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تعليم اللغة العربية لغير المختصين بها بين الواقع والمأمول
المل ّخص

يتناول هذا البحث بالدرس والتحليل واملعاجلة موضوع تعليم اللغة العربية لغري املختصني هبا من
مجهور الطلبة اجلامعيني يف الكليات العلمية والتطبيقية واألساسية واإلنسانية الذين تشت ّد حاجتهم إىل
وتعبريا وتعلّ ًما .لذلك حظي هذا املوضوع باهتمام اهليئات
وفهما
األداء اللغوي السليم كتابةً وحديثًا ً
ً
العلمية املعنية باللغة العربية وتعليمها ومحايتها ومتكينها وتطويرها كاجملامع اللغوية واجلامعات واملراكز
املتخصصة ،وعقدت له كثري من الندوات واملؤمترات ،ونشرت فيه كثري من الكتب والبحوث
العلمية
ّ
والدراسات واملقاالت.
تشمل حماور هذا البحث مجلة القضايا واملوضوعات املتعلّقة بتعليم اللغة العربية لغري املختصني
مرورا بتتبّع نشأة
هبا بدءًا من بيان أمهّيّة تعليم العربية للكثرة الكاثرة من الطلبة اجلامعيني غري املختصني ،و ً

هذا التعليم ،ورصد مراحل تطبيقه ،وما آل إليه أمره من سوء التطبيق ،وعدم حتقيق األهداف والغايات،
ومن ضعف يف األداء اللغوي لدى الطلبة غري املختصني ،ونفورهم من دراسة اللغة العربية ،وعزوفهم عن
حضور حماضراهتا ،وشكواهم من صعوبتها ،والوقوف عند األسباب الكامنة وراء ذلك الضعف والعزوف
املتوخاة،
والشكوى ،والكشف عن املشكالت اليت تواجه التعليم والطلبة ،ورصد األهداف والغايات ّ
ودراسة املناهج وتوصيف املقررات املعتمدة ،والنظر يف الكتب املقررة ،وما اشتملت عليه من
موضوعات ،وتسجيل ما يتّجه عليها من مالحظات ،مث تقدمي مجلة مقرتحات للنهوض بتعليم اللغة
العربية لغري املختصني ،وحتقيق األهداف والغايات ،وإكساب غري املختصني املعارف واملهارات اللغوية
املطلوبة ليتمكنوا من األداء اللغوي السليم .وطبيعي أن يتص ّدر تلك املقرتحات استعمال احلاسوب يف
تعليم العربية لغري املختصني ،واإلفادة من تطبيقات املعاجلة احلاسوبية للغة العربية ،ومن أنظمة التحليل
اللغوي والنحوي والصريف واملعجمي والداليل والتصحيح اإلمالئي والضبط بالشكل ونظام االشتقاق
عام ًة وتعليمها لغري املختصني
واملساعدة يف وضع املصطلحات العلمية ،ويف تطوير طرائق تعليم العربية ّ
خاصةً ،وذلك بعرض املوضوعات املقررة يف النحو والصرف وقواعد الكتابة وحتليل النصوص وغريها
هبا ّ
يف صورة جداول ملونة ،أو خرائط ذهنية ،أو تشجريات ،أو غريها من األشكال احلاسوبية ،مما يوافق
روح عصر املعلومات واالتصاالت الرقمية واقتصاد املعرفة والتقنية ،ومما أسهم صاحب البحث يف
تصميمه ،أو كان مشارًكا فريق العمل يف إجنازه.
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المق ّدمة

تتنامى أمهية علم تعليم اللغة يف عصر اقتصاد املعرفة وثورة املعلومات واالتصاالت والشابكة
كل احلدود ،وجيعل العامل كالقرية
والعوملة والغزو الثقايف الذي يفرض لغات األمم القوية ،ويتجاوز ّ
الصغرية ،ويهدد لغات األمم األخرى وهويتها الوطنية والقومية .لقد حظي تعليم اللغة العربية باهتمام
الباحثني والدارسني والرتبويني واهليئات العلمية والتعليمية املعنية باللغة العربية ومحايتها وتطويرها ومتكينها
وتعليمها ،على اختالف تسمياهتا ومواقعها ،وعلى تفاوت فيما بينها يف اجلهود العلمية املبذولة ،آية
خصصت لتعليم اللغة العربية ألبنائها من املختصني هبا،
ذلك وفرة املؤمترات والندوات العلمية اليت ّ

افرا
ولغريهم من طلبة االختصاصات األخرى ،ولغري الناطقني هبا .وكان ح ّ
ظ جممع اللغة العربية بدمشق و ً
من تلك اجلهود العلمية ،يص ّدق ذلك املؤمترات السنوية( )1والندوات العلمية( )2اليت عقدها اجملمع لتعليم
اللغة العربية ،فقد أقام اجملمع ندوتني علميتني ،األوىل (ندوة اللغة العربية والتعليم)(-22
2000/10/25م)( )3اليت حظيت املناهج فيها بأوفر نصيب ،إذ استقلّت باحملور األول «املناهج :الواقع
كل من :املرحلة االبتدائية،
واألفق» الذي اشتمل على ستة حبوثّ ،
توزعت على مناهج تعليم العربية يف ّ
واإلعدادية ،والثانوية ،واجلامعات السورية (أقسام اللغة العربية) ،وعلى تعليم العربية لغري املختصني ،ولغري

( )1املؤمترات السنوية للمجمع مقرونة بعناوينها وسنواهتا ،األول (تيسري علوم النحو) 2002م ،الثاين (اللغة العربية يف مواجهة املخاطر)
2003م ،الثالث (قضايا املصطلح العلمي) 2004م ،الرابع (اللغة العربية واجملتمع) 2005م ،اخلامس (اللغة العربية يف عصر املعلومات)
2006م ،السادس (لغة الطفل والواقع املعاصر) 2007م ،السابع (التجديد اللغوي) 2008م ،الثامن (حنو رؤية معاصرة للرتاث)
 2009م ،التاسع (الكتابة العلمية باللغة العربية) 2010م ،العاشر (واقع اللغة العربية يف عصرنا) 2019م ،احلادي عشر (اللغة العربية يف
التعليم العام واجلامعي) 2019/11/28-25م.
( )2مجلة الندوات العلمية اليت عقدها اجملمع ( )21ندوة ،هي( :ندوة يوم اللغة األم ويوم اللغة العربية) 2018م ،و(ندوة دور املؤسسات

الوطنية العاملة يف خدمة اللغة العربية) 2017م ،و(ندوة الرتاث يف زمن املخاطر) 2017م ،و(ندوة األلفاظ واألساليب واألصول)
2017م ،و(ندوة يوم املخطوط العريب) 2016م ،و(ندوة يوم اللغة األم ويوم اللغة العربية) 2016م ،و(ندوة اليوم العاملي للغة العربية)
2016م ،و(ندوة أضواء جممعية على جماالت اإلصالح) 2014م ،و(ندوة قرارات جلنة اللغة العربية يف األلفاظ واألساليب) 2013م،
و(ندوة واقع تدريس اللغة العربية يف اجلامعات السورية) 2012م ،و(ندوة مرصد اللغة العربية وآفاق التعريب) 2009م ،و(ندوة احمللالت
الصرفية احلاسوبية) 2009م ،و(ندوة املعجم العريب) 2001م ،و(ندوة اللغة العربية والتعليم) 2000م ،و(ندوة إقرار منهجية موحدة لوضع
املصطلح العلمي العريب وتوحيده) 1999م ،و(ندوة اللغة العربية واإلعالم) 1998م ،و(ندوة اللغة العربية :معامل احلاضر وآفاق املستقبل)
1997م ،و(ندوة دراسة معجم البيولوجيا يف علوم األحياء والزراعة) 1996م ،و(ندوة دراسة املعجمات) 1994م ،و(ندوة دراسة معجم
النفط) 1994م ،و (ندوة احتاد اجملامع لتوحيد املصطلح القانوين) 1973م.
( )3سجل الندوة يتضمن (كلمات االفتتاح واخلتام والبحوث املق ّدمة والتوصيات) يف كتاب صدر عن اجملمع (ندوة اللغة العربية والتعليم)
يف  694صفحة.
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الناطقني هبا.واألخرى (ندوة واقع تدريس اللغة العربية يف اجلامعات السورية) (2012/12/19-18م).
ويستكمل اجملمع جهوده يف تعليم اللغة العربية هبذا املؤمتر السنوي احلادي عشر (اللغة العربية يف التعليم
العام واجلامعي) (2019/11/28-25م).
()4

ّأواًل :واقع تعليم اللغة العربية

يعاين تعليم اللغة العربية ألبنائها يف مجيع مراحل التعليم األساسي والعام واجلامعي من
عام لدى غالبية الطلبة يف اللغة العربية ومهاراهتا ،ظهر جليًّا يف
مشكالت كثرية ،نتج عنها ضعف ّ
ُمرجات املرحلة الثانوية ،وقد استغرقت هذه املشكالت أطراف العملية التعليمية:
أهم أركان العملية التعليمية ،حيتاج إىل تنمية معارفه ومهاراته اللغوية واملهنية
 -1املعلمّ :
والرتبوية ،وإىل األخذ بالتو ّجهات احلديثة يف التعليم ،وإىل مواكبة التطور يف استعمال (تكنولوجيا)
املعلومات واالتصاالت يف تعليم اللغة ،وإىل أن يستعيد مكانته االجتماعية املرموقة اليت فقدها ألسباب
مادي الئق ،يفي مبتطلبات احلياة الكرمية ،ويكفيه مؤونة االضطرار إىل
ع ّدة ،وإىل أن ي وف ر له مستوى ٌّ
يتفرغ لتنمية معارفه ومهاراته اللغوية
القيام بأعمال أخرى سواء أكانت يف ّ
ختصصه أم يف غريه ،وإىل أن ّ
واملهنية والرتبوية.
 -2املتعلم :غاية العملية التعليمية وهدفها ،افتقد يف منظومة التعليم والبيت والبيئة واحمليط

يعتز بلغته األم ،وبرتاثه العريب اإلسالمي ،على غىن موضوعاته وريادة أعالمه
واجملتمع واإلعالم ما جيعله ّ
يف ميادين علمية كثرية معروفة ،لذلك آثر هذا املتعلّم السهولة ،وعزف عن االهتمام بلغته ،وتن ّكر هلا،
وهجر استعماهلا يف حياته اليومية ،ومناشطه اللغوية ،وميّم وجهه وعنايته شطر اللغات األجنبية اليت
معيارا مرج ًحا للتميّز يف سوق العمل ،واليت وجد فيها املتعلّم ما يرضي غروره ،وميأل
غدت ويا لألسف ً

إهابه ،وحي ّقق ذاته.
 -3املنهج :خارطة طريق العملية التعليمية ودليلها ،يفتقر إىل التخطيط الدقيق الكتساب اللغة
ومعارفها ومهاراهتا وفق مستويات متدرجة ،وإىل ضعف الربط ما بني النصوص والقراءة والنحو والصرف،
وإىل عدم اعتماد العربية الفصحى يف تعليم املواد األخرى ،وإىل إيثار التعليم باللهجة العامية على ضعف
إمكاناهتا ،وقصور أدواهتا ،وقلّة مفرداهتا وتراكيبها يف التعبري الدقيق ،ويفتقر كذلك إىل العناية باجلانب
التطبيقي الوظيفي يف معارف اللغة ومهاراهتا الذي يفيد الطالب يف األداء اللغوي السليم يف حياته
العملية ،بدل االهتمام باجلانب النظري يف تعليم قواعد العربية وعلومها.
(( )4األمية اجلديدة :تدين مستوى اللغة العربية عند غري املتخصصني يف التعليم اجلامعي) موقع احلوار املتمدن 2 ،يوليو 2008م ،وموقع
اللغة العربية ،اجمللس الدويل للغة العربية 2019/9/13م.
& http://www.arabiclanguageic.org
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ثانياا :واقع تدريس اللغة العربية لغير المختصين بها

جلي يف اللغة
يعاين معظم اجلامعيني غري املختصني يف ُمتلف اجلامعات العربية من ضعف ّ
العربية ،ال يكاد يربأ منه ّإال القليل أو النادر أو الشاذّ ،وهو ضعف مستحكم ،يتجاوز الدقائق إىل
املعارف األساسية ،وهذا ما جعل أداءهم اللغوي يف مجيع املهارات اللغوية (الكتابة واحلديث واالستماع
معاف
استعماال
اضعا ،ال يعينهم على استعمال لغتهم األم
ً
صحيحا ً
والقراءة والفهم والتعبري) ضعي ًفا متو ً
ً

من شوائب اللحن واخلطأ وضعف الرتاكيب واألساليب على حنو يفي باحتياجاهتم يف املناشط اللغوية
كافةً ،ويف تنمية ذائقتهم األدبية ،ويف إكساهبم القدرة على اإلبداع اللغوي .وهذا من الشهرة مبكان،
فقد شهد به الواقع ،وانتهت إليه نتائج حبوث ودراسات كثرية ،هنض هبا خنبة من األساتذة والباحثني
كل من الدكتور أمحد علي كنعان( ،)5والدكتور
األعالم يف عدد من البلدان العربية .من ذلك دراسات ٍّ
حممود أمحد السيد( ،)6والدكتور خريي محا( ،)7والدكتورة غيداء الربداوي( ،)8والدكتور خالد فاخر ميّا(،)9
()12

والدكتور حممد عبد الرمحن الربيّع( ،)10والدكتور حممود كامل الناقة ( ،)11واألستاذ أمحد مجيل محودي
وغريهم(.)13

وطموحا) (تطبيق على طلبة السنة الرابعة تربية وعلم النفس يف كلية الرتبية جبامعة دمشق).
اقعا
(( )5تدريس اللغة العربية لغري املختصني و ً
ً

و(تدريس اللغة العربية لغري املختصني بني الواقع والطموح ،دراسة تقوميية) (تطبيق على طلبة السنة األخرية يف الكليات العلمية واإلنسانية).
و(تدريس اللغة العربية لغري املختصني يف جامعة دمشق) ندوة اللغة العربية والتعليم ،جممع اللغة العربية بدمشق 2000م .و(تدريس اللغة
العربية لغري املتخصصني بني الواقع والطموح) جملة جامعة دمشق ،اجمللد  ،15العدد الرابع ،كانون األول1990 ،م .و(تدريس اللغة العربية
وطموحا) جملة احتاد اجلامعات العربية ،العدد  ،33كانون الثاين1980م.
اقعا
لغري املتخصصني و ً
ً
(( )6أهداف تدريس اللغة العربية لغري املختصني) ندوة نقابة املعلمني ،دمشق  7-5آذار 1988م ،و(األداء يف اللغة العربية :أسباب
الضعف ووسائل العالج) جملة جممع اللغة العربية بدمشق ،اجمللد  ،73اجلزء  ،3ص 1988 ،610-585م.
(( ) 7دراسة تقوميية لتعليم اللغة العربية لغري املختصني يف السنة األوىل يف كلييت اآلداب والعلوم جبامعة دمشق) أطروحة ماجستري يف الرتبية
1986/1985م للكشف عن ظاهرة الضعف يف مادة اللغة العربية وأسباهبا لدى غري املختصني بعد مضي سنة على تعلّمها.
(( ) 8احلاسوب وتعليم اللغة العربية لغري املختصني هبا بالطريقة التواصلية) ندوة اللغة العربية والتعليم ،جممع اللغة العربية بدمشق 2000م.
(( )9تدريس اللغة ال عربية لغري املختصني ولغري الناطقني هبا) ندوة اللغة العربية والتعليم ،جممع اللغة العربية بدمشق 2000م.
(( )10مواد اللغة العربية يف أقسام اإلعالم يف اجلامعات السعودية) حبوث مؤمتر جممع اللغة العربية بالقاهرة ،الدورة (-4/24( ،)83
2017/5/3م).
( )11عن وضع اللغة العربية عند الطلبة السعوديني يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة.
(( )12األمية اجلديدة :تدين مستوى اللغة العربية عند غري املتخصصني يف التعليم اجلامعي) موقع احلوار املتمدن 2 ،يوليو 2008م،
وموقع اللغة العربية ،اجمللس الدويل للغة العربية 2019/9/13م.
& http://www.arabiclanguageic.org
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منوذجا) إمساعيلي ،شبكة صوت العربية2012/3/9 ،م.
(( )13تدريس اللغة العربية لغري
ّ
املتخصصني :طلبة احلقوق ً
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إن احلديث عن التدريس باللغة العربية وتعليمها لغري املختصني هبا يقتضي التنويه بريادة سورية
التخصصات العلمية
يف التزام التعليم باللغة العربية الفصحى يف مجيع مراحل التعليم ،وجلميع الطالب يف
ّ
النظرية والتطبيقية منذ حنو قرن ،وبريادهتا يف تعليم اللغة العربية لغري املختصني بعد ظهور الضعف يف
اللغة العربية بني غالبية الطلبة اجلامعيني ،وانتشاره وعمومه ،وتكرار مطالبات اهليئات املسؤولة عن التعليم
ومادته ،إىل
حل هلذه الظاهرة اخلطرية اليت تتعلّق باللغة الوطنية والقومية أداة التعليم ّ
اجلامعي بضرورة إجياد ّ
نص على لزوم تدريس
أن صدر املرسوم اجلمهوري ذو الرقم ( )759والتاريخ 1983/9/10م الذي ّ
اللغة العربية يف املرحلة اجلامعية األوىل يف سنوات الدراسة اجلامعية ويف الكليات واملعاهد ،فتح ّقق بعده
التنفيذ الفعلي والشامل لتدريس مقرر اللغة العربية لغري املختصني يف كليات القطر العلمية واإلنسانية
ومعاهده هبدف «مساعدة الطالب على تقوية ملكته اللغوية ،وزيادة ألفته النصوص العربية ،وحفزه إىل
اعتماد اللغة العربية يف تفكريه وتعبريه» ،وذلك بعد تشكيل جلنة من أعالم االختصاص ،عهد إليها وضع
الكتاب املقرر لتدريس اللغة العربية لغري املختصني الذي صدرت طبعته األوىل 1984م ب عنوان (اللغة
()14
يدرس يف الكليات العلمية النظرية والتطبيقية مع تع ّدد طبعاته،
العربية لغري املختصني) والذي ما زال ّ

وتوايل تعديالته ،وتعاقب املؤلفني هلا ،وتباين مناهجهم ،وتفاوت املكلّفني بتدريسه يف الكليات النظرية
والتطبيقية يف مت ّكنهم علميًّا ومهنيًّا وتقنيًّا وتربويًّا ،واختصار تطبيقه من سنوات املرحلة اجلامعية األوىل إىل
سنة واحدة ،مث إىل فصل واحد ،مث إىل ما انتهى األمر إليه من ضعف يف التطبيق واألداء واملتابعة
نص عليها
األعم األغلب ،مما ّأدى إىل عدم حت ّقق الغاية ّ
املتوخاة واألهداف اليت ّ
واإلشراف واالختيار يف ّ
املرسوم اجلمهوري املتق ّدم ،وفيما تاله من مناسبات ،أ ّكدت فيها القيادة السياسية أمهيّة اللغة العربية،
واالعتزاز هبا ،ومتكينها ،والنهوض هبا.
ثالثاا :أسباب الضعف اللغوي لدى غير المختصين

ترجع أسباب ضعف أغلب الطالب غري املختصني يف اجلامعات واملعاهد إىل مجلة أمور،

انتهت إىل كثري منها دراسات علمية ميدانية قام هبا بعض الباحثني( ،)15أظهرها الشكوى من صعوبة
اللغة العربية ،و ُّ
تعذر ف هم قواعد النحو والصرف واإلمالء ،وغلبة املوضوعات النظرية غري الوظيفية املفيدة
يف احلياة العملية ،وقلّة االهتمام باجلانب التطبيقي ،واتّباع طرائق تقليدية يف تدريس املقررات ،ويف إعداد
( )14د .مازن املبارك ،د .مىن إلياس ،د .عبد الكرمي يعقوب ،أ .عاصم بيطار ،وزارة التعليم العايل منشورات جامعة تشرين ،مطابع جامعة
حلب 1984/1983م.
( )15مضت اإلشارة إليها قريبًا ،منها دراسات الدكتور حممود السيد ،والدكتور أمحد علي كنعان ،وأطروحة ماجستري خريي محا ،ودراسات
الدكتور حممد الربيع يف اجلامعات السعودية وغريهم.
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االمتحانات ،وعدم وضوح األهداف أو مفردات املقررات ،وقصور املناهج عن تلبية احتياجات الطلبة
تخصصاهتم العلمية ،وقلّة ساعات التدريس ،وكثرة أعداد الطالب يف القاعات ،ونقص
اللغوية املناسبة ل ّ

املناشط الصفية والالصفية ،وعدم مت ّكن كثري من القائمني على تدريسها علميًّا ،ونقص مهاراهتم املهنيّة
والتقنيّة والرتبوية يف التعليم ،وغياب اإلشراف عليهم أو ضعفه يف أحسن األحوال ،وإمهال النظام
التعليمي احملاسبة على األخطاء اللغوية يف املو ّاد األخرى ،وضعف املستوى اللغوي لغالبية خرجيي الثانوية،
وقلّة العناية باألداء اللغوي السليم ،وغياب االعتزاز باللغة العربية يف البيئة واحمليط واجملتمع ،ومنافسة

ومنصات التواصل االجتماعي والشابكة (اإلنرتنت) للكتاب والقراءة والثقافة،
وسائط االتصال احلديثة ّ
واستئثارها بإعجاب الناس واستبدادها هبم ،وتفريط وسائل اإلعالم مرئيّةً ومكتوبةً ومسموعةً مبسؤولياهتا
الوطنية والقومية يف حتقيق األمن اللغوي ،واحملافظة على اللغة العربية واالهتمام هبا ،والعمل على نشرها
ومتكينها ،والتزام اللغة الفصحى وتشجيعها ماديًّا ومعنويًّا ،وحظر استعمال اللهجات وعدم تشجيعها
كل ما له عالقة
ودعمها ورصد اجلوائز اجملزية هلا ،وجمانبة األخطاء اللغوية يف براجمها وإعالناهتا ،والعناية ب ّ
املتخصصني هبا بدل اإلزراء هبم ،والسخرية منهم.
بالعلم والثقافة واللغة الوطنية والقومية ،وتقدير
ّ
را ابعا :مشكالت تعليم اللغة العربية لغير المختصين بها

يعاين تعليم اللغة العربية لغري املختصني هبا من مشكالت كثرية متنوعة ،تستغرق املادة العلمية،
والطالب اجلامعيني ،والقائمني على تدريس مقررات اللغة العربية ،واملناهج املعتمدة اليت ال تناسب
املتوخاة ،والطرائق التقليدية املتّبعة يف التدريس،
التخصصات العلمية املختلفة ،وال حت ّقق األهداف ّ
ّ

واإلعالم وآثاره السلبية يف إضعاف العربية الفصحى ،وإقصائها ،واإلزراء هبا ،والرتويج للهجات ،ودعمها
ماديًّا ومعنويًّا ،والكتب املقررة اليت ال تفي باملطلوب ،وال تواكب التطور التقين واملعلومايت ،وال حت ّقق
األهداف والغايات املنشودة ،ومسؤولية اإلدارة اجلامعية عن ضعف املتابعة واإلشراف واختيار غري
الكفايات العلمية للتدريس ،وغري ذلك من مما تق ّدم ذكره يف أسباب ضعف اجلامعيني غري املختصني.
أهم مشكالت تعليم اللغة العربية لغري املختصني:
على أ ّن ّ
 -1عدم وجود دراسات حت ّدد احتياجات األقسام اجلامعية من معارف اللغة العربية ومهاراهتا
التخصصات العلمية املختلفة ،وتعني الطلبة
وتراكيبها وأساليبها ومفرداهتا ومصطلحاهتا اليت ختدم
ّ
التذوق ،والتعبري الدقيق عما يريدونه ،واألداء اللغوي السليم.
اجلامعيني على دقّة الفهم و ّ
 -2عدم مراعاة اختالف االحتياجات اللغوية لألقسام والكليات يف توصيف املقررات ،ويف
التخصص العلمي ،وذلك العتماد مواد أو مقررات عامة
توظيف مفردات مقررات اللغة العربية يف خدمة
ّ
ختصصاهتم العلمية نظريةً كانت أو
درس جلميع الطلبة اجلامعيني على اختالف ّ
يف اللغة العربية ،ت ّ

تطبيقيةً ،وحتمل عناوين ُمتلفة ،متباعدة كانت أو متقاربة ،وعلى اختالف اجلامعات والكليات والبلدان
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اليت تق ّدمها أو تعتمدها ،حنو :مقررات (الثقافة العامة) (اإلعداد العام) (متطلبات اجلامعة) (املهارات
اللغوية) (مهارات االتصال اللغوي) (مهارات االتصال يف اللغة العربية) (تدريبات لغوية) (قراءات
وأساليب) (مجاليات األدب العريب) (التحرير العريب) (دراسات لغوية) (النحو الوظيفي) (النحو
(التذوق األديب) (فن التعبري والكتابة واإللقاء) وغريها.
التطبيقي) ّ
التخصصات العلمية املختلفة ،وإن كانت
متنوعة وفق حاجات
ّ
 -3عدم وضع مناهج لغوية ّ
تشرتك يف قدر من املعارف واملهارات اللغوية العامة اليت حيتاجها عموم الطلبة يف األداء اللغوي السليم
وفهما.
تعبريا ً
كتابةً وحديثًا وقراءةً و ً
تدرس اللغة العربية لغري املختصني هبا يف عدد
 -4اختالف األقسام والكليات واجلامعات اليت ّ
تدرسها ،ويف الكتب وعددها وتسمياهتا ،ويف جماالهتا وموضوعاهتا ،ويف امل ّدة
مقررات اللغة العربية اليت ّ
الزمنية ،ويف عدد الساعات األسبوعية والفصلية اليت تدرس فيها ،ويف عدد الوحدات اليت توزن هبا ،مما ال
تدرسه.
يتسع املقام لتفصيله ،وبيان فروقه ،وتوزيعه على الكليات اليت ّ
 -5نقص واضح يف املعارف واملهارات اللغوية الوظيفية والعملية اليت تعني الطالب على األداء
وتعبريا مع صرف االهتمام إىل القواعد النظرية القليلة النفع
وفهما
اللغوي السليم كتابة وحديثًا وقراءة ً
ً
واألثر واجلدوى.
 -6تقليدية طرائق تدريس اللغة العربية لغري املختصني هبا ،وذلك لعدم اإلفادة كلّيًّا أو جزئيًّا
من تقنيات التعليم املعاصرة ،ومن إمكانات احلاسوب غري احملدودة ،ومن الشابكة (اإلنرتنت) ومن

منصات التواصل االجتماعي ،ومن الربامج العلمية األخرى املساعدة على التعليم.
ّ
 -7حاجة كثري من القائمني على تدريس اللغة العربية لغري املختصني هبا إىل التم ّكن من
االختصاص ّأوًال ،وإىل التنمية املهنية والرتبوية والتقنيّة لالرتقاء مبستوياهتم ولألخذ باجلديد النافع يف
تقنيات التعليم واسرتاتيجياته ثانيًا.
 -8الرتكيز على اجلانب النظري يف تدريس اللغة العربية لغري املختصني هبا ،وإمهال اجلانب
استعماال
التطبيقي الوظيفي من معارف العربية ومهاراهتا ،الذي مي ّكن الطالب اجلامعي من استعمال لغته
ً
وتعبريا ،ويفي باحتياجاته يف املصطلح والتعريب والرتمجة ومجيع
وفهما وحديثًا
ً
صحيحا كتاب ًة وقراء ًة ً
ً
املناشط اللغوية.

خامسا :أهداف تدريس العربية لغير المختصين ومناهجه وموضوعاته
ا

مثّة اختالف كبري يف األهداف والغايات املنشودة من تدريس مقررات اللغة العربية لغري
املختصني هبا فيما بني الكليات واجلامعات العربية يف البلدان املختلفة ،بل يف البلد الواحد .على أن هذا
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مسوغ مع وحدة اللغة العربية الفصحى اجلامعة بني
االختالف يف األهداف والغايات فيما بينها غري ّ
الناطقني هبا على اختالف بلداهنم ،ومع وحدة معارف علوم العربية (النحو والصرف وقواعد اإلمالء)
اليت هي قوام املوضوعات العلمية أو اجملاالت يف مقررات اللغة العربية .ومل يقتصر هذا االختالف على
األهداف والغايات بل جتاوز ذلك إىل املناهج املعتمدة ،وإىل املوضوعات واجملاالت العلمية ،وإىل عدد
الكتب املقررة ،وإىل الطرائق املتّبعة يف التدريس ،وإىل عدد الساعات اليت تدرس فيها ،وعدد الوحدات
اليت توزن هبا.
مهمةً للوقوف على وجوه التباين واالتفاق ،وكان من الصعوبة
ول ّما كانت املوازنة فيما بينها ّ
مبكان االستقصاء يف ذلك لدواع ع ّدة ،من ضيق املقام ،واالقتصاد يف اجلهد والوقت ،ووفاء النماذج
تدرس اللغة العربية لغري املختصني يف بعض الكليات واجلامعات العربية
املختارة من الكتب واملقررات اليت ّ
يتضمن توثيق بيانات الكتاب
لكل كتابّ ،
باملطلوب = رأيت مناسبًا أن أعرض ذلك يف صورة جدول ّ
وطبعاته ،وما ورد يف املق ّدمة واملنهج واملوضوعات واألهداف على النحو اآليت:
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 -1كتاب (اللغة العربية لغير المختصين)
تأليف :د .مازن املبارك ،د .مىن إلياس ،د .عبد الكرمي يعقوب ،أ .عاصم بيطار
وزارة التعليم العايل ،منشورات جامعة تشرين ،مطابع جامعة حلب1984/1983 ،م.

المق ّدمة

املقدمة حمكمة يف حنو أربع صفحات ،بيّنت أمهية اللغة العربية ،ومنزلتها لدى أهلها ،وما ق ّدمته هلم ،وما
آل إليه األمر من اهتامها بالعجز واجلمود بعد أن كانت لغة العلم واحلضارة ،وعناية املتقدمني هبا ،يف
مقابل زهد طالب االختصاصات العلمية هبا مع كبري أمهيتها ،وما كان عليه الطفل قدميًا من استعماهلا
سليقة دون معرفة بدقائق حنوها وصرفها ،وما آل إليه األمر حديثًا من فساد السليقة ،والتنويه حبكمة
القيادة وتنبهها إىل أمهية العناية باللغة العربية وضرورة تدريسها يف الكليات واجلامعات العلمية ،وتشكيل
جلنة لوضع هذا الكتاب وتدريسه لطلبة السنة األوىل.

المنهج

ورد ما يشري إىل املنهج يف مواضع من املقدمة:
«...مل نتسع يف ذكر ما حفلت به كتب النحو من اآلراء واخلالفات اليت أثقلتها ،ومل نعرض للتفصيالت
اجلزئية والتفريعات املضنية ،وإمنا بسطنا القواعد األساسية بسطًا فيه يسر وسهولة ،وضربنا عليها األمثلة
الكثرية من روائع الشعر والنثر لريى الطالب القاعدة يف صورهتا العملية اجلميلة ...وحرصنا يف قواعد
اإلمالء والنحو على أن نأخذ مبا اتفق العلماء عليه .»...

الموضوعات

 -1النحو :البناء واإلعراب وعالماهتما ،املمنوع من الصرف .أحباث يف االسم :املرفوعات ،املنصوبات،
النواسخ ،اجملرورات ،األعداد .أحباث يف الفعل :الفعل وأقسامه ،الالزم واملتعدي.
 -2الصرف :الصحيح واملعتل ،وتصريف األفعال مع الضمائر ،واملقصور واملنقوص واملمدود.
 -3اإلمالء ورسم احلروف :مبادئ عامة ،أحكام اهلمزة ،التاء املبسوطة واملربوطة ،األلف املمدودة
واملقصورة ،مواضع الفصل والوصل ،مواضع احلذف ،وعالمات الرتقيم.
ومتخرية من عدة عصور ،تصلح للتطبيقات،
 -4النصوص :نصوص شعرية ونثرية يف موضوعات ُمتلفة
ّ
وختدم مفردات املقرر يف النحو والصرف واإلمالء ،وتتسم بطابع فين مجايل.

األهداف

وردت اإلشارة إىل األهداف والغايات يف مواضع:
 « ...وأوصيت اللجنة بأن يكون الكتاب صلة بني الطالب يف مرحلته اجلامعية ودراسته السابقة،يذكره مبا مضى ،ويرسخ يف نفسه ما كان عرفه من قواعد لغته بنحوها وصرفها وإمالئها.»...
 -الغاية من الكتاب أن يكون عونًا على حسن الصياغة وصحة الكتابة ،ومجال األسلوب والتعبري.
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كتاب (اللغة العربية لغير المختصين)
تأليف :د .مصطفى جطل ،د .صالح كزارة ،د .سامي عوض ،د .أمحد املعايطة
وزارة التعليم العايل منشورات جامعة حلب (طبعة 1438ه 2017/م).

المق ّدمة

ُمتصرة ًّ
جدا ،ختلو من احلديث عن املنهج املعتمد يف وضعه ،ومن طبيعة مشاركة أعضاء اللجنة فيه،
ومن حتديد من كتب املق ّدمة.

المنهج

خلت املقدمة على اختصارها من احلديث عن املنهج املعتمد يف وضعه.

الموضوعات

يتألّف الكتاب من قسمني:
 -1القسم العام (ص :)210-1نصوص ُمتارة ُمتلفة ،أحدها من القرآن الكرمي ومثله من احلديث
الشريف ،والباقي من الشعر والنثر القدمي واحلديث ،مث أخطاء شائعة ،واملصطلح العلمي ،واملعجم.
نصا .اشتمل احلديث عنها على أبواب
ونصان للمطالعة يف املصطلح العلمي واملعجم ،مجلتها (ًّ )12
وأساليب حنوية نثرت على النصوص ،مجلتها ( )12بابًا (األحرف املشبهة بالفعل ،االستفهام ،واإلغراء
والتحذير واالختصاص أفعال املدح والذم ،األفعال الناقصة ،التعجب ،العدد وكناياته ،الفاعل والنائب
عنه ،القسم ،املبتدأ واخلرب ،النداء والنفي).
 -2القسم اخلاص (ص :)327-213نصوص متنوعة يف اللغة واألدب والفصاحة والنثر القدمي
واملعاصر واحلضارة اإلسالمية والفلسفة والشريعة والفقه واحلقوق واالقتصاد والتاريخ والفنون والرتمجة.

األهداف

ورد يف املقدمة إشارات غري مباشرة لألهداف:
«...وهذا الكتاب يريد أن يثبت أن اللغة العربية لغة احلياة جبالهلا ومجاهلا ،بعلمها وفنّها ،بعقلها
وروحها ،فهي لغة الدين والشعر ،ولغة العلم والعقل ،ولغة التواصل واحلوار ،ولغة الرتاث
واحلداثة...يتكون هذا الكتاب من قسمني :عام وخاص ،فالقسم العام يريد أن يزاوج بني اللغة الفنية
اجلميلة الرائعة وقواعدها وقوانينها النحوية والصرفية .والقسم اخلاص يريد أن خيدم اهلدف الذي يقول:
إن اللغة أداة اإلنسان للتعبري عن احلياة اإلنسانية يف كل ميادينها ،وصورها يوم كان العرب سادة الدنيا
يف الدين والعلم ،وهم الذين قدموا لإلنسانية حضارهتم احلديثة عرب هذه اللغة العربية اجلميلة.»...
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 -2كتاب (التدريب اللغوي)
تأليف :د .عبد اللطيف حممد اخلطيب و د .سعد عبد العزيز مصلوح
كتابان :األول يف النثر (ص ،)439-1والثاين يف الشعر (ص.)788-441
(الطبعة األوىل ،دار الرتمجة ،الكويت 1996م).

المق ّدمة
األهداف

متنو ًعا من
مل يرد ّ
النص عليها صرحيًا ،بل ميكن أن تفهم من قوهلم ...« :حبيث يؤمن للمتد ّرب ز ًادا ّ
وجماال الختبار ذائقته اللغوية مبمارسة التحليل على قدر صاحل من النصوص ،ومن مثّ ميرن على
املهاراتً ،
جلي املسائل إىل خفيّها ،واالستدالل من ظاهرها على غائبها».
االنتقال من ّ

المنهج والموضوعات

تص ّدر الكتاب ب (بني يدي هذه السلسلة) وتضمن رؤية املؤلفني لواقع اللغة العربية ومستوى أبنائها
فيها ،ودوافعهما إلصدار سلسلة من مثانية كتب شاملة ألبواب اللغة من النحو (األول والثاين والثالث)
والصرف (الرابع) والرسم اإلمالئي وقواعد الكتابة (اخلامس) والتدريب البالغي واألسلويب (السادس)
روضا ،وبيان
حنوا وصرفًا وإمالءً وع ً
العروض (السابع) والتدريب اللغوي (الثامن) مبستوياته املختلفة ً
منهجهما يف السلسلة مص ّد ًرا ب «وكان من بني ما حاولناه هلا »...يف سبعة بنود ،ثالثها التدريب
أقل من مخسة أسطر.
اللغوي ،حظي ب ّ
تداخل حديث املنهج يف املوضوعات يف مواضع من (فاحتة كتاب التدريب اللغوي):
 كان اختيارات النصوص من كتاب اهلل وحديث رسول اهلل ،مث اختيارات من عيون األدب يف فنونشّت مجعت بني النادرة واخلطبة والوصية واملقال وجياد القصائد لطائفة من أئمة الشعر والبيان يف العربية.
ّ
 اإلعراب التام لنصوص القرآن واحلديث مع البيان املوجز للقراءات القرآنية لدواع ُمتلفة ،وإثبات وجوهبنص من جنسه ،واالقتصار على إعراب األسطر أو
نص منهما ٍّ
القراءات يف احلواشي ،وإتباع كل ّ
األبيات األوىل من النص ،وقصر اإلعراب الكامل على املواضع املشكلة منه ،وانفراد نصوص الشعر
مبعاجلة ما فيها من مسائل العروض والقافية ،وتعريف صاحب النص يف الشعر والنثر ،وشرح املفردات
والتعبريات املشكلة ،وإيراد الوجوه اإلعرابية املختلفة للموضع الواحد ،وبيان ما يشتمل عليه النص من
مسائل الصرف ،ومعاجلة ما ورد يف النص من مسائل قواعد الكتابة ،وبيان مسائل العروض والقافية يف
النص الشعري ،والتدريب والتعريف املعجمي على اللسان والتاج والقاموس احمليط والصحاح وأساس
نص بإصالح خلطأ شائع.
البالغة واملصباح واملختار ،وإتباع كل ّ
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كتاب (التدريب اللغوي)
د .عبد اللطيف حممد اخلطيب و د .سعد عبد العزيز مصلوح
(طبعة ثانية ،دار العروبة ،الكويت 2003م) ( 423صفحة) .سلسلة اللغة العربية للتعليم اجلامعي

المق ّدمة

تص ّدر الكتاب ما ورد يف الطبعة األوىل 1996م ب عنوان (بني يدي هذه السلسلة) بلفظه وحروفه.
وفيه رؤية املؤلفني لواقع اللغة العربية ،ومستوى أبنائها فيها ،ودوافعهما إلصدار سلسلة من مثانية كتب
لكل من :الصرف ،والرسم اإلمالئي وقواعد الكتابة،
ثالثة يف النحو (األول والثاين والثالث) وواحد ٍّ
والتدريب البالغي واألسلويب ،والعروض ،والتدريب اللغوي.

المنهج

ُمتصرا يف مواضع ع ّدة:
ورد حديث املنهج
ً
 (فاحتة وتعريف) الطبعة الثانية 2003م ،وذلك بعد تقدميه أنه الكتاب العاشر من سلسلة اللغة العربيةللتعليم اجلامعي وفاءً باملوعدة اليت وعدناها.
 عملنا فيما كان باحملو واإلثبات ،والزيادة والنقص ،وترتيب الفصول واملباحث على حنو أجنز للمأمول،وأنفى للحشو والفضول.

الموضوعات

اشتملت الطبعة الثانية على تصدير السلسلة الوارد يف الطبعة األوىل (بني يدي هذه السلسلة) ،وعلى
(فاحتة وتعريف) الطبعة الثانية ،وعلى قسمني ،استقل أوهلما باملباحث النحوية ،وهي عشرة مباحث،
تسعة ألبواب النحو ،واستقل العاشر بامللحقات والفوائد :قواعد الكتابة العربية ،واملعجمات العربية،
صان من احلديث
نصان من القرآن الكرمي ،ون ّ
واألخطاء الشائعة .وأفرد القسم الثاين للنصوص املعربةّ ،
ونصان من النثر ،وثالثة نصوص شعرية .وختم الكتاب بنصوص ُمتلفة للتدريب.
الشريفّ ،

األهـداف والمـزايـا

عرضا يف (فاحتة وتعريف) الطبعة الثانية
 مل حتدد األهداف على حنو دقيق واضح صريح ،بل ورد ً2003م «فذلكم هو كتاب التدريب اللغوي ،وهو الكتاب العاشر من هذه السلسلة ...خنرجه ألهل
وطالبه وفاءً باملوعدة اليت وعدناها إياهم.»...
العلم ّ
 اختلفت هذه الطبعة عن سابقتها بكوهنا جاءت مستوعبةً يف غري تطويل ،وملمومة يف غري نقصان،ومنتظمة للمباحث واألبواب ،وحفية بكل ما ينفع الطالب والباحثني من غري أويل االختصاص.
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 – 3كتاب (مهارات اًلتصال في اللغة العربية) ()1
إعداد
د .عبد اللطيف حممد اخلطيب وأ .د .سعد عبد العزيز مصلوح ود .حممد حسان الطيان ود .حممد قباري شحاته
اجلامعة العربية املفتوحة  -عمادة الدراسات اجلامعية العامة ( AR 111الطبعة األوىل 2007م)

المق ّدمة

تص ّدر الكتاب مبق ّدمة يف حنو صفحتني ،اشتملت على بيان أمهية اللغة ووظيفتها ،مث التنويه بأمهية اللغة
العربية ،وإجنازاهتا احلضارية للبشرية يف العلوم والفنون والثقافة قدميًا ،ومبا تتمتع به من مزايا االشتقاق
والتوليد والقياس ،ومنزلتها اليوم ،وضرورة السعي إىل التمكن منها للطلبة خباصة ،وهو ما اقتضى تكليف
طالب اجلامعة العربية املفتوحة مبقررين يف اللغة العربية ،حيمالن اسم (مهارات االتصال يف اللغة العربية)
( )1و(.)2
يتألّف املستوى األول (مهارات االتصال يف اللغة العربية) ( )1من مخس وحدات ،تص ّدر ًّ
كال منها

الموضوعات

األهداف التعليمية ومق ّدمة ،وختمت باملصادر واملراجع:
 األوىل :وحدة النحو (ص :)228-1أقسام الكالم ،واملبين واملعرب ،واإلعراب األصلي والفرعي،والنكرة واملعرفة ،وأنواع املعارف ،واجلملة االمسية ونواسخها ،واجلملة الفعلية ،واجملرورات والتوابع.
أوال :قواعد الرسم اإلمالئي ،ثانيًا :عالمات الرتقيم.
 الوحدة الثانية :مبادئ الكتابة (صً )264-229 الوحدة الثالثة :النشاطات الكتابية ( )298-265شروط الكتابة ،وأنواع الكتابة. الوحدة الرابعة :املعجم العريب (ص )321-299أنواع املعجمات ،وكيفية الكشف عن كلمة فيها. -الوحدة اخلامسة :وحدة النصوص(ص )357-322نصوص مدروسة ونصوص غري مدروسة (أربعة).

األهداف

عرضا يف موضعني:
 ورد احلديث عن األهداف ً«مث جيمل اهلدف من الكتاب بأنه حياول أن يزودك مبهارات لغوية ُمتلفة تتنوع بتنوع وحداته اخلمس».
« ولعل هذا الكتاب  -مبا اشتمل عليه من مهارات ُمتلفة  -يسهم يف متكينك من لغتك ،وييسر أمر
تعلّمها ،وحمبّتها وصيانتها ورعايتها ».
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 – 3كتاب (مهارات اًلتصال في اللغة العربية) ()2
إعداد
د .عبد اللطيف حممد اخلطيب وأ.د .سعد عبد العزيز مصلوح ود .حممد حسان الطيان ود .حممد قباري شحاته
اجلامعة العربية املفتوحة  -عمادة الدراسات اجلامعية العامة (( AR112 )2طبعة أوىل2007 ،م)

المق ّدمة

تص ّدر الكتاب مبق ّدمة يف حنو صفحتني ،اشتملت على بيان ما استهدفه الكتاب ،وهو حماولة لالرتقاء
سمو إىل
حنو التذوق والتحليل ،وحنو وإدراك القيم اجلمالية بعد معرفة البنية املعنوية واللفظية ،وحنو ال ّ
البالغة والفصاحة والبيان بعد الفراغ من دراسة النحو واللغة واإلمالء.
يتألّف املستوى األول (مهارات االتصال يف اللغة العربية) ( )2من مخس وحدات ،تص ّدر ًّ
كال منها

الموضوعات

األهداف التعليمية ومق ّدمة ،وختمت باملصادر واملراجع:
 األوىل :صوتيات العربية ( :)32-1اإلنسان واالتصال اللغوي ،وصور االتصال اللغوي ،وجهازالنطق ،وإنتاج الكالم ،والسمات الفارقة يف الصوامت العربية ،والنظام الصويت يف العربية ،ويف أصول
األداء اللغوي ،والوقف ،وظواهر األداء :التنغيم.
أوال :متهيد يف معىن الفصاحة والبالغة ،وثانيًا :من مباحث علم
 الثانية :يف بالغة العربية (ً :)80-33ابعا :من مباحث علم البديع.
املعاين ،وثالثًا :من مباحث علم البيان ،ور ً
أوال :األدب العريب عرب العصور ،وثانيًا :مناذج ُمتارة :التذوق
 الثالثة :التذوق األديب (ً :)148-81الفين للشعر ،وفنون الكتابة :املقالة واخلاطرة والقصة وفن املقامة واملثل.
موزعة على نصوص مدروسة للدراسة التطبيقية باملنهج
 الرابعة :نصوص ُمتارة (ّ :)188-148التكاملي يف تعلم اللغة ،فيها تطبيقات على اللغة والنحو والصرف والبالغة ،ونصوص للجهد الذايت.
أوال :الباحث واملكتبة الرقمية أو اإللكرتونية،
 اخلامسة :أدوات البحث وإجراءاته (ً :)227-189وثانيًا :من مصادر البحث يف اللغة واألدب ،وثالثًا :إجراءات البحث العلمي ،وملحق منوذج للبحث.

األهداف

وردت اإلشارة إىل األهداف عابرة يف مواضع:
 (ما اشتمل عليه الكتاب من نصوص كثرية كان اهلدف منه أن تطّلع على أكرب عدد من النصوصاستعماال.)...
األدبية بغية الوقوف على مناذج حية من اللغة كتابة وتذوقًا و
ً
 (إن غاية ما نصبو إليه أن يكون هذا املقرر عونًا لك على اكتساب املهارات اللغوية املختلفة،وعصمة لك من الزلل).
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 -4كتاب (النحو األساسي)
تأليف
د .أمحد ُمتار عمر ود .مصطفى النحاس زهران ود .حممد محاسة عبد اللطيف
منشورات ذات السالسل ،الكويت ،الطبعة األوىل 1404ه 1984/م 506( .صفحة).
(مقرر مهارات االتصال اللغوي  101جبامعة الكويت).

المق ّدمة

املقدمة موجزة يف أكثر من صفحتني ،عرضت حلاجة املكتبة العربية إىل كتاب وسيط يف النحو ،يعاجل
األسس الكلية ،وجيمع اجلزئيات املتناثرة ،ويتخلص من التفريعات غري الضرورية ،ويركز على النماذج
العملية للجملة ،ويتخذ مادته وأمثلته من اللغة املعاصرة ،وجيمع إىل القاعدة النظرية التطبيق والتدريب.

المنهج

ينمي معارفه ،أو يسرتجع
 أن يوجه الكتاب للمثقف العادي الذي يعرف أوليات النحو ،ويرى أن ّمعلوماته بطريقة ميسرة ،أو القارئ الذي يريد أن يعرف أمناط اجلملة العربية املستعملة يف القراءة
والكتابة ،والقواعد األساسية اليت حتكم بنية الكلمة وتركيب اجلملة.
وخى يف أمثلته ومناذجه التعبري عن املفاهيم املألوفة وصور النشاط اليومي.
 أن يت ّ أن تلتزم يف عرض قواعده العبارة الواضحة القريبة السهلة البعيدة عن احلشو أو التكلف أو الغموض. أن يعطى اهتمام خاص للتطبيق والتدريب (األخطاء الشائعة وصور التعبري املنحرفة ،واالقتصار علىالتدريبات العملية اليت تكون املهارات اللغوية الصحيحة كالقراءة والكتابة والتعبري الشفوي والفهم).
 -أن يراعى الرتكيز على قواعد بناء الكلمة يف العربية وقواعد تركيب مجلها.

الموضوعات

 القسم األول :وحدات تأليف اجلملة :االسم :بتقسيماته النحوية والصرفية ،والفعل :بتقسيماته
النحوية والصرفية ،وإسناد األفعال إىل الضمائر .واحلرف :حروف املعاين كلها.
 القسم الثاين :اجلملة االمسية :املبتدأ واخلرب ،ونواسخ اجلملة االمسية.
 القسم الثالث :اجلملة ،ومكمالت اجلملة الفعلية :املنصوبات.

 القسم الرابع :اجلر حبرف اجلر ،وباإلضافة ،والتوابع :النعت ،والتوكيد ،والعطف ،والبدل.
 القسم اخلامس :األمساء اليت تعمل عمل الفعل.

 القسم السادس :موضوعات خاصة :أحكام العدد ،أهم األساليب :النداء وحروفه ،واالختصاص،
واالستغاثة ،والندبة ،واملدح والذم ،والتعجب وأساليبه السماعية والقياسية ،والتصغري ،والنسب.

األهداف

موجه للمثقف
مل يرد يف مق ّدمة الكتاب حديث صريح عن األهداف أو الغايات ،بل يفهم أن الكتاب ّ
العادي الذي يعرف أوليات النحو ،أو القارئ الذي يريد أن يعرف أمناط اجلملة العربية ،والقواعد
األساسية اليت حتكم بنية الكلمة وتركيب اجلملة.
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سادسا :مالحظات عامة على تعليم العربية لغير المختصين
ا

ميكن تسجيل املالحظات اآلتية على ما ورد يف النماذج املتق ّدمة املختارة من كتب أو مقررات
موزع ًة على:
معتمدة يف تعليم العربية لغري املختصني لدى بعض اجلامعات والكليات العربية ّ

 -1األهداف والغايات
يالحظ على ما ورد من أهداف أو غايات يف مق ّدمات النماذج املختارة املتق ّدمة من كتب
عم واألغلب ،بل كانت منثورة يف
تدريس اللغة العربية لغري املختصني أهنا مل تكن صرحية أو مباشرة يف األ ّ

مواضع من املقدمة ،وبدت ُمتلفة متباينة ،وقد كان املرجو أن تكون واضحة وحمددة ومباشرة ومتقاربة يف
فضال عن كوهنا مادة
احل ّد األدىن ،إن مل تكن متوافقة ،إذ كانت اللغة العربية الفصحى اجلامعة واحدةً ،
املقررات وأداة تعليمها .وال ريب أن عدم وضوح األهداف والغايات من تعليم العربية لغري املختصني كان
بعيد األثر يف ضعف الطلبة يف معارف اللغة العربية ومهاراهتا ويف األداء اللغوي.
 -2االختالف يف املوضوعات واجملاالت والكتب واملقررات
أيضا على مقررات تدريس اللغة العربية لغري املختصني أن بينها اختالفًا يف املوضوعات
يالحظ ً
تدرسها ،فمنها ما يقتصر على موضوعات لغوية ،جيمعها كتاب واحد ،قوامه معارف
أو اجملاالت اليت ّ
حنوية وصرفية وإمالئية وأخطاء شائعة ولغة ومعاجم مع نصوص تطبيقية عليها من القرآن الكرمي
واحلديث الشريف والشعر والنثر ،على ما قد يكون بينها من تباين يف تقدمي املعارف والقواعد وإتباعها
بالنصوص ،أو تقدمي النصوص وتأخري املعارف والقواعد ،أو توزيعها عليها كما هي احلال يف كتاب
(اللغة العربية لغري املختصني) املعتمد حاليًّا يف تدريس غري املختصني يف اجلامعات والكليات السورية.

يدرس مقررات اللغة العربية لغري املختصني يف كتابني ،أحدمها للموضوعات اللغوية
على أن أكثرها ّ
املتق ّدمة أو أغلبها ،وثانيهما لألدب والتذوق والبالغة والقراءات واألساليب ،على اختالف العناوين
كل منهما ،كما يف الكتب املعتمدة يف التدريس لدى معظم اجلامعات والكليات يف
واملسميات يف ٍّ
خاصةً ،وكذلك يف اجلامعات األهلية املتعددة الفروع مثل
عامةً ،والسعودية والكويت ّ
اخلليج العريب ّ

اجلامعة العربية املفتوحة ،حنو (مهارات االتصال اللغوي ،مهارات االتصال يف اللغة العربية ،مجاليات
األدب العريب ،تدريبات لغوية ،قراءات وأساليب.)...
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 -3االختالف يف املناهج املعتمدة يف إعداد املقررات
جاءت املناهج املعتمدة يف تدريس مقررات اللغة العربية لغري املختصني من اجلامعيني متفاوتة
وُمتلفة ،وكان احلديث عنها غالبًا غري دقيق وغري مناسب ،فهو بني إجياز ُم ّل بكالم صريح أو غري
ضا أحيانًا ،وبني بسط وإسهاب وتداخل مع املوضوعات واألهداف ،ويالحظ عليها
صريح ،جييء عر ً
موجهة لعموم االختصاصات العلمية دون مراعاة الحتياجات الطلبة من املعارف واملهارات
كذلك أهنا ّ
كل اختصاص من النصوص ،وطرائق العرض والتقدمي ،وأهنا غري مواكبة لعصر ثورة املعلومات
اللغوية يف ّ
ومنصات التواصل االجتماعي ،والعوملة اليت
واملعرفة الرقمية وتقنيات االتصاالت والشابكة (اإلنرتنت) ّ
هت ّدد اهلوية واللغة والقومية والثقافة واخلصوصية ،وتفرض لغة القوة والتقدم العلمي والتقين .لذا ،ال ب ّد من
إعادة ختطيط املناهج وتصميمها وتنفيذها وتقوميها حتقي ًقا ملا سبق بيانه.
 -5االختالف يف عدد الساعات والوحدات واالمتحانات
يالحظ على مقررات اللغة العربية لغري املختصني أهنا ُمتلفة يف عدد الساعات األسبوعية ويف
مجلتها الفصلية اليت تق ّدم فيها ،منها ما يق ّدم يف ساعتني أسبوعيًا ،ويوزن بوحدتني وفق نظام املقررات،
ومنها ما يق ّدم يف ثالث ساعات أسبوعيًا ،ويوزن بثالث وحدات وفق النظام نفسه ،ويضاف إىل ذلك

أيضا اختالف يف أنظمة التقومي واالمتحانات وتصميمها وتوزيع الدرجات عليها ،وكذلك يف ضوابط
ً
احلضور والغياب واإلجراءات اخلاصة هبما.
سابعا :مقترحات وتوصيات للنهوض بتعليم العربية لغير المختصين
ا
 – 1ضرورة اإلفادة من اإلمكانات غري احملدودة للحاسوب يف تعلُّم اللغة العربية وتعليمها
ألبنائها يف التعليم العام واجلامعي للمختصني هبا ولغري املختصني هبا الذين تشت ّد احتياجاهتم إىل األخذ
وتطور نظم االتصاالت
بتقنيات التعليم احلديثة وبراجمه احلاسوبية اليت تواكب جمتمع املعرفة الرقمية ّ
ومنصات التواصل االجتماعي ،وذلك باالعتماد على إجناز أنظمة حاسوبية تعاجل منظومة علوم اللغة
ّ
العربية (النحو والصرف وقواعد اإلمالء والداللة واللغة واملعاجم واألخطاء الشائعة والتحليل النحوي
والصريف والداليل).
ومما جتدر اإلشارة إليه هنا أن بعض اهليئات العلمية واملراكز البحثية يف بعض البلدان العربية

مهمة يف تطبيقات املعاجلة احلاسوبية للغة العربية مثل أنظمة التحليل الصريف والنحوي
ح ّققت إجنازات ّ
والداليل واملعاجم احلاسوبية وتصحيح األخطاء بأنواعها النحوية واإلمالئية والشائعة والضبط بالشكل
وبرامج تعليم العربية وتعلّمها ،يتق ّدمها املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم (األلكسو) يف تونس،
واملعهد العايل للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا وجممع اللغة العربية بدمشق ،ومدينة امللك عبد العزيز يف
السعودية ،ونظريها من مراكز البحث واملخابر اللغوية يف املغرب واجلزائر ومصر وغريها.
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أهم اإلجنازات التطبيقية يف املعاجلة احلاسوبية للغة العربية اليت تسهم يف تعليم العربية
ومن ّ
املختصني وغري الناطقني هبا :
املختصني هبا وغري
وتعلّمها ومتكينها ونشرها لدى أبنائها من
ّ
ّ
 نظام االشتقاق والتصريف يف اللغة العربية(:)16

يقوم النظام باشتقاق (توليد) األفعال واألمساء املشتقة واملصادر وتصريفها انطالقًا من جذورها
اعتمادا على قوانني النحو والصرف وعلى املعجم احلاسويب هلذا النظام وعلى قواعد
الثالثية أو الرباعية و ً
أهم تطبيقات نظام االشتقاق والتصريف تعليم اللغة العربية ألبنائها يف التعليم
معطيات خاصةّ .
للمختصني باللغة العربية ولغري املختصني ولغري الناطقني هبا ،ومعاجلة اللغات
األساسي والعام واجلامعي
ّ
الطبيعية مكتوبةً ومنطوقةً باحلاسوب ،وأنظمة التحليل النحوي والصريف واإلمالئي والداليل واملعجمي
واألخطاء الشائعة والتشكيل اآليل وغريها ،وتطوير برجميات معاجلة اللغات الطبيعية.
 املعجم احلاسويب التفاعلي للغة العربية (معجم اللغة العربية التفاعلي):
معجم عريب أحادي اللغة ،تغيا املعاجلة اللغوية احلاسوبية للمفردات صرفيًّا وحنويًّا ودالليًّا وصوتيًّا
وإحصائيًّا ،وإمكان استعماله يف التطبيقات اللغوية احلاسوبية األخرى اليت تثري احملتوى العريب الرقمي
أهم مميزاته استغراقه مجيع املفردات واملعاين والرتاكيب اللغوية والعبارات االصطالحية
على الشابكة .من ّ
املستحدثة ،وإمكان البحث عن معاين املفردات ،وعرض خصائص كل معىن وأمثلته ،إضافة إىل
معلومات أخرى كالكلمات املصاحبة ،واجملاالت الداللية ،والعبارات االصطالحية ،والفوائد اللغوية
والصرفية والنحوية والبالغية ،واألخطاء الشائعة ،وتزويده بالشواهد واألمثلة احلية اليت تبني وجوه

االستعمال الصحيح للمفردات ،وإيراده مجيع املفردات األصلية والفرعية والقياسيّة ،وتصريفه األفعال
ملتخصصني يف
واألمساء يف مجيع حاالهتا الصرفية والنحوية ،وارتباطه بنظام االشتقاق والتصريف ،ومتكينه ا ّ
العربية من إغنائه باملفردات واملعاين والروابط الداللية ،وحتديث حمتوياته ،وتوفريه الواجهات الربجمية الالزمة
للربط والتكامل مع تطبيقات معاجلة اللغة العربية باحلاسوب ،وتزويده خبدمة التدقيق اإلمالئي للكلمة
املدخلة واقرتاحه البدائل ،واعتماده يف عرض املعارف اللغوية على الوسائط املتعددة ،وقابليته للعمل يف

( )16أجنزه عضو جممع اللغة العربية بدمشق األستاذ مروان البواب وآخرون يف املعهد العايل للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا .إدارة العلوم
والبحث العلمي يف املنظمة العربية للرتبية والثقافة (اإلصدار األول شهر 2007/12م) مكتبة األلكسو للموارد التعليمية املفتوحة
http://ossl.alecso.org/index.php
19

نظم التشغيل MacOS :و  Solarisو  Linuxو  .Windowsواملعجم على أمهيته ،وتعدُّد اجلهات املنف ّذة

والراعية له ،مل تتح ّقق اإلفادة منه على الوجه املرضي لتوقف موقعه(.)17
 برنامج اخلليل الصريف(: )18

يهدف النظام إىل حتليل الكلمة لتحديد معارفها الصرفية اجلذر والسوابق واللواحق ونوعها
ووزهنا .وي ع ُّد هذا النظام من األدوات الرئيسة يف معاجلة اللغة العربية باحلاسوب ،لذا فإنه يدخل يف بنية
األنظمة األخرى للمعاجلة ،ومنها املعجم العريب احلاسويب .دخل نظام التحليل الصريف كلمة مفردة ،أو
نصا) مشكولةً كليًّا أو جزئيًّا أو غري مشكولة البتة.
جمموعة كلمات تؤلف مجلةً (أو ًّ
ومن مزايا نظام التحليل الصريف أنه يراعي الوجوه املختلفة للكلمة إذا كانت غري مشكولة ،وإذا
كانت مستقلةً عن السياق ،وتتضمن نتيجة حتليله مجيع الوجوه املمكنة للكلمة ،مث خيتار احمللل النحوي
من بني هذه الوجوه ما يوافق سياق النص ،وهو يستوعب مجيع األفعال الثالثية والرباعية ،اجملردة واملزيدة،
ومجيع األمساء واملصادر والصفات والظروف ...وحروف املعاين.
 مدقّق إمالئي مفتوح املصدر(:)19

تنامت أمهية املدقّقات اإلمالئية يف جمتمع املعرفة الرقمية والشابكة (اإلنرتنت) والتطور الكبري يف
ومنصات التواصل االجتماعي ،وأصبح من األمهية مبكان مراجعة النصوص املكتوبة
أنظمة االتصاالت ّ
وتصحيح ما فيها من أخطاء ُمتلفة ،على تفاوت فيما بينها يف درجات الدقة ،وأصبحت املدقّقات
مكونًا أساسيًّا من مكونات الربجميات احلرة املفتوحة املصدر املتعاملة مع احملتوى الرقمي ،وأدا ًة
اإلمالئية ّ

ال غىن عنها خاصة يف اللغة العربية .يهدف هذا املدقّق اإلمالئي إىل اإلسهام يف تطوير برجمية حرة
مفتوحة املصدر تصحح األخطاء اإلمالئية يف النصوص العربية ،وتقييم مفرداهتا لغويًّا ،وحتديد الكلمات
اخلطأ ،وتقدمي اقرتاحات بديلة هلا.
( )17املعجم من إعداد جمموعة من الباحثني واملهندسني واخلرباء يف املعلوماتية واللغة العربية يف املعهد العايل للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا
بدمشق ،برعاية مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية يف الرياض واملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم (األلكسو) 2008م ،إشراف إدارة
العلوم والبحث العلمي باملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم شهر 2012/12م .فريق العمل املعلومايت من املعهد د.غيداء ربداوي
وآخرون ،ومن جممع اللغة العربية بدمشق األستاذ مروان البواب.موقع املعجم .http://almuajam.hiast.edu.sy/index.jsp
مكتبة األلكسو للموارد التعليمية املفتوحة http://ossl.alecso.org/index.php
( )18إجناز فريق عمل يف جامعة حممد األول وجدة ُمرب البحوث يف اإلعالميات بالتعاون مع املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ومدينة
امللك عبدة العزيز للعلوم والتقنية  KACSTاإلصدار الثاين مارس 2011م .مكتبة األلكسو للموارد التعليمية املفتوحة
http://ossl.alecso.org/index.php

( )19إجناز مركز البحوث العلمية والتقنية لتطوير اللغة العربية باجلزائر ،إشراف إدارة العلوم والبحث العلمي باملنظمة العربية للرتبية والثقافة
والعلوم ،شهر 2011/10م .مكتبة األلكسو للموارد التعليمية املفتوحة
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 -2إعادة النظر يف مناهج تدريس مقررات اللغة العربية لغري املختصني ،وتطويرها مبا يفي
باحتياجات الطلبة من معارف اللغة ومهاراهتا لألداء اللغوي السليم ،ومواكبة املعرفة الرقمية وثورة
االتصاالت ووسائط التواصل املختلفة ،وهذا يقتضي إعادة ختطيط املناهج وتصميمها وتنفيذها وتقوميها.
 -3إعادة النظر يف تعليم اللغة العربية يف التعليم األساسي واملتوسط والعام ،وذلك لالرتقاء
خلرجيي محلة الثانوية ،وال يتح ّقق ذلك ّإال بإعادة توزيع مفردات مناهج اللغة العربية،
باملستويات املتدنية ّ
وبالرتكيز على النحو التطبيقي الوظيفي ،وحماسبة الطالب على أخطائهم اللغوية والنحوية واإلمالئية يف
مجيع املو ّاد العلمية ،وحسن اختيار املعلمني األكفاء.
موحد يف اللغة العربية ،يكون معتم ًدا من اجلامعات واملعاهد على
 -4تصميم امتحان قياسي ّ
غرار االمتحانات الدولية لدخول اجلامعات األجنبية  TOEFLو  IELTSعلى أن تنهض بتصميمه هيئة
تم باجلانب
علمية متعددة االختصاصات يف علوم العربية ومهاراهتا وعلوم الرتبية وعلم النفس ،ويه ّ
التطبيقي الوظيفي الذي حيتاج إليه الطالب يف األداء اللغوي السليم يف املهارات اللغوية :القراءة
الصحيحة ،والفهم الدقيق ،واحلديث السليم بطالقة ،والكتابة اخلالية من أخطاء اإلمالء ،والتعبري
احملكم ،والتذوق األديب.
 -5إعادة النظر يف معايري اختيار القائمني على تدريس مادة اللغة العربية لغري املختصني هبا،
علما وخربًة ،وبالتنمية العلمية واملهنية والرتبوية والتقنية هلم ،وبإعداد
وذلك باختيار األساتذة األكفاء ً
لكل اختصاص أو جمموعة اختصاصات متقاربة ،وبتقليل أعداد الطلبة يف الشعب،
الكتب املناسبة ّ
وختفيض النصاب التدريسي لألساتذة ،كيما يتفرغوا للتدريس ،واالطالع على ك ّل جديد يف
اختصاصهم ،وتنمية معارفهم وخرباهتم.
 -6إعادة النظر يف مفردات مناهج مقررات اللغة العربية لغري املختصني ،وذلك بتحديد
لكل وحدة من معارفه األساسية ،واالهتمام باللغة الوظيفية
األهداف العامة للمقرر ،واألهداف اخلاصة ّ

واجلانب التطبيقي ،وبتجديد طرائق عرضها ،واستعمال التقانات الرتبوية احلديثة ،والعناية مبا حيتاج إليه
اخلرجيون من إعداد التقارير العلمية والتحرير والتلخيص والكتابة السليمة ،والدراسة التكاملية للنصوص
مع القواعد ،واختيار نصوص ختدم ختصص الطالب ،ليفيد منها يف الشرح والتطبيق والدراسة ،وتطوير

نظام االمتحانات ،والتزام العربية الفصحى يف احملاضرات والنقاشات الصفية ليألفها الطلبة ويستعملوها
وتقليدا.
حماكا ًة
ً
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لمختصين بها
لمختصين ول
ثامناا :نماذج من جهود الباحث في تعليم العربية لغير ا
ّ
ّ

هنض الباحث بتدريس مقررات اللغة العربية لغري املختصني مثل (تدريبات لغوية وقراءات
وأساليب) و(اللغة العربية) وبتدريس علوم اللغة العربية (النحو العريب ،والصرف العريب ،وقواعد الكتابة
واإلمالء) لذوي االختصاص يف كلية الرتبية األساسية يف اهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدولة
الكويت ما يزيد على ربع قرن (2019 - 1993م) .وكان قد سبق له تدريس مقرر اللغة العربية لطلبة
هندسة املعلوميات يف املعهد العايل للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بدمشق ما بني (1985و1993م)
فتسىن له اجلمع بني اخلربة العملية يف التدريس واالطالع على غري قليل من مقررات اللغة
بدمشقّ ،
العربية لغري املختصني يف عدد من اجلامعات والكليات ،وأفاد مما سبق أن نشره ورقيًّا وإلكرتونيًّا لدى
بعض اهليئات العامة املعنية خبدمة العربية بغية تيسري تعليم علوم العربية وتقريبها وتسهيلها ،وجعلها يف
متناول أبنائها الدارسني وغري املختصني ،وعرضها بطرائق حديثة يف صورة جداول ولوحات وخرائط
وتسهل الصعب ،وتنتظم الشارد ،يف
وتقرب البعيدّ ،
ذهنية وتشجريات ملونة ،جتمع األشباه والنظائرّ ،
ثالث صور :مطوية ولوحة كرتونية ملونة قياس (70x100سم) وكراسة ملونة يف حنو ثالثني صفحة.
مقتصرا فيها على (امليزان الصريف) ،و(قواعد رسم اهلمزة يف بدء
سأورد فيما يلي مناذج ُمتارة
ً

الكلمة بنوعيها :مهزة الوصل ومهزة القطع) ،وباب اإلعراب ،وجداول تتضمن نتائج إحصائيات لغوية
ومعجمية ،تفيد يف تدريس العربية لغري املختصني من ذوي االختصاصات العلمية التطبيقية:
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الـم ـ ـ ـيـ ـ ـزان الـص ـرف ـ ـ ّي
تعريفه

معيار توزن به الكلمات لتحديد نوع الكلمة ،وصيغتها ،وحروفها ،وترتيبها ،وما طرأ عليها من تغيري يف بنائها بالزيادة
واحلذف واإلعالل واإلبدال والقلب واإلدغام.

ح ـ ـروف ـ ـ ـه

عماال،
عددا ،وأوفرها است ً
أحرف امليزان الصريف يف العربية ثالثة ،هي (ف ع ل) .وذلك ألن الثالثي أكثر أبنية العربية ً
فضال عن عموم داللتها ،وخفة نطقها .وأمسوا
قل ما يكون عليه الكلمً ،
وأوسعها تصري ًفا ،وهو أعدل األصول ،وأ ّ
الما يف الرباعي:
الما ،وقابلوا ك ًّال منها مبس ّماه مع الضبط ،وزادوا عليها ً
احلرف األول منها فاءً ،والثاين عينًا ،والثالث ً
(ف ع ل ل) ،والمني يف اخلماسي( :ف ع ل ل ل).
 -1الثالثي :يوزن ب (ف ع ل) ويضبط كلٌّ منها مبا يقابله يف املوزون .مثل:
ذهب

فرح

عظم

منح

حجر

ب يت

ف عل

فعل

ف عل

فعل

ف عل

ف عل

إمث

عنق

كتف

فعل

ف عل

فعل

وزن الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّرد

الرباعي :يوزن بزيادة الم على الثالثي (ف ع ل ل) ويضبط ك ُّل منها مبا يقابله يف املوزون .مثل:
ُّ -2
ب عث ر

زلزل

طمأن

وسوس

درهم

ب لبل

ف علل

ف علل

ف علل

ف علل

فعلل

ف علل

جعفر
ف علل

 -3اخلماسي :ال يكون إالّ يف األمساء ،ويوزن بزيادة المني على الثالثي (ف ع ل ل ل) مضبوطًا كاملوزون:
ف رزدق

جحمرش

قرطعب

خزعبل

زب رجد

غضن فر

ف علل

ف عللل

فعللٌّ

ف علل

ف علل

ف علل

 -1الزيادة حبروف (سألتمونيها) العشرة :يوزن الزائد بلفظه مقاب ًال للحرف املزيد يف الكلمة:

وزن ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد

شارك

حمزون

ي فتخر

انتقاالت

مساجد

استغفارات

اندث ر

فاعل

مفعول

ي فتعل

افتعاالت

مفاعل

استفعاالت

ان فعل

 -2الزيادة بتكرار حرف من أصول الكلمة :يكرر ما يقابله يف امليزان .مثل:
وقع

ركع

طوف

اصفر

يسر

ف عل

ف عل

ف عل

اف عل

ف عل

عتلٌّ
ف علٌّ

سجلٌّ
فعلٌّ

ف ائ دة :ما يتّصل بالكلمة من سوابق أو لواحق يأخذ حكم الزيادة حبروف (سألتمونيها) فيزاد بلفظه:
ال بطاقة

جنحت

ألتصدقن

مناهجنا

سوي عة

نشيطات

الفعالة

ف علت

ألت فعلن

مفاعلنا

ف عي لة

فعيالت
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جلبب
ف علل
مصلحون
مفعلون

وزن ما ف ـيـ ـه ح ـذف

إن حذف من الكلمة حرف أو أكثر من احلروف األصول أو الزوائد ،حذف ما يقابله يف امليزان .مثل :
دع

خذ

قف

هبة

ن

قل

بع

اسع

اغز

ارم

عل

عل

عل

علة

فل

فل

فل

افع

افع

افع

ق

ر

اسم

يد

سنة

رام

استعن

جيد

مشت

ي غزون

ع

ف

افع

فع

ف عة

فاع

استفل

يعل

ف عت

ي فعون

وزن ما فيه قلب

إن كان يف الكلمة قلب مكاينّ غي ر ترتيب حروفها ،فإنه يوزن مبا يناظره .مثل:

احلادي

جاه

الكلمة

أيس

آبار

آراء

ناء

عفل

وزهنا

عفل

أعفال

أعفال

ف لع

العالف

وجه

أصلها

يئس

أبآر

أرآء

نأى

الواحد

إن وقع إبدال يف احلروف الصحيحة للموزون فإنه ال ي ؤث ر يف امليزان .مثل:

وزن مـا فـ ـ ـيـ ـ ـه إب ـ ـ ـدال

الكلمة

تراث

جتاه

كاس

بناء

مساء

ت قوى

اضطرب

وزهنا

فعال

فعال

ف عل

فعال

فعال

ف على

اف ت عل

أصلها

وراث

وجاه

كأس

بناي

مساو

وقوى

اضت رب

الكلمة

ي زدهر

هراق

بي ر

اتصل

ادعاء

اصطنع

مصطفى

وزهنا

ي فتعل

أف عل

فعل

اف ت عل

افتعال

اف ت عل

مفت عل

أصلها

ي زهتر

أراق

بئ ر

اوتصل

ادتعاو

اصت نع

مصتفى

إن وقع إعالل للموزون بقلب عينه أو المه أل ًفا فإنه يوزن حبسب أصله ،وال يؤثر يف امليزان .مثل:

وزن مـا ف ـ ـيـ ـ ـه إع ـ ـالل

الكلمة

قال

باع

خاف

طال

مسا

رمى

رضي

قيل

وزهنا

ف عل

ف عل

فعل

ف عل

ف عل

ف عل

فعل

فعل

أصلها

ق ول

ب يع

خوف

طول

مسو

رمي

رضو

قول

الكلمة

بيع

ي عود

عصاي

ي رمي

يبيع

ميزان

موقن

مستقيم

وزهنا

فعل

ي فعل

ف علي

ي فعل

ي فعل

مفعال

مفعل

مست فعل

أصلها

بيع

ي عود

عصوي

ي رمي

ي بيع

موزان

ميقن

مست قوم
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األلـ ـ ـف ال ـل ـ ـيّ ـ ـن ـ ـة
تعريفها

أبدا ،ال تقبل احلركة ،مفتوح ما قبلها ،ق يدت ب «الليّنة» احرت ًازا من األلف اليابسة «اهلمزة»
ألف ساكنة ً
أصلي

الحرف الثاني من كلمة ثالثية
تكون األلف
َ

أوًل :وسط الكلمة
ا

مفعول

عارض

ت ـرسـ ـم أل ـ ـفـاـا

 -1الفعل المعتل اآلخر مسن ادا إلى ضمير
 -2إضافة اًلسم المقصور إلى ضمير
 -3دخول «إلى ،على ،حتى»
على «ما» اًلستفهامية

المع َربة
 -1الثالثي من األفعال واألسماء ْ
المنتهية بألف ليّنة منقلبة عن واو

قال ،باع ،نام ،باب ،مال ،هام.
سقاه ،رماين ،هداك ،رعاكم.
فتاي ،حميانا ،دنياهم ،منتداكم.
إالم؟ عالم؟ حتّام؟
غزا ،مسا ،دنا ،جبا ،منا ،العصا،
الربا ،العال
مهاّ ،

م ـ ـواضـ ـعـ ـه ـ ـا
ثـ ـانـ ـيـ ـاا :آخـ ـ ـر ال ـ ـكـ ـلـ ـم ـ ـة

اء
ت ـ ـرس ـ ـم ألـ ـ ـف ـ ـاا ط ـ ـوي ـ ـل ـ ـةا أو ي ـ ـ ـ ا

ت ـ ـرس ـ ـم أل ـ ـفـ ـاـا ط ـ ـوي ـ ـل ـ ـة

 -2حروف المعاني المنتهية بألف لينة

ال ،يا ،ما ،إال ،أالّ ،أماّ ،إما
ما عدا «إىل ،بلى ،على،حّت»

 -3األسماء المبنية المنتهية بألف ليّنة

كيفما ،أنتما ،مها ،ما (االمسية)
أىن ،األىل»
ما عدا «مّت ،لدىّ ،

 -4األسماء األعجمية المنتهية بألف لينة
 -5ما استثني من حاًلت رسم األلف اللينة ياءا
المع َربة
 -1الثالثي من األفعال واألسماء ْ
المنتهية بألف لينة منقلبة عن ياء

اء
ت ـ ـرسـ ـ ـم ي ـ ـ ا

 -2ما فوق الثالثي من األسماء واألفعال
ما لم تسبق بياء كراهية توالي المثلين

 -3ما استثني من حاًلت رسم األلف الليّنة
كل من :حروف المعاني،
أل افا طويلةا في ٍّ
واألسماء المبنية ،واألسماء األعجمية.
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يافا ،إسبانيا ..ما عدا «موسى،
عيسى ،كسرى ،خبارى».

حيّا ،أحيا ،ث ريّا ،استحيا ،دنيا.
رمى ،سعى ،هوى ،فّت ،مىن.
أعطى ،مأوى ،امحّر ،ارتضى،
ملتقى ،استغىن ،مستشفى.
(دنيا ،نوايا ،أحيا ،استحيا)
(إىل ،بلى ،على ،حّت)
أىن ،األىل)
(مّت ،لدىّ ،
(موسى ،عيسى ،كسرى ،خبارى)
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الباب األول  :الهمزة
أوال ووسطًا وطرفًا ،ويرسم بصور ع ّدة« :أ ،إ ،ؤ ،ئ ،ئ  ،ء ،ا».
حرف صحيح ،يقبل احلركات ،ويقع ً

تعريفها

ألف زائدة ،تنطق مهزةً ،ت ثبت يف بدء الكالم ،وتسقط يف درجه (وصله)

األفعال

ْأمر الثالثي

اجلس ،ادرس ،اذهب ،اسع ،اقض ،اغز.

وأمره
ماضي الخماسي ْ

األسماء

القياسية

األفعال

مصادر

مواضعها

وأمره
ماضي السداسي ْ

اف تخر اف تخر ،اندحر اندحر.
است غفر است غفر ،است غىن است غن.

الخماسية

افتخار ،اندحار ،ادعاء ،امحرار

السداسية

استغفار ،استغناء ،اقشعرار.

 – 1ه ـم ـزة ال ـوص ـل

قـ ـ ـواعـ ـ ـد رس ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــزة

الحروف «أل» التعريف الكتاب.
خالد بن الوليد.

حذفها

أوًل  :ال ـه ـم ـزة فـي ب ـداي ـة الـكـل ـمـ ـة
ا

السماعية أشهرها :اسم ،ابن ،ابنة ،امرؤ ،امرأة ،اثنان ،اثنتان.

« -1ابن» و«ابنة» إذا وقعت بني علمني صف ًة مفرد ًة
﴿بسم الل ه الرمحٰن الرحيم﴾
« -2اسم» يف البسملة التامة
جر أو ابتداء ﴿وللدار اآلخرة خي ر للذين﴾
« -3أل» التعريف بعد الم ّ
 -4بعد مهزة االستفهام

﴿أطلع الغيب﴾ أب نك هذا؟ أمسك أمحد؟

 -5إن وقعت بني واو أو فاء وبني مهزة هي فاء الكلمة

الكسر

األفعال

حركتها

الضم
ّ

األسماء

الفتح

﴿فأتنا مبا تعدنا﴾

أمر الثالثي املفتوح العني أو مكسورها

اف تح ،اجلس ،انس.

ماضي اخلماسي والسداسي وأمرمها

اف تخر ،است غفر.

القياسية

مصادر اخلماسي والسداسي افتخار،استغفار.

السماعية

اسم ،ابن ،ابنة ،امرأة ،اثنان ،اثنتان.

«أل» التعريف

العلم.

الفعل املبين للمجهول

انطلق ،استخرج.

أمر الثالثي املضموم العني انصر ،ادرس.

الضم والكسر

يف األجوف والناقص
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اختري و اختري ،اغدي و اغدي.

ب ـ ـ ـاب اإلعـ ـ ـ ـ ـراب
الفرعية

أن ـ ــواع ـ ــه

الـنـصـب

الفتحة
يف االسم املفرد ،ومجع
التكسري ،والفعل املضارع
الكسرة

ال ـجـ ـ ّر

اإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراب

ال ـجـ ـزم

يف االسم املفرد ،ومجع
التكسري ،ومجع املؤنث
السامل
السكون
املضارع صحيح اآلخر

الواو

ال ـرف ـع

الضمة
ّ
يف االسم املفرد ،ومجع
التكسري ،ومجع املؤنث
السامل ،والفعل املضارع

األلف

عالماته

األصلية

مجع املذكر السامل ﴿:إمنا المؤمنون إخوة ﴾.
ب إ ٰىل أبينا منا ﴾
األمساء اخلمسة﴿:إذ قالوا ليوسف وأخوه أح ُّ
املثىن وما يلحق به﴿ :فإن كان تا اث نت ني ف لهما الثُّلثان مما ت رك﴾

ثبوت النون
الياء
األلف

األفعال اخلمسة ﴿ :فال ي ؤمنون إال قل ًيال﴾.
مجع املذكر السامل ﴿:وبشر المؤمنني﴾.
املثىن﴿ :وإن يكن منكم ألف ي غلبوا ألفني بإذن الل ه ﴾.
األمساء اخلمسة﴿ :إن أبانا لفي ضالل ُّمبني﴾.

الكسرة مجع املؤنث السامل﴿ :إن احلسنات يذهب السيئات﴾.
أ -مجع املذكر السامل ﴿ :وما أولٰئك بالمؤمنني ﴾.

الياء

ب -املثىن ﴿ :وجىن اجلنت ني دان ﴾.

الفتحة

ج -األمساء اخلمسة ﴿ ارجعوا إ ٰىل أبيكم ﴾.
املمنوع من الصرف ﴿ :ك ٰذلك كدنا ليوسف ﴾.

حذف حرف العلة املعتل اآلخر ﴿ :ولتأت طائفة أخر ٰى ﴾.
حذف النون

األفعال اخلمسة ﴿ :مل يصلُّوا ف ليصلُّوا معك ﴾.

أقسام اإلعراب األصلي

ب الوطن من اإلميان.
الـظـاهـري ظهور عالمات اإلعراب على آخر حرف يف الكلمة :ح ُّ
اًلسم المقصور

تقدير عالمات اإلعراب على األلف اللينة﴿:قل إن اهلد ٰى هدى الل ه ﴾.

الـتـقديـري اًلسم المنقوص تقدير الضمة والكسرة على الياء ﴿ف ت ول عن هم ي وم يدع الداع إ ٰىل شيء نُّكر﴾
اًلسم المضاف إلى ياء المتكلم

المحلّي

﴿ قل إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت لل ه رب العالمني ﴾.

حيل االسم املبين حمل املعرب من األمساء ﴿ :أمن هٰذا الذي ي رزقكم إن أمسك رزقه ﴾.
ّ

مواضع اإلعراب الفرعي

جمع المذكر السالم ﴿ال يستوي القاعدون من المؤمنني غي ر أويل الضرر والمجاهدون يف سبيل الل ه بأمواهلم
وأنفسهم فضل الل ه المجاهدين بأمواهلم وأنفسهم على القاعدين درجةً﴾.
وما يلحق به
المثنى وما يلحق به

﴿ فإن مل يكونا رجلني ف رجل وامرأتان ﴾ ﴿ قالوا رب نا أمت نا اث نت ني وأحي يت نا اث نت ني ﴾.

األسماء الخمسة

﴿ولما دخلوا عل ٰى يوسف آو ٰى إليه أخاه قال إين أنا أخوك فال ت بتئس مبا كانوا ي عملون﴾

جمع المؤنث السالم ﴿ وعد الل ه المؤمنني والمؤمنات جنات جتري من حتتها األن هار خالدين فيها ﴾.

الممنوع من الصرف ﴿ وأوحي نا إ ٰىل إب راهيم وإمساعيل وإسحاق وي عقوب واألسباط وعيس ٰى وأيُّوب ويونس ﴾

األفعال الخمسة

﴿إن الذين يكفرون بالل ه ورسله ويريدون أن ي فرقوا ب ني الل ه ورسله ﴾.
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نتائج إحصائيات الجذور العربية في القديم والحديث

()20

مواد اإلحصاء

الجذور

(المعجم العربي :دراسة

إحصائية لدوران الحروف في
الجذور العربية)

(إحصاء األفعال العربية
في المعجم الحاسوبي)
(معجم لسان العرب)
(دراسة إحصائية لجذور
معجم الصحاح)
(دراسة إحصائية لجذور
معجم تاج العروس)

(معجم اللغة العربية
التفاعلي)

(المعجم الوسيط)
(معجم األفعال الثالثية في
العربية المستعملة في

التراكيب

الجذور

115

7198

%1،01

%63،43

الثنائية

-

-

-

-

-

الثالثية

5590

%75،33
6538

%70.50
4814
%85،68
7597

%63،42
5121

الجذور

الجذور الرباعية

الخماسية

3739

295

%32،95

%2،59

 416رباعي مضاعف

348

1830

%4،69

%24،66
2548

187

%27،47

%1،91

( 60رباعي مضاعف)
766

38

%13،63

%0،67

(23رباعي مضاعف)
4081

300

%34،07

%2،50

( )420رباعي مضاعف

147

1302

%77،94

%19،81

%2،23

7272

-

-

5428

-

-

المجموع

11347

7420

9273

5639

11978

6570
-

سياقاتها القديمة والمعاصرة)
القرآن الكريم
المؤصل
(المعجم اًلشتقاقي
ّ
أللفاظ القرآن الكريم)

-

1633

%97،31

( 45غير الثالثية)

1678

%2،68

تركيب أو مادة

معنى محوري عام

1700

2300

(( )20األفعال واجلذور واألبنية يف اللغة العربية :دراسة إحصائية مقارنة) د .حيىي مري علم ،جملة كلية اللغة العربية باملنصورة ،العدد ()35
سنة 2017م.
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ال ـم ـراج ـع
 األداء يف اللغة العربية :أسباب الضعف ووسائل العالج ،د .حممود السيد ،جملة جممع اللغة العربيةبدمشق ،اجمللد  ،73اجلزء  ،3ص (.)610-585
 أسلوب معاجلة اللغة العربية يف املعلوماتية ،مروان البواب ،د .حممد حسان الطيان ،كتاب (استخداماللغة العربية يف املعلوماتية) املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،تونس1996 ،م.
 األفعال واجلذور واألبنية يف اللغة العربية :دراسة إحصائية مقارنة ،د .حيىي مري علم ،جملة كلية اللغةالعربية باملنصورة ،العدد ( )35سنة 2017م.
 األمية اجلديدة :تدين مستوى اللغة العربية عند غري املتخصصني يف التعليم اجلامعي ،أمحد مجيلمحودي ،موقع احلوار املتمدن 2 ،يوليو 2008م ،وموقع اللغة العربية ،اجمللس الدويل للغة العربية
2019/9/13م.
 أهداف تدريس اللغة العربية لغري املختصني ،د .حممود أمحد السيد ،ندوة نقابة املعلمني ،دمشق 7-5آذار 1988م.
 التدريب اللغوي ،د .عبد اللطيف حممد اخلطيب و د .سعد عبد العزيز مصلوح ،دار الرتمجة ،الطبعة& http://www.arabiclanguageic.org

https://www.m.ahewar.org

األوىل ،جزءان ،الكويت 1996م .والطبعة الثانية ،دار العروبة ،الكويت 2003م.
 تدريس اللغة العربية لغري املختصني يف جامعة دمشق ،د .أمحد علي كنعان ،ندوة اللغة العربيةوالتعليم ،جممع اللغة العربية بدمشق 2000م.
 تدريس اللغة العربية لغري املتخصصني بني الواقع والطموح ،د .أمحد علي كنعان ،جملة جامعة دمشق،اجمللد  ،15العدد الرابع ،كانون األول1990 ،م.
وطموحا ،د .أمحد علي كنعان ،جملة احتاد اجلامعات
اقعا
 تدريس اللغة العربية لغري املتخصصني و ًً
العربية ،العدد  ،33كانون الثاين 1980م.
منوذجا ،إمساعيلي ،شبكة صوت العربية،
 تدريس اللغة العربية لغري املتخصصني :طلبة احلقوقً
https://www.voiceofarabic.net
2012/3/9م.
 تدريس اللغة العربية لغري املختصني ولغري الناطقني هبا ،د .فاخر صاحل ميّا ،ندوة اللغة العربية والتعليم،جممع اللغة العربية بدمشق 2000م.
 تطوير طرائق تدريس النحو ،د .حورية اخلياط ،ندوة اللغة العربية والتعليم ،جممع اللغة العربية بدمشق2000م.
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 تعليم اللغة العربية يف دول اخلليج مع دراسة حالة لواقع تعليم اللغة العربية يف اململكة العربية السعودية،د .علي بن حممد التوجيري ،املوسم الثقايف جملمع اللغة العربية األردين  28حمرم 1421ه  2 /أيّار2000م.

الدويل للغة العربيّة 24 ،أبريل
 تعليم اللغة العربية يف العصر الرقمي ،د .عادل بوديار ،موقع اجمللسّ
http://www.arabiclanguageic.org
2017م.
 تعليم اللغة العربية املربمج باحلاسوب ،د .فخر الدين القال ،ندوة اللغة العربية والتعليم ،جممع اللغةالعربية بدمشق 2000م.
أمنوذج ا ،د حي ىي م ري عل م ،جمل ة كلي ة
 تيس ري العربي ة وتعليمه ا باحلاس وب :ج داول الص رف الع ريبً
اآلداب ،جامعة املنوفية ،أغسطس 2015م.
 احلاسوب وتعليم اللغة العربية لغري املختصني هبا بالطريقة التواصلية ،د .غيداء الربداوي ،ندوة اللغةالعربية والتعليم ،جممع اللغة العربية بدمشق 2000م.
 دراسة تقوميية لتعليم اللغة العربية لغري املتخصصني يف السنة األوىل يف كلييت اآلداب والعلوم جبامعةدمشق ،خريي محا ،رسالة ماجستري ،كلية الرتبية جبامعة دمشق1986/1985 ،م.
 دليل قواعد اإلمالء ومهاراهتا ،د .حيىي مري علم ،اإلصدار ( )78سنة 1435ه2014/م ،مطبوعاتالوعي اإلسالمي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،دولة الكويت.
 ريادة العرب يف اإلحصاء اللغوي ،د.حيىي مري علم ،جملة كلية اآلداب ،جامعة املنوفية ،يوليو2014م.

 الص رف الع ريب ،د .حي ىي م ري عل م ،مطبوع ات ال وعي اإلس المي ،اإلص دار ()1151436ه 2015/م ،مطوي ة هدي ة الع دد ( )600م ن اجملل ة ،ش عبان 1436ه /مايو – يوني و 2015م،
لوحة (كرتون).
 العربية اجلامعية لغري املتخصصني ،د .عبده الراجحي ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع،2007م.
 العربية يف إطار متطلبات اجلامعة ،د .عبده الراجحي ،ندوة تدريس اللغة العربية يف اجلامعات املصرية(11-10مايو 1999م).
 العربية والرتاث ،د.حيىي مري علم ،اإلصدار ( )69مطبوعات الوعي اإلسالمي ،مجادى اآلخرة1434ه  /مايو 2013م ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،دولة الكويت.
 قواعد اإلمالء ،د .حيىي مري علم ،مطبوعات الوعي اإلسالمي ،اإلصدار (1433 ،)58ه 2012/م،مطوية هدية العدد ( )567جملة الوعي اإلسالمي ،ذو القعدة/سبتمرب-أكتوبر2012م ،ولوحة (كرتون).
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 اللغة العربية بني الواقع واملرجتى ،د .حممود السيد ،جملة جممع اللغة العربية بدمشق ،اجمللد  ،84اجلزء ،4ص .933
 اللغة العربية يف املؤسسات التعليمية يف سورية :الواقع واملقرتحات ،د .أمحد دمهان ،ندوة اللغة العربيةوالتعليم ،جممع اللغة العربية بدمشق 2000م.
 اللغة العربية لغري املختصني ،د .مازن املبارك ،د .مىن إلياس ،د .عبد الكرمي يعقوب ،أ .عاصم بيطار،وزارة التعليم العايل ،منشورات جامعة تشرين ،مطابع جامعة حلب 1984/1983م.
 اللغة العربية لغري املختصني ،د .مصطفى جطل ،د .صالح كزارة ،د .سامي عوض ،د .أمحداملعايطة ،وزارة التعليم التعايل ،منشورات جامعة حلب 1438ه 2017/م.
 مشكالت اللغة العربية ،د .حممود السيد ،جملة جممع اللغة العربية بدمشق ،اجمللد  ،87اجلزء ،4ص.968-942

 مهارات االتصال يف اللغة العربية ( AR 111 )1و ( ،AR112 )2د .عبد اللطيف حممداخلطيب ،د .سعد عبد العزيز مصلوح ،د .حممد حسان الطيان ،د .حممد قباري شحاته ،اجلامعة العربية
املفتوحة ،عمادة الدراسات اجلامعية العامة ،الطبعة األوىل 2007م ،دولة الكويت.

 مواد اللغة العربية يف أقسام اإلعالم يف اجلامعات السعودية ،د .حممد عبد الرمحن الربيّع ،حبوث مؤمترجممع اللغة العربية بالقاهرة ،الدورة ( 24( ،)83أبريل  3 -مايو 2017م).
 النحو األساسي ،د .أمحد ُمتار عمر ود .مصطفى النحاس زهران ود .حممد محاسة عبد اللطيف،منشورات ذات السالسل ،الكويت ،الطبعة األوىل1404 ،ه 1984/م.
 ندوة اللغة العربية :معامل احلاضر وآفاق املستقبل ،جممع اللغة العربية بدمشق-26( ،)1997/10/29
 ندوة اللغة العربية واإلعالم ،جممع اللغة العربية بدمشق1998/11/23-21( ،م). ندوة اللغة العربية والتعليم ،جممع اللغة العربية بدمشق (2000/10/25-22م) سجل الندوة. ندوة النحو والصرف ،كلية اآلداب جبامعة دمشق ،اجمللس األعلى لرعاية الفنون واآلداب والعلوماالجتماعية1994/8/30-27( ،م).
 ندوة نقابة املعلمني املركزية يف القطر (1988/3/7-5م) حول تدريس اللغة العربية لغري املختصني. ندوة واقع التدريس باللغة العربية يف اجلامعات السورية ،جممع اللغة العربية بدمشق-18( ،2012/12/19م).
 واقع تدريس اللغة العربية يف اجلامعات العربية ،د .حممود السيد ،جملة جممع اللغة العربية ،اجمللد ،90اجلزء  ،2الصفحة .342-317
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الفهرس
امللخص:
 ّ املق ّدمة:أوال :واقع تعليم اللغة العربية
 ً -ث ان يً ا :واقع تدريس اللغة العربية لغري املختصني هبا

 ثالثًا :أسباب الضعف اللغوي لدى غري املختصنيابعا :مشكالت تعليم اللغة العربية لغري املختصني هبا
ر ًخامسا :أهداف تدريس العربية لغري املختصني ومناهجه وموضوعاته
ً

سادسا :مالحظات عامة على تعليم العربية لغري املختصني
 ً ساب عًا :مقرتحات وتوصيات للنهوض بتعليم العربية لغري املختصني ثامنًا :مناذج من جهود الباحث يف تعليم العربية لغري املختصني وللمختصني هبا املراجع: -الفهرس:
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