي وفاًء باملوعدة اليت وعدناها.
 مول،و أجنز للمأث على حنباحعملنا فيما كان باحملو واإلثبات، والزيادة والنقص، وترتيب الفصول وامل -

 وأنفى للحشو والفضول.

ات
ضوع

مو
ال

 

سلسلة(، وعلى الهذه  يدي اشتملت الطبعة الثانية على تصدير السلسلة الوارد يف الطبعة األوىل )بني
شرة مباحث، ع ، وهيحويةوعلى قسمني، استقل أوهلما باملباحث الن ،الطبعة الثانية ()فاحتة وتعريف

 ،ةعجمات العربيوامل ،ةلعربيواستقل العاشر بامللحقات والفوائد: قواعد الكتابة ا، تسعة ألبواب النحو
ث احلديّصان من رمي، ونالك ان من القرآنواألخطاء الشائعة. وأفرد القسم الثاين للنصوص املعربة، نصّ 

 يب.لتدر لُمتلفة ، وثالثة نصوص شعرية. وختم الكتاب بنصوص الشريف، ونّصان من النثر

أله
ا

ـ
اف

د
 

 اـزايـوالم

ة الثانية ( الطبعتعريفو ة )فاحت اضح صريح، بل ورد عرًضا يفد األهداف على حنو  دقيق و د  حت  مل  -
خنرجه ألهل ...لة ب اللغوي، وهو الكتاب العاشر من هذه السلسفذلكم هو كتاب التدري» م2003

 «. ...العلم وطاّلبه وفاًء باملوعدة اليت وعدناها إياهم
 قصان، غري نمومة يفملو جاءت مستوعبًة يف غري تطويل،  فت هذه الطبعة عن سابقتها بكوهنااختل -
                                            اص.االختص ويلثني من غري أحفية بكل ما ينفع الطالب والباحو  منتظمة للمباحث واألبواب،و 

 
 
 



14 

 

 
 
 
 

 (1) (مهارات اًلتصال في اللغة العربية)كتاب  – 3
 إعداد 

 ي شحاته مد قبار حمد. و ان د. حممد حسان الطيو أ. د. سعد عبد العزيز مصلوح و د. عبد اللطيف حممد اخلطيب 
 (م2007ألوىل االطبعة ) AR 111مادة الدراسات اجلامعية العامة  ع -اجلامعة العربية املفتوحة 

ّدمة
لمق

ا
 

لغة مهية الأالتنويه ب مث فتها،اشتملت على بيان أمهية اللغة ووظي، تصّدر الكتاب مبقّدمة يف حنو صفحتني
ا االشتقاق زايم تع به منتممبا تو ا، العربية، وإجنازاهتا احلضارية للبشرية يف العلوم والفنون والثقافة قدميً 

كليف و ما اقتضى تاصة، وهة خبوالتوليد والقياس، ومنزلتها اليوم، وضرورة السعي إىل التمكن منها للطلب
العربية(  صال يف اللغةات االتمهار طالب اجلامعة العربية املفتوحة مبقررين يف اللغة العربية، حيمالن اسم )

 (.2( و)1)

ات
ضوع

مو
ال

 

، تصّدر كالًّ منها دات( من مخس وح1مهارات االتصال يف اللغة العربية( )يتأّلف املستوى األول )
 : ، وخ تمت باملصادر واملراجعمقّدمةو التعليمية  األهداف  

فرعي، اب األصلي والأقسام الكالم، واملبين واملعرب، واإلعر : (228-1ص) األوىل: وحدة النحو -
 وابع.رورات والت، واجمليةلفعلاية ونواسخها، واجلملة مسوالنكرة واملعرفة، وأنواع املعارف، واجلملة اال

 لرتقيم. اثانًيا: عالمات  ،ئي: قواعد الرسم اإلمالأواًل  (264-229ص) الوحدة الثانية: مبادئ الكتابة -
 .كتابةوأنواع الشروط الكتابة، ( 298-265) الوحدة الثالثة: النشاطات الكتابية -
 .كلمة فيها  كشف عنأنواع املعجمات، وكيفية ال (321-299ص) الوحدة الرابعة: املعجم العريب -
 (.أربعة) نصوص غري مدروسةو  ( نصوص مدروسة357-322ص)الوحدة اخلامسة: وحدة النصوص -

اف
هد

األ
 

 :نيضعيف مو عرًضا ورد احلديث عن األهداف  -
 . «داته اخلمستنوع وحبنوع مث جيمل اهلدف من الكتاب بأنه حياول أن يزودك مبهارات لغوية ُمتلفة تت»
ر أمر ك، وييسمن لغت يسهم يف متكينك - مبا اشتمل عليه من مهارات ُمتلفة -ولعل هذا الكتاب  »

 .« تعّلمها، وحمبّتها وصيانتها ورعايتها
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 (2) (مهارات اًلتصال في اللغة العربية)كتاب  – 3
 إعداد 

 ي شحاته مد قبار د. حمو ن د. حممد حسان الطياو مصلوح  د. سعد عبد العزيزأ.و د. عبد اللطيف حممد اخلطيب 
 (م2007 ،وىلأطبعة ) AR112( 2) عمادة الدراسات اجلامعية العامة -اجلامعة العربية املفتوحة 

ّدمة
لمق

ا
 

 ة لالرتقاءو حماول، وهدفه الكتاباشتملت على بيان ما استه، ر الكتاب مبقّدمة يف حنو صفحتنيتصدّ 
سمّو إىل ظية، وحنو الة واللفعنويوإدراك القيم اجلمالية بعد معرفة البنية امل و، وحنلحنو التذوق والتحلي

 البالغة والفصاحة والبيان بعد الفراغ من دراسة النحو واللغة واإلمالء.

ات
ضوع

مو
ال

 

، تصّدر كالًّ منها دات( من مخس وح2يتأّلف املستوى األول )مهارات االتصال يف اللغة العربية( )
 : ، وخ تمت باملصادر واملراجعالتعليمية ومقّدمة اف  األهد

ز ال اللغوي، وجهااإلنسان واالتصال اللغوي، وصور االتص :(32-1) صوتيات العربية األوىل: -
ول ربية، ويف أصيف الع صويتالنطق، وإنتاج الكالم، والسمات الفارقة يف الصوامت العربية، والنظام ال

 : التنغيم. هر األداءلوقف، وظوااألداء اللغوي، وا
لم عن مباحث لبالغة، وثانًيا: م: متهيد يف معىن الفصاحة واأواًل  :(80-33الثانية: يف بالغة العربية ) -

 املعاين، وثالثًا: من مباحث علم البيان، ورابًعا: من مباحث علم البديع.
تذوق تارة: الثانًيا: مناذج ُم: األدب العريب عرب العصور، و أواًل  :(148-81) الثالثة: التذوق األديب -

 ثل.الفين للشعر، وفنون الكتابة: املقالة واخلاطرة والقصة وفن املقامة وامل
املنهج ب بيقيةدراسة التطمدروسة للنصوص موّزعة على : (188-148ة )الرابعة: نصوص ُمتار  -

 .جهد الذايتنصوص لل، و ةالتكاملي يف تعلم اللغة، فيها تطبيقات على اللغة والنحو والصرف والبالغ
نية، لرقمية أو اإللكرتو : الباحث واملكتبة اأواًل  :(227-189) اخلامسة: أدوات البحث وإجراءاته -

 .  للبحث وذجملحق منو  ،مي، وثالثًا: إجراءات البحث العلوثانًيا: من مصادر البحث يف اللغة واألدب

اف
هد

األ
 

 وردت اإلشارة إىل األهداف عابرة يف مواضع:
نصوص د من ال عدما اشتمل عليه الكتاب من نصوص كثرية كان اهلدف منه أن تطّلع على أكرب) -

 .(...ن اللغة كتابة وتذوقًا واستعمااًل األدبية بغية الوقوف على مناذج حية م
ملختلفة، لغوية ارات الليه أن يكون هذا املقرر عونًا لك على اكتساب املهاإ)إن غاية ما نصبو  -

 .الزلل(وعصمة لك من 
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 (النحو األساسيكتاب )  -4
 تأليف 

 د. حممد محاسة عبد اللطيفد. أمحد ُمتار عمر ود. مصطفى النحاس زهران و 
 صفحة(. 506م. )1984ه /1404، الطبعة األوىل منشورات ذات السالسل، الكويت

 (.جبامعة الكويت 101)مقرر مهارات االتصال اللغوي 

ّدمة
لمق

ا
 

يعاجل ، حوط يف النوسي كتبة العربية إىل كتابت حلاجة املعرض ، أكثر من صفحتنياملقدمة موجزة يف
ى النماذج يركز علو ، وريةيتخلص من التفريعات غري الضر و  جيمع اجلزئيات املتناثرة،و لكلية، األسس ا

 يب.والتدر لتطبيق النظرية ااعدة جيمع إىل الق، و مادته وأمثلته من اللغة املعاصرةيتخذ ، و عملية للجملةال

هج
لمن

ا
 

و يسرتجع أعارفه، ي مه الكتاب للمثقف العادي الذي يعرف أوليات النحو، ويرى أن ينمّ أن يوج   -
يف القراءة  ةتعململسابية معلوماته بطريقة ميسرة، أو القارئ الذي يريد أن يعرف أمناط اجلملة العر 

 ب اجلملة.نية الكلمة وتركيوالكتابة، والقواعد األساسية اليت حتكم ب  
 ليومي.اشاط املفاهيم املألوفة وصور الن نى يف أمثلته ومناذجه التعبري عوخّ تأن ي   -
 موض.لتكلف أو الغشو أو ااحل الواضحة القريبة السهلة البعيدة عن لتزم يف عرض قواعده العبارة  أن ت   -
القتصار على رفة، وانحملالتعبري ا ر)األخطاء الشائعة وصو  طى اهتمام خاص للتطبيق والتدريبأن يع -

 لفهم(.ري الشفوي واوالتعب تابةن املهارات اللغوية الصحيحة كالقراءة والكالتدريبات العملية اليت تكو  
 ها.أن يراعى الرتكيز على قواعد بناء الكلمة يف العربية وقواعد تركيب مجل -

ات
ضوع

مو
ال

 
  :سيماته بتق :فعلوالة، حوية والصرفيبتقسيماته الن :االسمالقسم األول: وحدات تأليف اجلملة

  لها.واحلرف: حروف املعاين ك .، وإسناد األفعال إىل الضمائرالنحوية والصرفية
 :يةنواسخ اجلملة االمسو دأ واخلرب، اجلملة االمسية: املبت القسم الثاين. 
 املنصوباتومكمالت اجلملة الفعلية: ، القسم الثالث: اجلملة. 
 :البدل.لعطف، و د، وااجلر، وباإلضافة، والتوابع: النعت، والتوكي اجلر حبرف القسم الرابع 
 :األمساء اليت تعمل عمل الفعل القسم اخلامس. 
 :ص، االختصاو وفه، موضوعات خاصة: أحكام العدد، أهم األساليب: النداء وحر  القسم السادس

  ، والنسب.التصغريو  ية،واالستغاثة، والندبة، واملدح والذم، والتعجب وأساليبه السماعية والقياس

اف
هد

األ
 

للمثقف  هاب موجّ لكتافهم أن مل يرد يف مقّدمة الكتاب حديث صريح عن األهداف أو الغايات، بل ي  
والقواعد  ،لعربيةاملة يد أن يعرف أمناط اجلالعادي الذي يعرف أوليات النحو، أو القارئ الذي ير 

 األساسية اليت حتكم بنية الكلمة وتركيب اجلملة.
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 مالحظات عامة على تعليم العربية لغير المختصينسادساا:  
أو مقررات على ما ورد يف النماذج املتقّدمة املختارة من كتب  اآلتية اتميكن تسجيل املالحظ 

 :عًة علىموزّ  يةالعربوالكليات اجلامعات  لدى بعض تعليم العربية لغري املختصنيمعتمدة يف 
  والغاياتاألهداف  -1 
من كتب املتقّدمة حظ على ما ورد من أهداف أو غايات يف مقّدمات النماذج املختارة يال 

رة يف و بل كانت منث األغلب،عّم و صرحية أو مباشرة يف األري املختصني أهنا مل تكن تدريس اللغة العربية لغ
 يفة ومتقاربة ر ومباش حمددةواضحة و رجو أن تكون ، وقد كان املوبدت ُمتلفة متباينةمواضع من املقدمة، 

دة عن كوهنا ما فضاًل ة، ة واحداللغة العربية الفصحى اجلامع إذ كانت، إن مل تكن متوافقة ،احلّد األدىن
كان   غري املختصنيعربية لم ال. وال ريب أن عدم وضوح األهداف والغايات من تعلياملقررات وأداة تعليمها

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .للغوياويف األداء  ومهاراهتاالعربية معارف اللغة بعيد األثر يف ضعف الطلبة يف 
 والكتب واملقررات االختالف يف املوضوعات واجملاالت -2 
يف املوضوعات  اعلى مقررات تدريس اللغة العربية لغري املختصني أن بينها اختالفً أيًضا يالحظ  

مه معارف حد، قوااب واجيمعها كت ،لغويةضوعات و فمنها ما يقتصر على مأو اجملاالت اليت تدّرسها، 
مي لكر لقرآن اامن  اء شائعة ولغة ومعاجم مع نصوص تطبيقية عليهاحنوية وصرفية وإمالئية وأخط

عها لقواعد وإتباعارف واامل ما قد يكون بينها من تباين يف تقدمي على ،واحلديث الشريف والشعر والنثر
 كتاب يفاحلال ي ها كم  بالنصوص، أو تقدمي النصوص وتأخري املعارف والقواعد، أو توزيعها عليها

 يات السورية.ات والكلاجلامع يفغري املختصني تدريس يف حاليًّا ة لغري املختصني( املعتمد )اللغة العربي
ت اللغوية لموضوعالدمها لغري املختصني يف كتابني، أحيدّرس مقررات اللغة العربية  على أن أكثرها

ن تالف العناويخ، على االيبأو أغلبها، وثانيهما لألدب والتذوق والبالغة والقراءات واألس املتقّدمة
يات يف والكلت امعااجلمعظم  لدىكما يف الكتب املعتمدة يف التدريس   ،واملسميات يف كلٍّ منهما

وع مثل لفر اتعددة ملاية هليف اجلامعات األكذلك ، و خاّصةً السعودية والكويت و  عاّمًة، اخلليج العريب
ات عربية، مجاليللغة ال ايفاالتصال  هاراتاجلامعة العربية املفتوحة، حنو )مهارات االتصال اللغوي، م

 .تدريبات لغوية، قراءات وأساليب...(األدب العريب، 
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 ناهج املعتمدة يف إعداد املقرراتاالختالف يف امل -3 
من اجلامعيني متفاوتة  دة يف تدريس مقررات اللغة العربية لغري املختصنياملناهج املعتم   جاءت 

و غري صريح أ بكالم لّ إجياز ُم بني ، فهوناسبم غريدقيق و غري ًبا غال احلديث عنها كان، و وُمتلفة
  يالحظ عليهاو  داف،اب وتداخل مع املوضوعات واألهوبني بسط وإسه ،صريح، جييء عر ًضا أحيانًا

املهارات و ملعارف اة من هة لعموم االختصاصات العلمية دون مراعاة الحتياجات الطلبأهنا موجّ كذلك 
 ورة املعلوماتعصر ثل اكبةتصاص من النصوص، وطرائق العرض والتقدمي، وأهنا غري مو اللغوية يف كّل اخ

ليت اي، والعوملة الجتماعل اات التواصواملعرفة الرقمية وتقنيات االتصاالت والشابكة )اإلنرتنت( ومنصّ 
، ال بّد من لذاقين. والت العلمي تقدمد اهلوية واللغة والقومية والثقافة واخلصوصية، وتفرض لغة القوة والهتدّ 

 . إعادة ختطيط املناهج وتصميمها وتنفيذها وتقوميها حتقيًقا ملا سبق بيانه
 واالمتحانات والوحداتاالختالف يف عدد الساعات  -5 
يف يف عدد الساعات األسبوعية و  ُمتلفةيالحظ على مقررات اللغة العربية لغري املختصني أهنا  

ررات، فق نظام املقو وحدتني بيوزن و قّدم يف ساعتني أسبوعًيا، ها، منها ما ي  قّدم فيالفصلية اليت ت  مجلتها 
 كإىل ذل يضافو  فسه،نوفق النظام ويوزن بثالث وحدات  ،قّدم يف ثالث ساعات أسبوعًياومنها ما ي  

ضوابط  يفكذلك و يها، اختالف يف أنظمة التقومي واالمتحانات وتصميمها وتوزيع الدرجات علأيًضا 
  .ماوالغياب واإلجراءات اخلاصة هباحلضور 

  وض بتعليم العربية لغير المختصينللنهوتوصيات مقترحات سابعاا:  
وتعليمها اللغة العربية تعلُّم يف للحاسوب ات غري احملدودة مكاناإلاإلفادة من ضرورة  – 1 
األخذ  تياجاهتم إىلتّد احشذين تهبا اللغري املختصني يف التعليم العام واجلامعي للمختصني هبا و ألبنائها 

صاالت ن ظ م االتر ية وتطوّ لرقمواكب جمتمع املعرفة ابتقنيات التعليم احلديثة وبراجمه احلاسوبية اليت ت
وم اللغة ظومة علاجل منأنظمة حاسوبية تعإجناز  على ومنّصات التواصل االجتماعي، وذلك باالعتماد

ليل النحوي ة والتحء الشائعواألخطاواللغة واملعاجم  لةوالدالوقواعد اإلمالء النحو والصرف )العربية 
 . والداليل( والصريف

بعض البلدان العربية يف واملراكز البحثية جتدر اإلشارة إليه هنا أن بعض اهليئات العلمية ومما  
وي نحل الصريف والالتحلي نظمةحّققت إجنازات مهّمة يف تطبيقات املعاجلة احلاسوبية للغة العربية مثل أ

كل والضبط بالش الشائعةية و والداليل واملعاجم احلاسوبية وتصحيح األخطاء بأنواعها النحوية واإلمالئ
ونس، تاأللكسو( يف )العلوم و قافة املنظمة العربية للرتبية والثوبرامج تعليم العربية وتعّلمها، يتقّدمها 

ز يف لك عبد العزيدينة املوم، قبدمشوجممع اللغة العربية  اوالتكنولوجي التطبيقية للعلوم العايل املعهدو 
 غريها. و ومصر  يف املغرب واجلزائرواملخابر اللغوية  نظريها من مراكز البحثالسعودية، و 
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اليت تسهم يف تعليم العربية يف املعاجلة احلاسوبية للغة العربية من أهّم اإلجنازات التطبيقية و  
 :ني هبا الناطق وغري ى أبنائها من املختّصني هبا وغري املختّصنيومتكينها ونشرها لد وتعّلمها

 (16)العربية اللغة يف والتصريف االشتقاق نظام: 
 جذورها من نطالقًاا تصريفهاو  واملصادر املشتقة واألمساء األفعال )توليد( اشتقاقب النظام يقوم      

 قواعد وعلى النظام اهلذ ويباساحل املعجم وعلى والصرف النحو قوانني على واعتماًدا الرباعية أو الثالثية
 عليمالت يف األبنائه العربية اللغة تعليم والتصريف االشتقاق نظامتطبيقات أهّم  خاصة. معطيات  
 للغاتا معاجلةو  ا،هب ناطقنيال ولغري املختصني ولغري العربية باللغة للمختّصني واجلامعي والعام األساسي
 يواملعجم داليلوال ئيإلمالوا والصريف النحوي التحليل وأنظمة ،باحلاسوب وقةً ومنط مكتوبةً   الطبيعية

 .عيةلطبيا اللغات معاجلة برجميات تطويرو  ،وغريها اآليل والتشكيل الشائعة واألخطاء
 

 (التفاعلي ةالعربياللغة عجم )م العربية للغة التفاعلي احلاسويب املعجم:  
 اصوتيًّ و  ادالليًّ و  احنويًّ و  المفردات صرفيًّ ل احلاسوبيةاللغوية  املعاجلة  ت غي ا  ،اللغة أحادي عريب معجم 

 عريب الرقمياحملتوى ال األخرى اليت ت ثري وإمكان  استعماله يف التطبيقات اللغوية احلاسوبية ا،حصائيًّ وإ
مجيع املفردات واملعاين والرتاكيب اللغوية والعبارات االصطالحية  هقاستغر ا أهّم مميزاتهمن  على الشابكة.

خصائص كل معىن وأمثلته، إضافة إىل عرض البحث عن معاين املفردات، و وإمكان ، املستحدثة
ية معلومات أخرى كالكلمات املصاحبة، واجملاالت الداللية، والعبارات االصطالحية، والفوائد اللغو 

بالشواهد واألمثلة  احلي ة اليت تبني  وجوه  وتزويده  ،والصرفية والنحوية والبالغية، واألخطاء الشائعة
األفعال تصريفه مجيع املفردات األصلية والفرعية والقياسّية، و  ، وإيرادهاالستعمال  الصحيح للمفردات

صني يف ملتخصّ ا ، ومتكينهاالشتقاق والتصريفبنظام وارتباطه واألمساء يف مجيع حاالهتا الصرفية والنحوية، 
الواجهات الربجمية الالزمة وتوفريه  ه،ه باملفردات واملعاين والروابط الداللية، وحتديث حمتوياتئإغنامن العربية 

دمة التدقيق اإلمالئي للكلمة ، وتزويده خبللربط والتكامل مع تطبيقات معاجلة اللغة العربية باحلاسوب
دة هداعتموا ،البدائل هحاقرت ااملدخلة و  عمل يف لل تهقابلي، و يف عرض املعارف اللغوية على الوسائط املتعد 

                                                           

 العلوم إدارة .ايوالتكنولوج التطبيقية للعلوم العايل املعهد يف وآخرون البواب مروان األستاذ بدمشق العربية اللغة جممع عضو أجنزه (16)
                                                               املفتوحة التعليمية للموارد األلكسو مكتبة (م12/2007 شهر اإلصدار األول) والثقافة للرتبية العربية املنظمة يف العلمي والبحث

                                                                                                            sl.alecso.org/index.phphttp://os                                                                        
   

http://www.marefa.org/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85
http://www.marefa.org/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85
http://ossl.alecso.org/index.php
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ة على أمهيته، وتعدُّد اجلهات املنفذّ  واملعجم. Windowsو  Linuxو  Solarisو  MacOS :تشغيلالنظم 
 . (17)لتوقف موقعه املرضي على الوجه والراعية له، مل تتحّقق اإلفادة منه

 (18)الصريف خلليلا برنامج :   
 نوعهاو  لواحقالو  بقواسالو  ذراجل الصرفية هامعارف لتحديد الكلمة حتليل إىل النظام يهدف

 بنية يف خليد فإنه لذا ،احلاسوبب ةالعربي اللغة معاجلة يف ةالرئيس األدوات من النظام هذا وي  ع دُّ  ووزهنا.
ل   ويب.احلاس العريب املعجم ومنها للمعاجلة، األخرى األنظمة  أو ،مفردة كلمة    الصريف لتحليال نظام د خ 
 لبتة.ا شكولةم ريغ أو جزئيًّا أو كليًّا  مشكولةً  نصًّا( )أو مجلةً  تؤل ف كلمات    جمموعة  

  إذاو  ،مشكولة غري انتك  ذاإ للكلمة املختلفة الوجوه يراعي أنه الصريف التحليل نظام مزايا ومن
 لنحويا احملل ل تارخي مث ،كلمةلل املمكنة   الوجوه   مجيع   حتليله يجةنت وتتضمن ،سياقال عن مستقلةً  كانت

 ،ملزيدةوا اجملردة ة،الرباعيو  ثيةالثال األفعال مجيع   يستوعب   وهو ،النص سياق يوافق ما الوجوه هذه بني من
  املعاين. وحروف والظروف... والصفات واملصادر األمساء مجيعو 

  ّ(19)املصدر مفتوح إمالئي قمدق: 
 يف ريالكب والتطور نرتنت()اإل ةوالشابك الرقمية املعرفة جمتمع يف اإلمالئية قاتاملدقّ  أمهية تنامت

 املكتوبة النصوص ةجعرام مبكان األمهية من وأصبح االجتماعي، التواصل ومنّصات االتصاالت أنظمة
 اتقاملدقّ  أصبحتو  ،الدقة درجات يف بينها فيما تفاوت   على ،ُمتلفة أخطاء من فيها ما حيوتصح

 وأداةً  قمي،الر  احملتوى عم عاملةملتا املصدر املفتوحة احلرة الربجميات مكونات من أساسيًّا مكّونًا اإلمالئية
 حرة جميةبر  طويرت يف هاماإلس ىلإ إلمالئيا قاملدقّ  هذا يهدف العربية. اللغة يف خاصة عنها غىن ال

 لكلماتا وحتديد ا،لغويًّ  ارداهتمف وتقييم العربية، النصوص يف اإلمالئية األخطاء ح حص  ت   املصدر مفتوحة
  هلا. بديلة اقرتاحات وتقدمي اخلطأ،

  
                                                           

واخلرباء يف املعلوماتية واللغة العربية يف املعهد العايل للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا  ( املعجم من إعداد جمموعة من الباحثني واملهندسني17)
 إدارة إشراف ،م2008بدمشق، برعاية مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية يف الرياض واملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )األلكسو( 

 د.غيداء ربداوي من املعهد املعلومايت فريق العمل م.12/2012 شهر والعلوم والثقافة للرتبية يةالعرب باملنظمة العلمي والبحث العلوم
 .http://almuajam.hiast.edu.sy/index.jsp موقع املعجم.مروان البواب األستاذ دمشقبجممع اللغة العربية  وآخرون، ومن 

                                                http://ossl.alecso.org/index.php  املفتوحة التعليمية للموارد األلكسو مكتبة
 ةومدين والعلوم والثقافة للرتبية ةالعربي املنظمة مع ونبالتعا اإلعالميات يف البحوث ُمرب وجدة األول حممد جامعة يف عمل فريق إجناز (18)

  املفتوحة التعليمية للموارد األلكسو مكتبة .م2011 مارس الثاين اإلصدار KACST والتقنية للعلوم العزيز عبدة امللك
                                                                                                    http://ossl.alecso.org/index.php 

 والثقافة للرتبية العربية باملنظمة العلمي والبحث العلوم إدارة إشراف باجلزائر، يةبالعر  اللغة لتطوير والتقنية العلمية البحوث مركز إجناز (19)
 http://ossl.alecso.org/index.php               املفتوحة التعليمية للموارد أللكسوا مكتبة م.10/2011 شهر ،والعلوم

http://almuajam.hiast.edu.sy/index.jsp
http://ossl.alecso.org/index.php
http://ossl.alecso.org/index.php
http://ossl.alecso.org/index.php


21 

 

مبا يفي وتطويرها تدريس مقررات اللغة العربية لغري املختصني، ناهج مإعادة النظر يف  -2 
 لرقمية وثورةفة املعر ا كبةارف اللغة ومهاراهتا لألداء اللغوي السليم، وموا من معاحتياجات الطلبة ب

 . ذها وتقوميهاا وتنفيصميمههذا يقتضي إعادة ختطيط املناهج وتو االتصاالت ووسائط التواصل املختلفة، 
والعام، وذلك لالرتقاء العربية يف التعليم األساسي واملتوسط اللغة إعادة النظر يف تعليم  -3 

، العربية مناهج اللغة مفردات توزيع بإعادة لك إاّل ذيتحّقق ال ، و خلّرجيي محلة الثانويةباملستويات املتدنية 
 اإلمالئية يفو لنحوية وية واأخطائهم اللغ حماسبة الطالب علىو  ،ي الوظيفيالتطبيقالرتكيز على النحو وب

فاء العلميةمجيع املوادّ   .، وحسن اختيار املعلمني األك 
على  واملعاهد ا من اجلامعاتدً معتم  ، يكون د يف اللغة العربيةتصميم امتحان قياسي موحّ  -4 

تصميمه هيئة ب هضعلى أن تن IELTSو  TOEFLاالمتحانات الدولية لدخول اجلامعات األجنبية  غرار
انب اجلب تمّ يهو ، فسالن وعلوم الرتبية وعلم علمية متعددة االختصاصات يف علوم العربية ومهاراهتا

 وية: القراءةات اللغملهار اللغوي السليم يف االطالب يف األداء  التطبيقي الوظيفي الذي حيتاج إليه
ء، والتعبري اإلمال خطاءوالكتابة اخلالية من أ ،واحلديث السليم بطالقة ،والفهم الدقيق ،الصحيحة

 .والتذوق األديب ،احملكم
، هبا ادة اللغة العربية لغري املختصنيتدريس ممعايري اختيار القائمني على  إعادة النظر يف -5 

فاء علًما وخربةً األساتذة  تيارباخوذلك  إعداد بو ، هلمالتقنية و رتبوية نية والوبالتنمية العلمية وامله، األك 
شعب، ة يف الالطلب وبتقليل أعداداملناسبة لكّل اختصاص أو جمموعة اختصاصات متقاربة، ب كتال

يف  يدّل جدكواالطالع على   ،لتدريسليتفرغوا ، كيما وختفيض النصاب التدريسي لألساتذة
 وتنمية معارفهم وخرباهتم.اختصاصهم، 

تحديد لغري املختصني، وذلك ب اللغة العربيةمقررات هج اإعادة النظر يف مفردات من -6 
ة الوظيفية لغلاب واالهتمام لكّل وحدة من معارفه األساسية،اخلاصة واألهداف للمقرر، األهداف العامة 

 ليهإتاج اية مبا حيوالعن، ديثةاستعمال التقانات الرتبوية احلو واجلانب التطبيقي، وبتجديد طرائق عرضها، 
 لنصوصالتكاملية ل الدراسةة، و ون من إعداد التقارير العلمية والتحرير والتلخيص والكتابة السليماخلرجي
تطوير راسة، و بيق والديفيد منها يف الشرح والتطالطالب، لختصص واختيار نصوص ختدم ، القواعدمع 

وها يستعمللطلبة و ألفها اة لي، والتزام العربية الفصحى يف احملاضرات والنقاشات الصفياناتنظام االمتح
 .حماكاًة وتقليًدا

 
 

   



22 

 

 ين بهالمختصّ ولين لمختصّ غير اجهود الباحث في تعليم العربية لنماذج من ثامناا:  
راءات ة وق)تدريبات لغويمثل اللغة العربية لغري املختصني مقررات تدريس بالباحث  هنض 

كتابة ، وقواعد الف العريبالصر و وبتدريس علوم اللغة العربية )النحو العريب،  وأساليب( و)اللغة العربية(
دولة بقي والتدريب التطبي تعليمكلية الرتبية األساسية يف اهليئة العامة لل  يف لذوي االختصاصواإلمالء( 
للغة العربية لطلبة امقرر سبق له تدريس  وكان قدم(. 2019 - 1993)ما يزيد على ربع قرن الكويت 

م( 1993و1985)ني بما  بدمشقهندسة املعلوميات يف املعهد العايل للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا 
ات اللغة ر مقر من  قليل غري واالطالع على التدريسمع بني اخلربة العملية يف بدمشق، فتسىّن له اجل

دى لإلكرتونيًّا و رقيًّا و شره ا سبق أن نالكليات، وأفاد مممعات و اعدد من اجلري املختصني يف العربية لغ
ها يف وجعل ،تسهيلهاريبها و ية وتقتيسري تعليم علوم العرب بغية العربية العامة املعنية خبدمةبعض اهليئات 

خرائط و لوحات اول و جدصورة ، وعرضها بطرائق حديثة يف متناول أبنائها الدارسني وغري املختصني
يف لشارد، تنتظم او صعب، ، وتسّهل الاألشباه والنظائر، وتقّرب البعيدملونة، جتمع تشجريات ذهنية و 

  و ثالثني صفحة.يف حنملونة وكراسة  (سم100x70)قياس ثالث صور: مطوية ولوحة كرتونية ملونة 
بدء  سأورد فيما يلي مناذج ُمتارة مقتصرًا فيها على )امليزان الصريف(، و)قواعد رسم اهلمزة يف 

يات لغوية ج إحصائتائتتضمن ن جداولالكلمة بنوعيها: مهزة الوصل ومهزة القطع(، وباب اإلعراب، و 
                              ة:          لتطبيقيية اتفيد يف تدريس العربية لغري املختصني من ذوي االختصاصات العلم ،ومعجمية
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 يّ ــــفر ــصـال زان  ـــــيــــــمـال

ريفه
تع

 

بالزيادة  غيري يف بنائهاتيها من رأ علطمعيار ت وزن به الكلمات  لتحديد نوع الكلمة، وصيغتها، وحروفها، وترتيبها، وما 
 واحلذف واإلعالل واإلبدال والقلب واإلدغام.

ــــح
 هــــــروف

، عمااًل ستا، وأوفرها ابية عددً ية العر أكثر أبن. وذلك ألن الثالثي ع ل( )فهي  ،أحرف امليزان الصريف يف العربية ثالثة 
ف ة ن ط قهاو لتها، م دالعن عمو  قّل ما يكون عليه الك ل م ، فضاًل وأوسعها تصريًفا، وهو أعدل  األصول، وأ . وأمس وا خ 

: يها الًما يف الرباعيا عللضبط، وزادو ااه مع س مّ منها مب   ا، والثالث الًما، وقابلوا ك الًّ احلرف  األول منها فاًء، والثاين عينً 
 . : )ف ع ل ل ل(، والمني يف اخلماسي)ف ع ل ل(

ن ال
وز

جـــــــمـــــــ
ـــــــــــ

ــــــ
 درّ 

ب ط  ك لٌّ  )ف ع ل(: يوزن ب  الثالثي -1  :منها مبا يقابله يف املوزون. مثل وي ض 
 ك ت ف   ع ن ق   إمث    ب  ي ت   ح ج ر   م ن ح   ع ظ م   ف ر ح   ذ ه ب  

 ف ع ل   ف  ع ل   ف ع ل   ف  ع ل   ف  ع ل   ف ع ل   ف  ع ل   ف ع ل   ع ل  ف   
         

ب ط  ك لُّ منها مب)ف ع ل ل( يوزن بزيادة الم على الثالثي  الرُّباعي: -2  مثل: وزون.ه يف املا يقابلوي ض 
أ ن   ل  ل ز  ز   ب  ع ث  ر   و س   ط م   ج ع ف ر   ب  ل ب ل   د ر ه م   و س 
 ف  ع ل ل   ف  ع ل ل   ف ع ل ل   ف  ع ل ل   ف  ع ل ل   ل  ع ل  ف    ف  ع ل ل  

   

 املوزون:كضبوطًا  م ل( ل)ف ع ل  وزن بزيادة المني على الثالثي: ال يكون إالّ يف األمساء، وي  اخلماسي -3
م ر ش   ف  ر ز د ق    غ ض ن  ف ر   ز ب  ر ج د   خ ز ع ب ل   ق ر ط ع ب   ج ح 
 ف  ع ل ل   ف  ع ل ل   ف  ع ل ل   ف ع ل لٌّ  ف  ع ل ل ل   ف  ع ل ل  

  
ن ال

وز
زيــــــــمــــــــ

ـــــــــــ
ـ

 دــــــــــــ
 :الكلمة يد يفللحرف املز  اًل وزن الزائد بلفظه مقاب  : ي  الزيادة حبروف )سألتمونيها( العشرة -1

ر  ي    ون  حم  ز   شار ك   ت خ  د   ان ت قاالت   ف  ت غ فارات   مساج  ث  ر  ان   اس   د 
ت ع ل   ول  م ف ع   فاع ل   ع االت   م فاع ل   اف ت عاالت   ي  ف  ت ف   ان  ف ع ل   اس 

 ر ما يقابله يف امليزان. مثل:: ي ك ر  الزيادة بتكرار حرف من أصول الكلمة -2
لٌّ  ع ت لٌّ  ي س ر   اص ف ر   ط و ف   ر ك ع   و ق ع   ج  ل ب ب   س   ج 

 ف  ع ل ل   ف ع لٌّ  ف  ع لٌّ  ف  ع ل   اف  ع ل   ف  ع ل   ف  ع ل   ع ل  ف   
 فيزاد بلفظه: تمونيها()سأل يأخذ حكم الزيادة حبروف : ما يّتصل بالكلمة من سوابق أو لواحقدة     ائ     ف 

ت ص د ق ن   جن  ح ت   ة   ب طاق  ال  ص ل ح ونم   ن شيطات   س و ي  ع ة   م ناه ج نا أل 
ت  ف ع ل ن   ف  ع ل ت   الف عال ة   ل ة  ف    م فاع ل نا أل    م ف ع لون   ت  ف عيال ع ي  
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ما ف
زن 

و
ـــيــ

ــه ح
 ذف

 ثل :م. يزانيف امل همن الكلمة حرف  أو أكثر من احلروف األصول أو الزوائد، ح ذف ما يقابلح ذ ف  إن 
ب ة   ق ف   خ ذ   د ع   ع   ب ع   ق ل   ن    ه   ار م   اغ ز   اس 
 اف ع   اف ع   اف ع   ف ل   ف ل   ف ل   ع ل ة   ع ل   ع ل   ع ل  
ت ع ن   رام   س ن ة   ي د   م  اس   ر   ق    ون  ي  غ ز   م ش ت   جي  د   اس 
ت ف ل   فاع   ف  ع ة   ف ع   اف ع   ف   ع   ع ون   ف  ع ت   ي ع ل   اس   ي  ف 

 

لب
ه ق

ا في
ن م

وز
 

 ثل:ترتيب  حروفها، فإنه يوزن مبا يناظره. م ر  ي   غ   قلب  مكاينّ إن كان يف الكلمة 
 جاه   اد ياحل ناء   آراء   آبار   أي س   الكلمة
 ع ف ل   عال ف  ال ف  ل ع   أع فال   أع فال   ع ف ل   وزهنا

د  ال نأى أرآء أبآر ي ئ س   أصلها ه   واح   و ج 
 

ن م
وز

ـــــيـــــا فـ
 لداــــــه إب

 . مثل:ال ي  ؤ ث  ر  يف امليزانيف احلروف الصحيحة للموزون فإنه ل  إبداإن وقع 

اه   ت راث   الكلمة اء   ب ناء   كاس   جت   ب  اض ط ر   ىت  ق و  مس 
 اف  ت  ع ل   ف  ع لى ف عال   ف عال   ف  ع ل   ف عال   ف عال   وزهنا

او   ب ناي   ك أ س   و جاه   و راث   أصلها ت  ر ب   و ق وى مس   اض 
 م ص ط فى اص ط ن ع   اد عاء   ات ص ل   ب ي  ر   ه ر اق   ي  ز د ه ر   الكلمة
ت ع ل   وزهنا ت  ع ل ت  ع ل  اف    اف ت عال   اف  ت  ع ل   ف ع ل   أف  ع ل   ي  ف   م ف 

ت ص ل   ب ئ  ر   أرا ق ي  ز هت  ر   أصلها ت  ن ع   اد ت عاو   او   م ص ت فى اص 
 

ن م
وز

ـــــيــــا فـ
 إع

ه
ــــ

 الل
 . مثل:ان امليز يفث ر وال يؤ للموزون بقلب عينه أو المه أل ًفا فإنه ي وزن  حبسب أصله،  إعالل   إن وقع

ا طال   خاف   باع   قال   الكلمة  ق ي ل   ر ض ي   ر مى مس 
 ف ع ل   ف ع ل   ف  ع ل   ف  ع ل   ف  ع ل   ف ع ل   ف  ع ل   ف  ع ل   وزهنا

و   ر م ي   مس  و   ط و ل   خ و ف   ب  ي ع   ق  و ل   أصلها  ق و ل   ر ض 
ت قيم   م و ق ن   ميزان   ي بيع   ي  ر مي   ع صاي   ي  ع ود   ب ي ع   الكلمة  م س 
ع ل   ف ع ل   وزهنا ي   ي  ف 

ع ل   ف  ع ل  ع ل  ي    ي  ف  عال   ف  ت  ف ع ل   م ف ع ل   م ف   م س 
ي   ع ص و ي ي  ع و د   ب ي ع   أصلها

ت  ق و م   م ي ق ن   م و زان   ي  ب ي ع   ي  ر م   م س 
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 ةــــنــــيّ ــــلــف الـــــاألل

فها 
تعري

 
 «اهلمزة»ف اليابسة ازًا من األلاحرت « ةاللّين»ف  ساكنة  أبًدا، ال تقبل  احلركة ، مفتوح  ما قبلها، ق  ي دت ب  أل   

ــــم
 اــــهـــعـــواض

أوًلا 
لمة

الك
ط 

وس
 :

 

ـــرســت
ـفــــم أل  اــا

صلي
أ

 

 .، هامقال، باع، نام، باب، مال ثيةتكون األلف  الحرَف الثاني من كلمة ثال

رض
عا

 

ا إلى ضمير -1  الفعل المعتل اآلخر مسندا
 مفعول

 سقاه، رماين، ه داك، رعاكم.

 م.فتاي، حميانا، د نياهم، م نتداك إضافة اًلسم المقصور إلى ضمير -2
 « حتى إلى، على،»دخول  -3

 اًلستفهامية« ما»على     
 إالم ؟ عالم ؟ حتّام ؟

اـــا يـــانـــث
آخ

 :
ـــــ

 ةــــمـــلـــكــــر ال

ــــرســــت
م أل

ـــفــــا
ــ

 ةا ــــلــــويــــا ط
و ي

أ
 اءا ــــــ

ــــرســــت
ـفــــم أل  ةــــلــــويــــط اــــا

  بةالثالثي من األفعال واألسماء المْعرَ  -1
 اوالمنتهية بألف ليّنة منقلبة عن و       

 العصا،جبا، منا، غزا، مسا، دنا، 
 ، العالمها، الرّبا

  ا، أال، أّما، إمّ ال، يا، ما، إال حروف المعاني المنتهية بألف لينة -2
 «حّتإىل، بلى، على،» عداما 

 (، مها، ما )االمسيةكيفما، أنتما ةاألسماء المبنية المنتهية بألف لّين -3
 «أىّن، األ ىل مّت، لدى،»عدا ما 

موسى، »عدا ما يافا، إسبانيا..  ةاألسماء األعجمية المنتهية بألف لين -4
 «.عيسى، كسرى، خبارى

يّ  اءا ية أللف اللينما است ثني من حاًلت رسم ا -5   .انيدا، أحيا، ث  ر يّا، استحيا، ح 

ـــــرســــت
 اءا ــــم ي

 بة رَ الثالثي من األفعال واألسماء المعْ  -1
 المنتهية بألف لينة منقلبة عن ياء

 رمى، سعى، هوى، فّت، م ىن.

 ما فوق الثالثي من األسماء واألفعال -2
 ثلينالم ما لم ت سبق بياء كراهية توالي     

امح  ّر، ارتضى،  أعطى، مأوى،
 مستشفى. ملتقى، استغىن،

 )د نيا، نوايا، أحيا، استحيا(
  نةما است ثني من حاًلت رسم األلف الليّ  -3

 ، : حروف المعانيكلٍّ من  في ألفاا طويلةا 
 .األعجميةاألسماء واألسماء المبنية، و 

 (إىل، بلى، على، حّت)
 (مّت، لدى، أىّن، األ ىل)
ارى)  (موسى، عيسى، ك س رى، خب 
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 الباب األول : الهمزة

، ويقع  أواًل   «. ئ ، ء، ا أ، إ، ؤ، ئ،» ّدة: ووسطًا وطرفًا، وي رسم  بصور  ع  حرف  صحيح ، يقبل  احلركات 

ـــــق
ـــــواع

رســ
د 

ـــ
م الـ

ــــ
 ـزةــــمــــهـــــ

 أوًلا 
ــمــهــ: ال

ـزة ف
ــي ب

ــداي
 ةـــمــلـكـة ال

ــمــه – 1
ة ال

ز
ــ

 لــوص
فها

تعري
 

ء   ه قط  يفتسو الكالم،  أل ف  زائدة ، ت نطق  مهزًة، ت  ث ب ت  يف ب د   و ص ل ه() د ر ج 

عها
واض

 م

عال
األف

 

ع ، ا أْمر الثالثي ، اس  ، اذ ه ب  ، اد ر س  ل س  ،ق  اج   اغ ز . ض 
، ان د ح ر  ان  اف  ت خ   ماضي الخماسي وأْمر ه ر  .ح  د  ر  اف  ت خ   ر 
ت  غ ىن ماضي السداسي وأْمر ه ، اس  ت  غ ف ر  ت  غ ف ر  اس  ت   ا اس   .غ ن  س 

ماء
ألس

ا
 

سية
لقيا

ا
در  

صا
م

عال
األف

 
 ارر  مح  ااف ت خار، ان د حار، اد عاء،  الخماسية
ت غ ناء، اق ش   السداسية ت غ فار، اس   ر.راع  اس 

 اثنتان. ن،: اسم، ابن، ابنة، امرؤ، امرأة، اثناأشهرها يةالسماع
 الكتاب. التعريف« أل» الحروف
فها

حذ
 
 خالد  بن  الوليد.  ردةً  مفإذا وقعت بني ع ل مني  صفةً « ابنة»و« ابن» -1
م  الل  ه  الر مح  ٰ ن  ﴿ يف البسملة التامة « اسم» -2 يلر  ا ب س   ﴾م  ح 
ي  ر  ﴿ اءالتعريف بعد الم جّر أو ابتد «أل» -3 ر ة  خ  خ  ار  اآل   ﴾  ين  ل ذ  ل   و ل لد 
 د ؟ أمح   ك  مس   أ أ ب  ن ك  هذا؟  ﴾أ ط ل ع  ال غ ي ب  ﴿ بعد مهزة االستفهام  -4
 ﴾ان  ف أ ت ن ا مب  ا ت ع د  ﴿ ة لكلما إن وقعت بني واو أو فاء وبني مهزة هي فاء -5

كتها
حر

 

ال
سر 

ك
 

عال
األف

 

، ا   رهاالثالثي املفتوح العني أو مكسو  أمر ل س  ، ا ج   .س  ن  ا ف  ت ح 
ت  غ ف ر   ،ا ف  ت خ ر   ماضي اخلماسي والسداسي وأمر مها  .ا س 

ماء
ألس

ا
 

ت غ فار والسداسي   مصادر اخلماسي القياسية   .ا ف ت خار،ا س 
 ان.ثنتا  ، ا ثنان، ا س م، ا بن، ا بنة، ا مرأة السماعية

 ع ل م.ا ل   التعريف« أل» الفتح 

 الضمّ 
ر ج . الفعل املبين للمجهول  ت خ  ، ا س   ا ن ط ل ق 

. أمر الثالثي املضموم العني ، ا د ر س   ا ن ص ر 
تري  و ا ختري   يف األجوف والناقص والكسر الضم  .ديغ  ، ا غ دي و ا  ا خ 
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 راب ـــــــــاب اإلعــــــب
 

اب
ــــــر

عـــــــــ
اإل

 

ــــه 
واعـ

أنـــــ
 

 الفرعية األصلية عالماته

 عــرفــال 

 الضّمة
االسم املفرد، ومجع يف 

التكسري، ومجع املؤنث 
 السامل، والفعل املضارع

واو
ال

 

و  إ من  ا ال م ؤ م ن ون  إ   مجع املذكر السامل:﴿  .﴾ة  خ 
 ﴾ن ا  أ ب ين ا م  بُّ إ ىل ٰ أ ح   وه  ال وا ل ي وس ف  و أ خ  إ ذ  ق  ﴿األمساء اخلمسة:

لف
األ

 

 ﴾ا ت  ر ك  ل ث ان  مم   م ا الث ُّ ل ه   ف   ف إ ن ك ان  ت ا اث  ن ت  ني   ﴿ املثىن وما يلحق به:

 ﴾.ياًل ق ل   ف ال  ي  ؤ م ن ون  إ ال   ﴿ األفعال اخلمسة: ثبوت النون

 بـصـنـال
 الفتحة

فرد، ومجع االسم امليف 
 التكسري، والفعل املضارع

 الياء
 ﴾.و ب ش ر  ال م ؤ م ن ني   مجع املذكر السامل:﴿

 ﴾.  ه  إ ذ ن  الل  ني   ب  ل ف  أ  وا و إ ن ي ك ن م نك م  أ ل ف  ي  غ ل ب  ﴿ املثىن:
ل  ﴿ األمساء اخلمسة: األلف  ﴾.ني  ب   مُّ إ ن  أ ب ان ا ل ف ي ض ال 
ه  ﴿ ع املؤنث السامل:مج الكسرة  ﴾.ات  س ي ئ   الب   إ ن  احل  س ن ات  ي ذ 

 رّ ـــجــال

 الكسرة
االسم املفرد، ومجع يف 

التكسري، ومجع املؤنث 
 السامل

 الياء
 .﴾ ن ني  ؤ م  ال م  و م ا أ ول  ٰئ ك  ب   مجع املذكر السامل: ﴿ -أ

 ﴾. و ج ىن  اجل  ن ت  ني   د ان   املثىن: ﴿ -ب
ع وا إ ىل ٰ أ ب يك   األمساء اخلمسة  ﴿ -ج  .﴾م  ار ج 

ن ا ل ي وس   املمنوع من الصرف: الفتحة ل ك  ك د   .﴾ ف  ﴿ ك ذٰ 

 السكون زمـــجــال
 املضارع صحيح اآلخر

ر  و ل ت أ ت  ط ائ ف ة  أ   ﴿ املعتل اآلخر: حذف حرف العلة  .﴾ٰى خ 
 ﴾. م ع ك   واص لُّ  ي ص لُّوا ف  ل ي  مل    ﴿ األفعال اخلمسة: حذف النون

لي 
ألص

ب ا
عرا

 اإل
سام

أق
 

 .ظهور عالمات اإلعراب على آخر حرف يف الكلمة: ح بُّ الوطن  من اإلميان   ريـاهـظـال

 ريـقديـتـال
 .﴾ه  د ى الل  ٰى ه  د  ق ل  إ ن  اهل   تقدير عالمات اإلعراب على األلف اللينة:﴿          اًلسم المقصور

ء  نُّك ر  إ  الد اع   د ع  م  ي  ف  ت  و ل  ع ن  ه م  ي  و  ﴿ لضمة والكسرة على الياءتقدير ا المنقوص  اًلسم   ﴾ىل ٰ ش ي 
يت  و ن س ك ي و حم  ي اي  و  ﴿  اًلسم المضاف إلى ياء المتكلم  ﴾. ل م ني  ه  ر ب  ال ع ا ل ل  ايت  مم   ق ل  إ ن  ص ال 

 ع ر ب من األمساء: ﴿ حيّل اال المحّلي
ا ال  سم املبين حمل  امل ٰ ذ   ﴾. م س ك  ر ز ق ه  أ  ق ك م  إ ن  ي  ر ز   ذ يأ م ن  ه 

عي 
لفر

ب ا
عرا

 اإل
ضع

موا
 

جمع المذكر السالم 
 وما يلحق به

ت و ي ال ق اع د ون  م ن  ال م ؤ م ن ني  غ ي  ر  أ و ﴿ لل  ه  ب أ م و اهل  م  ب يل  ااه د ون  يف  س  ر  و ال م ج  لض ر  ايل  ال  ي س 
ه م   ه م  ع ل  أ نف  و  م  ف ض ل  الل  ه  ال م ج اه د ين  ب أ م و اهل     و أ نف س   ﴾.ةً ى ال ق اع د ين  د ر ج  س 

ي  ي ت  ن ا اث  ن ت  ني   ت  ني   و أ  ت  ن ا اث  ن  ب  ن ا أ م  ال وا ر  ق   ﴾ ﴿ ﴿ ف إ ن مل   ي ك ون ا ر ج ل ني   ف  ر ج ل  و ام ر أ ت ان   المثنى وما يلحق به  ﴾. ح 
 ﴾ا ك ان وا ي  ع م ل ون   ف ال  ت  ب ت ئ س  مب   ن ا أ خ وك  أ  ين  ل  إ  و ل م ا د خ ل وا ع ل ٰى ي وس ف  آو ٰى إ ل ي ه  أ خ اه  ق ا﴿ األسماء الخمسة

 ﴾.يه ا ف  ن  ه ار  خ ال د ين  ت ه ا األ   حت   ي م ن ر  ج ن ات  جت   و ع د  الل  ه  ال م ؤ م ن ني  و ال م ؤ م ن ات  ﴿  جمع المؤنث السالم
ن ا إ ىل ٰ إ ب  ر اه يم  و إ مس  اع يل  و إ س ح ا ﴿ الممنوع من الصرف ي   ب اط  و ع يس ٰى و أ  وب  و األ   ي  ع ق  ق  و  و أ و ح   ﴾يُّوب  و ي ون س  س 

ف ر ون  ب  ﴿ األفعال الخمسة  ﴾.ه  ني   الل  ه  و ر س ل  ر ق وا ب   ن ي  ف  أ  ون  الل  ه  و ر س ل ه  و ي ر يد  إ ن  ال ذ ين  ي ك 
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  (20)والحديث قديمنتائج إحصائيات الجذور العربية في ال

 الجذور                   
 مواد اإلحصاء

التراكيب 
 الثنائية

 الجذور
 الجذور الرباعية الثالثية

الجذور 
 المجموع الخماسية

العربي: دراسة )المعجم 
إحصائية لدوران الحروف في 

 الجذور العربية(

115 
1،01% 

7198 
63،43% 

3739 
32،95% 

 رباعي مضاعف 416

295 
2،59% 

11347 

 )إحصاء األفعال العربية
 - في المعجم الحاسوبي(

5590 
75،33% 

1830 
24،66% 

348 
4،69% 7420 

 - )معجم لسان العرب(
6538 
70.50% 

2548 
27،47% 

 باعي مضاعف(ر  60)

187 
1،91% 9273 

 )دراسة إحصائية لجذور
 معجم الصحاح(

- 
4814 
85،68% 

766 
13،63% 

 رباعي مضاعف(23)

38 
0،67% 

5639 

 )دراسة إحصائية لجذور
 معجم تاج العروس(

- 7597 
63،42% 

4081 
34،07% 

 ( رباعي مضاعف420)

300 
2،50% 

11978 

)معجم اللغة العربية 
 - التفاعلي(

5121 
77،94% 

1302 
19،81% 

147 
2،23% 6570 

 - - - 7272 - )المعجم الوسيط(

)معجم األفعال الثالثية في 
العربية المستعملة في 

 سياقاتها القديمة والمعاصرة(
- 5428 - - - 

 - القرآن الكريم
1633 
97،31% 

 )غير الثالثية( 45
2،68% 1678 

)المعجم اًلشتقاقي المؤّصل 
 (أللفاظ القرآن الكريم

 معنى محوري عام تركيب أو مادة

1700 2300 

                                                           

( 35د )د. حيىي مري علم، جملة كلية اللغة العربية باملنصورة، العد ()األفعال واجلذور واألبنية يف اللغة العربية: دراسة إحصائية مقارنة (20)
  م.2017سنة 
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 ع ــراجــمــال

ية اللغة العرب لة جممع، جماألداء يف اللغة العربية: أسباب الضعف ووسائل العالج، د. حممود السيد -
 (.610-585)، ص 3، اجلزء 73بدمشق، اجمللد 

 تاب )استخدامكلطيان،  ان امد حسأسلوب معاجلة اللغة العربية يف املعلوماتية، مروان البواب، د. حم -
 م.1996ونس، توم، اللغة العربية يف املعلوماتية( املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعل

ة غلجملة كلية ال ،حيىي مري علم د. : دراسة إحصائية مقارنة،األفعال واجلذور واألبنية يف اللغة العربية -
 م.2017سنة ( 35العربية باملنصورة، العدد )

، أمحد مجيل تدين مستوى اللغة العربية عند غري املتخصصني يف التعليم اجلامعي األمية اجلديدة: -
موقع اللغة العربية، اجمللس الدويل للغة العربية ، و م2008يوليو  2محودي، موقع احلوار املتمدن، 

 https://www.m.ahewar.org    &   http://www.arabiclanguageic.org       .م13/9/2019
 7-5ني، دمشق املعلم نقابة د. حممود أمحد السيد، ندوةاللغة العربية لغري املختصني،  أهداف تدريس -

 م.1988آذار 
لطبعة الرتمجة، دار ا، العزيز مصلوح يف حممد اخلطيب و د. سعد عبداللطد. عبد ، التدريب اللغوي -

 م.2003الطبعة الثانية، دار العروبة، الكويت و  م.1996الكويت جزءان، األوىل، 
 لعربيةاللغة ا ندوة، أمحد علي كنعان د.، تدريس اللغة العربية لغري املختصني يف جامعة دمشق -

 .م2000شق والتعليم، جممع اللغة العربية بدم
 جامعة دمشق، ن، جملةكنعا  تدريس اللغة العربية لغري املتخصصني بني الواقع والطموح، د. أمحد علي -

 م.1990ول، األ، العدد الرابع، كانون 15اجمللد 
اد اجلامعات لة احتجمن، كنعا  علي تدريس اللغة العربية لغري املتخصصني واقًعا وطموًحا، د. أمحد -

 م.1980 ، كانون الثاين33العربية، العدد 
تدريس اللغة العربية لغري املتخصصني: طلبة احلقوق منوذًجا، إمساعيلي، شبكة صوت العربية،  -
                                https://www.voiceofarabic.net                                       م.      9/3/2012
التعليم، و للغة العربية اندوة ، مّيا ولغري الناطقني هبا، د. فاخر صاحل تدريس اللغة العربية لغري املختصني -

  م.2000جممع اللغة العربية بدمشق 
دمشق غة العربية بمع اللجمليم، ندوة اللغة العربية والتعتطوير طرائق تدريس النحو، د. حورية اخلياط،  -

 م.2000

http://www.m.ahewar.org/s
http://www.arabiclanguageic.org/view_page.php?id=2903
https://www.voiceofarabic.net/
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، ة السعوديةملكة العربية يف امللعربياتعليم اللغة العربية يف دول اخلليج مع دراسة حالة لواقع تعليم اللغة  -
 .م2000أيّار 2 /  ه1421حمرم  28، املوسم الثقايف جملمع اللغة العربية األردين علي بن حممد التوجيري د.
أبريل  24، موقع اجمللس الدويّل للغة العربّيةديار، عادل بو لغة العربية يف العصر الرقمي، د. تعليم ال -

  http://www.arabiclanguageic.org                                                .م2017
اللغة  لتعليم، جممععربية واالة ندوة اللغتعليم اللغة العربية املربمج باحلاسوب، د. فخر الدين القال،  -

 م.2000العربية بدمشق 
كلي    ة ل    ة  جم عل    م، ري، د حي    ىي م    الص    رف الع    ريب أمنوذًج    اج    داول تيس    ري العربي    ة وتعليمه    ا باحلاس    وب:  -

 م.2015 أغسطساآلداب، جامعة املنوفية، 
للغة اندوة ، ربداويليداء ا. غد، احلاسوب وتعليم اللغة العربية لغري املختصني هبا بالطريقة التواصلية -

 .م2000جممع اللغة العربية بدمشق  ،العربية والتعليم
امعة جبداب والعلوم ييت اآل كليفدراسة تقوميية لتعليم اللغة العربية لغري املتخصصني يف السنة األوىل  -

 م.1985/1986دمشق، خريي محا، رسالة ماجستري، كلية الرتبية جبامعة دمشق، 
مطبوعات  م،2014ه/1435( سنة 78دار )، اإلصحيىي مري علم ، د.ء ومهاراهتادليل قواعد اإلمال -

 . ، دولة الكويتون اإلسالميةوزارة األوقاف والشؤ ، الوعي اإلسالمي
، يوليو ملنوفيةامعة اعلم، جملة كلية اآلداب، ج د.حيىي مري ،يف اإلحصاء اللغوي ريادة العرب -

 م. 2014
( 115ال            وعي اإلس            المي، اإلص            دار ) مطبوع            ات عل           م، ، د. حي            ىي م            ريالص           رف الع            ريب -

م، 2015و يوني    –ه    /مايو 1436( م   ن اجملل   ة، ش   عبان 600م، مطوي   ة هدي   ة الع   دد )2015ه    /1436
 لوحة )كرتون(.

يع، النشر والتوز و لطباعة ية لالعربية اجلامعية لغري املتخصصني، د. عبده الراجحي، دار النهضة العرب -
 م.2007

صرية اجلامعات امل ربية يفالع طار متطلبات اجلامعة، د. عبده الراجحي، ندوة تدريس اللغةالعربية يف إ -
 م(.1999مايو 10-11)
مجادى اآلخرة ، ميمطبوعات الوعي اإلسال( 69)اإلصدار ، علم ، د.حيىي مريالعربية والرتاث -

 . ، دولة الكويتوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،م2013ه / مايو 1434
م، 2012ه /1433 ،(58الوعي اإلسالمي، اإلصدار ) مطبوعات ، د. حيىي مري علم،قواعد اإلمالء -

 لوحة )كرتون(.و  م،2012أكتوبر-سبتمرب/ذو القعدة، الوعي اإلسالمي جملة( 567مطوية هدية العدد )

http://www.arabiclanguageic.org/
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، اجلزء 84 اجمللد جممع اللغة العربية بدمشق،، د. حممود السيد، جملة اللغة العربية بني الواقع واملرجتى -
 .933 ص، 4
العربية  غةندوة اللن، د دمها. أمحاللغة العربية يف املؤسسات التعليمية يف سورية: الواقع واملقرتحات، د -

 .م2000والتعليم، جممع اللغة العربية بدمشق 
، يطارب، أ. عاصم بمي يعقو الكر  د. مازن املبارك، د. مىن إلياس، د. عبد، اللغة العربية لغري املختصني -

 م.1983/1984منشورات جامعة تشرين، مطابع جامعة حلب  ،عايلوزارة التعليم ال
محد أ وض، د.سامي ع صالح كزارة، د. صطفى جطل، د.م د.، اللغة العربية لغري املختصني -

 م.2017ه /1438منشورات جامعة حلب  ،وزارة التعليم التعايل، املعايطة
، 4 ، اجلزء87 اجمللد جممع اللغة العربية بدمشق،، د. حممود السيد، جملة ت اللغة العربيةمشكال -

 .968-942ص
ف حممد د. عبد اللطي، AR112( 2)و  AR 111 (1مهارات االتصال يف اللغة العربية ) -

لعربية اجلامعة ا، حاتهشد. حممد قباري ، د. حممد حسان الطيان، د. سعد عبد العزيز مصلوح ،اخلطيب
 .لكويت، دولة ام2007الطبعة األوىل ، عمادة الدراسات اجلامعية العامة، املفتوحة

ؤمتر مربّيع، حبوث رمحن البد العمواد اللغة العربية يف أقسام اإلعالم يف اجلامعات السعودية، د. حممد  -
 م(.2017 مايو 3 - أبريل 24(، )83جممع اللغة العربية بالقاهرة، الدورة )

، اللطيف اسة عبدحممد مح مصطفى النحاس زهران ود. أمحد ُمتار عمر ود. د.، حو األساسيالن -
 م. 1984ه /1404 ،، الطبعة األوىلشورات ذات السالسل، الكويتمن
-26شق، )بدم العربية: معامل احلاضر وآفاق املستقبل، جممع اللغة ندوة اللغة العربية -

29/10/1997 )  
 م(.23/11/1998-21اإلعالم، جممع اللغة العربية بدمشق، )ندوة اللغة العربية و  -
 .م( سجل الندوة25/10/2000-22)جممع اللغة العربية بدمشق ندوة اللغة العربية والتعليم،  -
اب والعلوم ن واآلدلفنو ندوة النحو والصرف، كلية اآلداب جبامعة دمشق، اجمللس األعلى لرعاية ا -

 م(.30/8/1994-27االجتماعية، )
 .العربية لغري املختصني ريس اللغةحول تد (م7/3/1988-5ندوة نقابة املعلمني املركزية يف القطر ) -
-18) بدمشق، لعربيةجممع اللغة االسورية، ندوة واقع التدريس باللغة العربية يف اجلامعات  -

 م(.19/12/2012
، 90 اجمللدجملة جممع اللغة العربية، د. حممود السيد،  ،واقع تدريس اللغة العربية يف اجلامعات العربية -

 .342-317، الصفحة 2 اجلزء
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 الفهرس

 
 امللّخص:  -
 قّدمة: امل -
 اللغة العربية  معليت: واقع أواًل  -
 هبا : واقع تدريس اللغة العربية لغري املختصنيث ان يً ا -
 : أسباب الضعف اللغوي لدى غري املختصنيثالثًا -
 هبا العربية لغري املختصنياللغة مشكالت تعليم : رابًعا -
  ومناهجه وموضوعاته العربية لغري املختصنيأهداف تدريس خامًسا:  -
 امة على تعليم العربية لغري املختصني: مالحظات عسادًسا -
 للنهوض بتعليم العربية لغري املختصني وتوصيات : مقرتحات ساب ع ًا -
 اهبتصني : مناذج من جهود الباحث يف تعليم العربية لغري املختصني وللمخثامن ًا -
 املراجع: -
  الفهرس: -


