
  

  
  
  
 

 ا يف التعليم العامالعربية واللغات األجنبية وموقعهاللغة 
 يف الوطن العريب

  
 )∗(حممود أمحد السيّد. د

 
نحاول يف هذا البحث املوجز أن نتعرف أمهية تعلم اللغة العربية واللغات 
األجنبية يف الوقت نفسه, وأن نبـني واقـع تعلـيم اللغـة العربيـة يف التعلـيم العـام, 

م اللغات األجنبية, ثم نوضح الواقـع التعليمـي يف املامرسـات داخـل وواقع تعلي
الصفوف, والكفايـات اللغويـة للمتعلمـني وميـوهلم واجتاهـاهتم, ثـم نقـف عـىل 
بعض القضايا املثارة يف جمـال تعلـيم اللغـات األجنبيـة يف التعلـيم العـام, لنرسـم 

 .بعض الصوى عىل درب النهوض هبذا الواقع

 م اللغة العربية واللغات األجنبيةأمهية تعل −أوًال 
ــة  ــات الوطني ــا املتطلب ــم اللغــات رضورة ماســة متليه ــدهي أن تعل مــن الب
والقوميــة وطبيعــة العرصــ الــذي نحيــا حتــت ظاللــه, ذلــك ألن أي لغــة هــي أداة 
التفكري, وهي وسيلة الفـرد للتعبـري عـن مشـاعره وعواطفـه وأفكـاره, ووسـيلته 

 املجتمع الذي حييا فيه, وهبا يناقش شؤون حياته لقضاء حاجاته وتنفيذ مطالبه يف
                                                           

 .عضو جممع اللغة العربية بدمشق ) ∗(
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, اوحـاًرض  اعـىل جتـارب اآلخـرين ماضـيً  ا, ومطلعً اومستوضحً  اوباحثً  امستفًرس 
يف وجـدانات  اتلك التجـارب يف حياتـه, ومـؤثرً  انحو املستقبل, وموظِّفً  اوتوجهً 

 .اآلخرين وعقوهلم
نحن نشـعر بوجودنـا «: ويرى الدكتور طه حسني أننا نفّكر باللغة إذ يقول

وبحاجاتنا املختلفة, وعواطفنا املتباينة وميولنا املتناقضة حني نفكر, ومعنى ذلك 
أننا ال نفهم أنفسنا إال بالتفكري, ونحن ال نفكر يف اهلواء, وال نستطيع أن نفـرض 

سنا, واألشياء عىل أنفسنا إال مصورة يف هذه األلفاظ التي نقدرها ونديرها يف رؤ
ا للناس ما نريد, ونحتفظ منها ألنفسنا بام نريـد, فـنحن نفكـر باللغـة, ظهر منهونُ 

ونحن ال نغلو إذا قلنا إهنا ليسـت أداة للتعامـل والتعـاون االجتامعيـني فحسـب, 
  )١(.»وإنام هي أداة التفكري واحلس والشعور

واللغــة مؤسســة اجتامعيــة إنســانية, فهــي مســتودع تــراث األمــة, والربــاط 
, وهـي اجلرسـ ابناء املجتمع, فتوّحد كلمتهم, وجتمع بينهم فكري الذي يربط بني أ

 .الذي تعرب عليه األجيال من املايض إىل احلارض, ومن احلارض إىل املستقبل
ُة املـرء, وهويـة جمتمعـه وأمتـه يف الوقـت نفسـه, ذلـك ألن  واللغة هي ُهويَّ

: ال لغـًة وهويـةاللغة واهلوية وجهان لعملة واحدة, إذ ليس اإلنسان يف جـوهره إ
 .اللغُة فكُره ولساُنه, ويف الوقت نفسه انتامؤه, وهذه كلها تكّون هويته

وليســت ثقافــة أي جمتمــع إال منظومــة تشــمل اجلوانــب املعنويــة فيــه لغــًة 
وأنظمة ودسـاتري وقـوانني, كـام  واجتاهات وقيًام  ومعرفًة وعاداٍت وتقاليَد وميوًال 

                                                           
 . ١٩٦٨ −القاهرة −مطبعة املعارف ومكتبتها −مستقبل الثقافة يف مرص −الدكتور طه حسني )١(
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 .ئية والتطبيقية والتقانية يف حياتهتشمل مجيع اجلوانب العملية واألدا
ـٌة ثقافيـة متيـزه, وال يمكننـا أن  ولكل جمتمـع مـن املجتمعـات البرشـية ُهويَّ

دون هويــة, واللغــة هــي حمــور الثقافــة وحاملتهــا واحلاضــن هلــا,  انتصــور جمتمًعــ
واملعّرب عنها, وهي األساس الصلب الذي تقوم عليه األمة والوطن الروحي هلا, 

 اووجـدانً  وعقـًال  اإال الطابع املعّرب عن الشخصية لغًة وثقافًة, أي لسانً وما اهلوية 
 .وأداء, وال هوية دون لغة, وال وطن من دون هوية

وإذا كانت اللغة هي وسيلة املرء للتحكم يف بيئته ألهنـا أداة التفكـري وثمرتـه, 
تمـع وهبا تسهل عمليـات التفاعـل االجتامعـي واالنصـهار الفكـري بـني أفـراد املج

واألمة, فإن لغتنـا العربيـة هـي هويتنـا, وذاكـرة أمتنـا, ومسـتودع تراثهـا, وجرسـها 
للعبور من املايض إىل احلارض, ومن احلارض إىل املستقبل, فهويتنا العربية هـي انـتامء 

 .إىل لغتنا العربية, وتارخينا العريب, وأرضنا العربية, وقرآننا العريب
رخينــا, وطبعــت بالعروبــة حضــارتنا, ولغتنــا العربيــة هــي التــي عاشــت تا

ـدت ألسـنتنا وأقالمنـا, وهـي قلعتنـا احلصـينة للـذود عـن  وحوت ثقافتنـا, ووحَّ
هويتنا وذاتيتنـا الثقافيـة ووحـدتنا القوميـة, وهـي ذات أبعـاد متعـددة, فهـي مـن 

مادامـت هـي الربـاط  اوعموديـ االناحية القومية جتمع بني أبناء األمة العربية أفقي 
ــد, وهــي مــن الناحيــة الدينيــة وســيلة العــريب لفهــم دينــه  القــومي ــد واملوحَّ املوحِّ

والقـرآن  .وعقيدته ما دامت هي لغة القـرآن الكـريم واحلـديث النبـوي الرشـيف
الكريم هو الذي صان هذه اللغة وحفظِها من الضياع, وصاهنا من االضمحالل 

ات التي ابتليـت لنكبوالزوال مع كثرة الكوارث التي اجتاحت األمة واألرزاء وا
العصور, وما الفضل يف صمود اللغـة العربيـة أمـام اهلجـامت الرشسـة  رّ هبا عىل م
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مسريهتا إال للقرآن  يفالتي تعرضت هلا األمة, والتحديات القاسية التي واجهتها 
الكريم, ذلك الكتاب العريب املبني الذي نزل به الروح األمني عىل قلب الرسـول 

 .ألمته الدعوته, ودستورً  ايًة لنبوته, وتأييدً آ العريب الكريم 
, كـام أن امقدًس  اهلذه األسباب كافًة كان تعلم اللغة العربية وتعليمها واجبً 

ـــة  ـــم والتقان ـــات العرصـــ, عرصـــ العل ـــن متطلب ـــة م ـــات األجنبي ـــة اللغ معرف
, وعرصــ االنتشــار الثقــايف اخلــاطف, واالنفتــاح بــني احلضــارات )التكنولوجيــا(

مـن لغتـه  ايف حياتنـا املعـارصة إال إذا كـان متمكنًـ اوال يعد املرء مثقفً والثقافات, 
األم واللغــات األجنبيــة, وعــىل األقــل واحــدة منهــا, ذلــك ألن معرفــة اللغــات 
األجنبية تسـمح لصـاحبها فهـم حضـارات الشـعوب األخـرى, كـام تتـيح لـه أن 

 :قوليعّرف اآلخرين بحضارة أمته, ورحم اهللا شاعرنا العريب عندما ي
ــــهُ  ــــر نفُع ــــرء يكث ــــات امل ــــدر لغ ـــوانُ   بق ـــد الشـــدائد أع ـــه عن ـــك ل  وتل
ـــِظ اللغـــات مســـارعً  ـــادْر إىل حف  لســـــاٍن باحلقيقـــــِة إنســـــانُ  فكـــــلُّ   افب

وما دامت اللغة العربية هي هوية املرء وهوية أمتـه ووطنـه الروحـي, ومـا 
يـف ف وتعررَ دامت اللغة األجنبية هي وسيلته لفهم حضارات الشعوب مـن َطـ

 .اآلخرين بحضارة أمته من طرف آخر
وما دامت اللغة األم واللغات األجنبية جيري اكتساهبا وتعلمها يف مراحل 
التعليم, والسيام مرحلة التعليم العام, فام حال واقع تعليم اللغـة العربيـة واللغـة 

 األجنبية يف واقعنا العريب يف التعليم ما قبل اجلامعي?
 .فحات التاليةهذا ما سنعرض له يف الص
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 واقع تعليم اللغة العربية يف التعليم العام −اثانيً 
تنص دسـاتري الـدول العربيـة عـىل أن اللغـة الرسـمية يف الدولـة هـي اللغـة 

 اوإعالًمـ يف مجيـع شـؤون احليـاة تعلـيًام  االعربية, عىل أن تـتجىل سـريورًة وانتشـارً 
تعليم اللغة العربيـة يف التعلـيم وإذا ألقينا نظرة عىل واقع . لخإ...وإدارة وتراسًال 

أن تعلـيم اللغـة ) ١(العام يف الـوطن العـريب فإننـا نالحـظ يف اجلـدول ذي الـرقم 
العربية يبدأ من الصف األول مـن مرحلـة التعلـيم األسـايس, ويسـتمر هبـا حتـى 

 ).احلكومية(هناية املرحلة الثانوية يف املدارس الرسمية 
 )١(اجلدول 

 ربية يف التعليم العام بالوطن العريبواقع تعليم اللغة الع
 واقع تعليم اللغة العربية الدولة

يبــدأ تعلــيم اللغــة العربيــة وتعلــيم املــواد هبــا مــن الصــف األول مــن  الكويت
مرحلــة التعلــيم األســايس, ويســتمر حتــى هنايــة املرحلــة الثانويــة يف 

ــدارس الرســمية ــة . امل ــاللغتني العربي ــتعلم ب ــدارس اخلاصــة ف ــا امل أم
 .ابعض املواد باألجنبية معً و

ــيم  قطر ــة التعل ــن مرحل ــن الصــف األول م ــة م ــة العربي ــيم اللغ ــدأ تعل يب
األسايس, ويف املدارس املستقلة التي ترشف عليهـا الدولـة اعتمـدت 

 .اللغة اإلنجليزية لتدريس مواد العلوم والرياضيات واحلاسوب

ــن مر ليبيا ــن الصــف األول م ــة م ــة العربي ــيم اللغ ــدأ تعل ــيم يب ــة التعل حل
األســايس, وتعّلــم مجيــع املــواد يف هــذه املرحلــة ويف املرحلــة الثانويــة 

 .باللغة العربية يف املدارس الرسمية واخلاصة
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 واقع تعليم اللغة العربية الدولة

ــة مــن الصــف األول يف املــدارس الرســمية  لبنان ــيم اللغــة العربي ــدأ تعل يب
% تـدّرس مـواد ٣٠% من املدارس هي رسمية تدّرس بالعربية و٣٠و

% تدّرس مواد باإلنجليزية, وذلك من الصـف األول ٣٠بالفرنسية و
حتى اخلامس, ومن الصف السادس إىل هناية املرحلة الثانوية يصـبح 

واملـــواد التـــي تـــدّرس باللغـــة . % لإلنجليزيـــة٤٠% للفرنســـية و٦٠
األجنبيــــة هــــي العلــــوم الفيزيائيــــة والكيميائيــــة وعلــــوم احليــــاة 

ــا واملعلوماتيــة ــة يف أمــا املــواد األ. والتكنولوجي دبيــة فتــدّرس بالعربي
املدارس الرسـمية واخلاصـة إال يف عـدد قليـل مـن املـدارس اخلاصـة 

 .فتعلم الفلسفة واالقتصاد واالجتامع باللغة األجنبية

يبدأ التعليم من الصف األول ويستمر يف التعليم األسايس والثـانوي  تونس
الفرنسـية يف باللغة العربية يف املدارس الرسـمية, وبـاللغتني العربيـة و

 .املدارس اخلاصة

يبدأ التعليم مـن الصـف األول, ويسـتمر تعليمهـا والـتعلم هبـا حتـى  سورية
هناية املرحلـة الثانويـة يف املـدارس الرسـمية واخلاصـة, وثمـة منـاهج 
ــوم  ــواد العل ــدارس اخلاصــة مل ــة يف بعــض امل ــة األجنبي ــة باللغ إثرائي

 .والرياضيات إىل جانب اللغة العربية

يبدأ التعليم مـن الصـف األول ويسـتمر حتـى هنايـة املرحلـة الثانويـة  ديةالسعو
عن وزارة الرتبية والتعلـيم نظـام جديـد  اباللغة العربية, وصدر أخريً 

بتعليم مجيـع املـواد بلغـة غـري ) بنني وبنات(يسمح للمدارس األهلية 
 .عربية ما عدا العلوم الدينية والعربية
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 واقع تعليم اللغة العربية الدولة

ية مـن الصـف األول ويسـتمر حتـى هنايـة املرحلـة يبدأ التعليم بالعرب األردن
ــدارس  ــدا بعــض امل ــا ع ــدارس الرســمية واخلاصــة, م ــة يف امل الثانوي

 .اخلاصة فتعلم املواد العلمية باللغتني العربية واإلنجليزية

يبدأ التعليم بالعربية مـن الصـف األول ويسـتمر حتـى هنايـة املرحلـة  املغرب
اصــة, مــا عــدا املــدارس اخلاصــة الثانويــة يف املــدارس الرســمية واخل

فــتعلم بعــض مــواد التعلــيم التقنــي والتجــاري والصــناعي والفنــون 
 .باللغة األجنبية

يبدأ التعليم بالعربية من الصف األول, ويسـتمر حتـى هنايـة املرحلـة سلطنة عامن
أمـا املـدارس اخلاصـة فيكـون . الثانوية يف املدارس الرسمية واخلاصة

 .ني العربية واألجنبيةالتعليم فيها باللغت

يبدأ التعليم بالعربية مـن الصـف األول ويسـتمر حتـى هنايـة املرحلـة  اجلزائر
أمـا يف املـدارس اخلاصـة فـتعلم بعـض . الثانوية يف املدارس الرسـمية

 .املواد باللغة األجنبية

أما املدارس اخلاصة فإن بعضها يدّرس املواد باللغـة العربيـة فقـط كـام هـي 
يف ليبيا وسورية, إىل جانب مناهج إثرائيـة ملـواد العلـوم والرياضـيات  عليه احلال

باللغة األجنبية إىل جانب العربية يف سورية, وهـي التـي تعّلـم هبـا مجيـع املـواد يف 
 .املدارس اخلاصة والرسمية

أن دولة قطر تنفرد يف أن املدارس املستقلة التـي ترشـف  اونالحظ أيًض 
ـــة ـــة اعتمـــدت اللغ ـــا الدول ـــوم  عليه ـــواد العل ـــيم م ـــة لتعل ـــة لغ اإلنجليزي

 .والرياضيات واحلاسوب
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أما املدارس اخلاصة يف كـل مـن الكويـت وتـونس واألردن وسـلطنة عـامن 
 .فتعّلم باللغتني العربية واألجنبية

ويتبّني من اجلدول أن ثمة مواد تدّرس باللغة األجنبيـة يف التعلـيم العـام يف 
ن املواد التي تدرس باللغـة األجنبيـة يف لبنـان كل من لبنان واملغرب واجلزائر, وأ

) التكنولوجيـــا(هـــي العلـــوم الفيزيائيـــة والكيميائيـــة وعلـــوم احليـــاة والتقانـــة 
ــي والتجــاري والصــناعي  ــيم التقن ــواد التعل ــم م ــرب تعّل ــة, ويف املغ واملعلوماتي

 )٢(. والفنون باللغة األجنبية
للغـة العربيـة يف التعلـيم ويتضح من املعلومات السابقة عن واقع التعليم با

للسياسة اللغوية عىل نطاق السـاحة القوميـة,  االعام يف الوطن العريب أن ثمة غيابً 
إذ ليس ثمة ختطيط لغوي يف ضوء سياسة لغوية واضحة ترسم املوقف من تعليم 
مواد املعرفة باللغة القومية وحدها يف مرحلة التعليم األسايس واملرحلة الثانويـة, 

أما ما الحظنـاه مـن اضـطراب يف املواقـف . ملدارس الرسمية واخلاصةوذلك يف ا
يف املدارس اخلاصة فإنه يشكل ثغرة يف النظام التعليمي العريب, إذ  وجٍه خاصوب

 اسـلبي  عمـًال  إن االقتصار عىل تعليم بعض املواد باللغة األجنبية دون العربية يعدُّ 
 .يف رصح لغتنا العربية ونظامنا الرتبوي

 واقع تعليم اللغات األجنبية يف التعليم العام −اثً ثال
سبقت اإلشارة إىل أن تعليم اللغات األجنبية من األمهية بمكـان يف عاملنـا 
املعارص بعد أن غدا العامل قرية صغرية, ولكن البّد لنا أن نفّرق بني تعلم اللغـات 

                                                           
اخلطة العامة لتعريـب  −املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم −لدكتور حممود السّيد وآخرونا )٢(

  . ٢٤ص ٢٠١١تونس  −التعليم
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مـن العربيـة  بـدًال  األجنبية وهو أمر هام, وبني تعلم مواد املعرفة باللغـة األجنبيـة
 .ويف املدارس العربية وعىل األرض العربية, فهذا يف غاية اخلطورة

ولكي نتعرف واقع تعليم اللغات األجنبية يف التعلـيم العـام يف الـوطن العـريب 
الذي يشتمل عىل الصف الذي يبـدأ فيـه تعلـيم اللغـة ) ٢(ننظر إىل اجلدول ذي الرقم 

 .دأ فيه تعليم اللغة األجنبية الثانية إن وجداألجنبية األوىل, والصف الذي يب
 )٢(اجلدول 

 واقع تعليم اللغات األجنبية يف التعليم العام يف الوطن العريب
 اللغة األجنبية الثانية اللغة األجنبية األوىل الدولة

من الصف األولابدًء الكويت
 )اإلنجليزية(

 من الصف الرابع ابدءً 

 − )ليزيةاإلنج(من الروضةابدًء قطر

من الصف اخلامسابدًء ليبيا
 )اإلنجليزية(

 من الصف العارش ابدءً 

من الصف السابع  ابدءً )الفرنسية(من الصف األولابدًء لبنان
 )اإلنجليزية(

من الصف الثالثابدًء تونس
 )الفرنسية(

من الصف السادس  ابدءً 
 )اإلنجليزية(

من الصف األولابدًء سورية
 )اإلنجليزية(

من الصف السابع  ادءً ب
 )الفرنسية(

من الصف السادسابدًء السعودية
 )اإلنجليزية(

 ال يوجد



 )٣(اجلزء ) ٨٧(املجلد  –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

 اللغة األجنبية الثانية اللغة األجنبية األوىل الدولة

من الصف األولابدًء األردن
 )اإلنجليزية(

 ال يوجد

من الصف الثالثابدًء املغرب
 )الفرنسية(

من الصف التاسع  ابدءً 
 )اإلنجليزية(

من الصف األولابدًء سلطنة عامن
 )اإلنجليزية(

 جدال يو

من الصف الثالثابدًء اجلزائر
 )الفرنسية(

من الصف السادس  ابدءً 
 )اإلنجليزية(

 :ويتبني من هذا اجلدول ما ييل
إن اللغة األجنبيـة األوىل هـي اللغـة اإلنجليزيـة يف كـل مـن الكويـت وقطـر  −١

وليبيا وسورية والسـعودية واألردن وسـلطنة عـامن, وهـي الفرنسـية يف كـل 
 .غرب واجلزائرمن لبنان وتونس وامل

إن تعلم اللغـة األجنبيـة األوىل يبـدأ مـن الصـف األول مـن مرحلـة التعلـيم  −٢
األسايس يف كل من الكويت وسورية ولبنان واألردن وسلطنة عامن, ويبـدأ 
مــن الصــف الثالــث يف كــل مــن تــونس واملغــرب واجلزائــر, ومــن الصــف 

 .يبدأ من الروضةاخلامس يف ليبيا والسادس يف السعودية, أما يف دولة قطر ف
قطـر : ثمة دول عربية مل ترش إىل اللغة األجنبية الثانية فيها, وهذه الدول هي −٣

وثمـة دول أشـارت إىل اللغـة األجنبيـة . والسعودية واألردن وسلطنة عـامن
 .الثانية, ولكن مل تعرف نوعية هذه اللغة, ومن هذه الدول الكويت وليبيا
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ــة  −٤ ــتعلم اللغــة األجنبي ــدء ب ــة اخيتلــف الب ــة إىل أخــرى, فهــو يف لثاني مــن دول
الكويــت يبــدأ مــن الصــف الرابــع, ويف تــونس واجلزائــر يبــدأ مــن الصــف 
السادس, واللغة الثانية فيهام اإلنجليزية, ويف لبنان وسورية يبدأ من الصف 
ــان  ــة, ويف لبن ــة ثاني ــذ الفرنســية يف ســورية لغ ــتعلم التالمي الســابع حيــث ي

ويف املغرب يبدأ التعليم من الصـف التاسـع,  .يتعلمون اإلنجليزية لغة ثانية
واللغة الثانية هي اإلنجليزية, ويف ليبيـا يبـدأ تعلـم اللغـة األجنبيـة الثانيـة يف 

 .الصف العارش

ــة والفرنســية,  −٥ ــا اإلنجليزي ــدتني لغــة أوىل مه ــني املعتم ــني األجنبيت إن اللغت
 .وكذلك األمر يف نوعية اللغة األجنبية الثانية

للسياسـة اللغويـة يف جمـال تعلـيم  اوغياًبـ اأن ثمة اضـطرابً  ويتضح مما سبق
)٣(. اللغات األجنبية عىل صعيد النظام الرتبوي العريب يف التعليم العام

 

 الواقع التعليمي يف املامرسات داخل الصفوف −ارابعً 
إذا كانت الوثائق تدل عـىل اللغـة املقـررة يف العمليـة التعليميـة التعلميـة يف 

ام إن للعربية أو لألجنبية, فإن املامرسات داخل الصفوف هـي املـؤرش التعليم الع
 .األسايس عىل الواقع

ولقد سبق ملؤسسة الفكر العريب أن وجهت استبانات إىل عينة من الطالب 
بنني وبنات يف هناية التعليم العام يف الوطن العريب, وقد شـمل التوزيـع اجلغـرايف 

لسـطني املحتلـة والسـعودية ومرصـ وتـونس مـن لبنـان وسـورية واألردن وف كال 

                                                           
  . ٢٧املرجع السابق ص )٣(
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 )٤(. واملغرب وقطر, وموريتانيا والسودان والصومال والعراق
وبعد استبعاد العينات غري املمثلـة يف بعـض الـدول املشـار إليهـا, واإلبقـاء 

عـىل النحـو  اتنازليـ اأمكن ترتيب هـذه النسـب ترتيًبـ اعىل النسب املمثلة إحصائي 
 ).٣(الرقم  املبني يف اجلدول ذي

 )٣(اجلدول 
 اتنازلي  االنسبة املئوية للعينة املستجوبة مرتبة ترتيبً 

 نسبتها املئوية عدد الطالب يف العينة الدولة

 ٧٣.٤٦ ٣٤٨٧ لبنان

 ٧.٥٠ ٣٥٦ املغرب

 ٦.٦٤ ٣١٥ فلسطني

 ٥.٠٦ ٢٤٠ موريتانيا

 ٣.٠٥ ١٤٥ تونس

 ٢.٨٢ ١٣٤ السعودية

أرباع حجـم العينـة إنـام هـو مـن لبنـان, يف ويالحظ أن ما يقرب من ثالثة 
حني أن الربع الباقي هلا من مخس دول هي املغرب وفلسطني وموريتانيا وتـونس 
ــونس  والســعودية, كــام يالحــظ أن ثمــة ثــالث دول مــن املغــرب العــريب هــي ت
واملغرب وموريتانيا, ودولتني مـن بـالد الشـام مهـا لبنـان وفلسـطني, ودولـة مـن 

 . هي السعوديةدول اخلليج العريب

                                                           
  . ٢٠١١بريوت  −استطالع رأي طالب ما قبل التعليم اجلامعي −مؤسسة الفكر العريب )٤(
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حكـومي أو (ولو ألقينا نظرة عىل واقع القطاع التعليمي من حيث نوعيته 
فإننا نالحظ أن النسبة املئويـة للطـالب التـابعني لكـل قطـاع عـىل النحـو ) خاص

 ).٤(املبني يف اجلدول 
 )٤(اجلدول 

 النسبة املئوية للعينة املستجوبة من حيث نوعية القطاع الذي تتبع له
 النسبة املئوية عدد الطالب يف العينة لتعليميالقطاع ا

 ٦٢.٦٣ ٢٩٦٠ )رسمي(حكومي 

 ٣٢.٦٣ ١٥٤٩ خاص

 ٥.٠١ ٠٢٣٨ ال جواب

 ١٠٠ ٤٧٤٧ حجم العينة

ثلث العينة املسـتجوبة هـو مـن القطـاع اخلـاص,  من قربويالحظ أن ما ي
عــن  اوجتــدر اإلشــارة إىل أن األنظمــة املطبقــة يف املــدارس اخلاصــة ختتلــف أحياًنــ

األنظمــة املطبقــة يف املــدارس الرســمية احلكوميــة, وهــذا االخــتالف يــؤثر يف 
 .اجتاهات الطلبة وميوهلم

 :اللغة املطبقة يف العملية التعليمية التعلمية  − أ
تبني أن اللغة املعتمدة يف املدرسة يف تدريس مواد العلوم والرياضيات هـي 

اللغة اإلنجليزية هي املعتمـدة, % من الطلبة إىل أن ٤١.٤اللغة األجنبية, إذ أشار 
% منهم إىل أن الفرنسية هي املعتمدة, يف حـني أن نسـبة مـن أشـاروا ٣٣.٥وأشار 

 .%٦.٨إىل ثنائية اللغة بلغت 
وتبــني أن امتحانــات مــواد العلــوم والرياضــيات جتــري باللغــة اإلنجليزيــة 
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رتبة الثالثـة % وبالعربية يف امل٣٣.٥% وبالفرنسية بنسبة قدرها ٤٣.٩بنسبة قدرها 
 .%١٩.٩بنسبة قدرها 
% من الطلبة أنه ال يسمح هلم باإلجابة عن أسئلة مواد العلـوم ٩٣.٤وأبان 

 .والرياضيات يف الكتايب والشفهي باللغة العربية
 اأما اللغة املعتمدة يف رشح الدروس يف العلوم والرياضـيات فكانـت مزًجيـ

% ١٥.٨% وباألجنبيــة بنســبة قــدرها ٤٧.٥مــن العاميــة واألجنبيــة بنســبة قــدرها 
% وجاءت العربية الفصيحة يف املرتبة األخـرية بنسـبة ٨.٧وبالعامية بنسبة قدرها 

 .%٤.٣قدرها 
وتدل هذه النسـب عـىل أن واقـع األنظمـة املطبقـة يف املـدارس يسـاعد أيـام 
مساعدة عىل إقبال الطالب عىل استعامل اللغة األجنبية ما دامت الدروس ترشح 

 ., واالمتحانات تؤدى هبا, وأنه ال يسمح للطالب بتأدية امتحاناهتم بالعربيةهبا
وتسود العامية يف لغة التواصل بني الطالب, إذ وصـلت نسـبة اسـتخدامها 

) الفصـيحة والعاميـة(% يف حني بلغت نسبة استخدام ازدواجيـة اللغـة ٨١.٣إىل 
%, وجـاءت ٦.٣) ةأجنبيـة وفصـيح(% وبلغت نسبة استخدام ثنائية اللغة ٦.٢٢

 .%٣.٥الفصيحة يف املرتبة األخرية حيث بلغت نسبة استخدامها 
% ٣١.٤أما السبب يف عدم التواصل مع األسـاتذة بالفصـيحة فقـد أرجعـه 

% إىل صعوبة العربيـة وتعقيـدها, ٣٠.٣من الطالب إىل خوف الوقوع يف اخلطأ و
لغــة الســليمة إن مــن وجتـدر اإلشــارة إىل أن غيــاب القــدوة احلســنة يف اســتعامل ال

املعلمــني أو املتعلمــني هــو ســبب أســايس يف عــدم التواصــل, وأن ثمــة أخطــاء 
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 )٥(. يرتكبوهنا عند ممارستهم العربية الفصيحة
 :الواقع املتعلق بميول الطلبة واجتاهاهتم نحو اللغة العربية  − ب

% من طلبة املرحلة الثانوية إىل أهنـم اختـاروا الفـرع العلمـي ال ٥٦.٢أشار 
ديب يف دراستهم للحصول عىل الشهادة الثانوية, وأن السبب يف هـذا االختيـار األ

 .% منهم٤٩.٨هو الرغبة يف متابعة االختصاص يف اجلامعة كام أفاد بذلك 

% ٥٣.١وأبان ما يقرب من نصف الطلبة أنه ال حيـب اللغـة العربيـة, إذ إن 
, وهذه أمارة بالغة )حةالعربية الفصي(من الطالب فقط أبدوا حمبتهم للغتهم األم 

 .اخلطورة عىل واقع أبنائنا الطلبة نحو لغتهم القومية
% من الطلبة أهنم ال يرغبون يف تعلم مواد العلوم والرياضيات ٦٥.١وذكر 

وسائر املواد يف املرحلة الثانويـة باللغـة العربيـة, كـام أشـاروا إىل أنـه لـو تـرك هلـم 
م والرياضيات يف الكتايب والشفهي فـإهنم اخليار يف اإلجابة عن أسئلة مواد العلو

خيتارون اللغـة األجنبيـة أكثـر مـن اختيـارهم للعربيـة, إذ بلغـت نسـبة مـن خيتـار 
 .%٣١.٣% يف حني أن نسبة من خيتار العربية ٦٥.٤األجنبية 
 :الكفايات اللغوية للمتعلمني −ج

يف الكفايــات اللغويــة للمتعلمــني مــن حيــث الفهــم  اتبــني أن ثمــة قصــورً 
والقراءة السليمة والتعبري الوظيفي والقواعد النحوية والتذوق األديب والتفتـيش 

 .لخإ...والبحث يف املعاجم, وحفظ الشعر والنثر
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ذكر أكثر من نصف الطلبة املستجوبني أهنم جيدون صعوبة يف فهم كثري من 
ــة, وال يقترصــ القصــور يف الفهــم عــىل  الكلــامت يف النصــوص القديمــة واحلديث

ص املقروءة يف القراءتني اجلهرية والصامتة, وإنام يمتد إىل الـنقص يف فهـم النصو
مـن الطلبـة خيجلـون أن يسـألوا عـن  اما يستمعون إليه يف الدروس, وأن ثمة نفرً 

 .نقطة مل يفهموها, وحيسون باحلرج يف السؤال أمام زمالئهم
ــ ــدربوا التــدريب الكــايف عــىل رضوب الت اوأشــاروا أيًض عبــري إىل أهنــم مل ي

توجيه التعليامت واإلرشادات, إلقاء الكلـامت يف املناسـبات املختلفـة, : الوظيفي
كتابــة املــذكرات, إعــداد حمــارض اجللســات وملخصــات عنهــا, كتابــة النرشــات 
واإلعالنــات, والالفتــات, كتابــة بطاقــات الــدعوة واالعتــذار, حتريــر الرســائل 

 .لخإ...صول تقديم الطلباتالديوانية, ملء االستامرات, إجراء املقابالت, أ
كام أشاروا إىل ارتكاهبم األخطاء النحوية يف تعبرياهتم الشفاهية والكتابيـة, وإىل 
صــعوبات حيســون هبــا يف دروس النحــو, ويف البحــث يف املعــاجم, وذكــروا أهنــم ال 

% من الطلبة إىل أهنم ال حيفظـون أي شـعر مـن ٥٥.٢حيفظون الشعر أو النثر, إذ أشار 
, وال يامرســون القــراءة احلــرة وإنــام يرغبــون يف التنــزه دب العــريبصــور األعخمتِلــف 

 .والتسلية ومشاهدة السينام والتلفزة ويفضلون ذلك عىل القراءة
 قضايا مثارة −اخامًس 

سبقت اإلشارة إىل أنه ال توجد سياسة لغوية واضحة عىل الصـعيد العـريب 
لعام يف الوطن العريب, وثمة فريقـان جتاه البدء بتعلم اللغات األجنبية يف التعليم ا

لكل منهام رؤيته يف النظـر إىل هـذه القضـية, إذ يـرى الفريـق األول إرجـاء تعلـيم 
اللغــات األجنبيــة إىل احللقــة الثانيــة مــن مرحلــة التعلــيم األســايس حتــى يــتمكن 
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األطفال من اكتسـاب لغـتهم األم دون منازعـة لغـة أخـرى هلـا يف عمليـة الـتعلم 
: وكان املريب ساطع احلرصـي مـن محلـة لـواء هـذا التوجـه إذ يقـول واالكتساب,

مــن األمــور الثابتــة باألبحــاث العلميــة أن تعلــم لغــة أجنبيــة قبــل إتقــان اللغــة «
األصلية, وقبل الوصول إىل درجة مـن النضـج العقـيل, يرضـ بمصـلحة الطفـل, 

 )٦(.»ويعرقل نموه الفكري عرقلة واضحة
غــة أجنبيــة لتالميــذ مل يتقنــوا بعــد لغــتهم ويــذهب احلرصــي إىل أن تعلــم ل

ــة  ــة القومي ــادئ الرتبي ــايف مب ــة الصــحيحة, وين ــق وقواعــد الرتبي األصــلية ال يتف
السليمة, ذلك ألن تعليم الصـغار قواعـد لغتـني خمتلفتـني يف وقـت واحـد يرهـق 

 اعقول التالميـذ, ويعـوق نمـوهم الفكـري, ويشـوش أذهـاهنم, ويعطـي مـردودً 
 .م اللغة األوىلعىل تعلمه ارجعي 

كام أن املدارس االبتدائية هي ألجل تعليم مجيع أبناء الشعب, تـدّرس فيهـا 
األمور التي حيتاج إليها مجيع الناس, وال يستغني عنها أحد مهام تكن املهنـة التـي 

واللغة األجنبية ليست من األمور التي حيتاج إليها مجيع أفـراد الشـعب, . يامرسها
, لـذلك جيـب أن تبقـى خـارج تـدريس مـدارس املرحلـة وال يستغني عنهـا أحـد

 )٧( .األوىل من التعليم
وحيدد احلرصي الغاية من تعلم اللغة األجنبية فريى أن هذه الغاية جيب أن 
تكــون االســتفادة منهــا لتقويــة الثقافــة ال الــتكلم هبــا يف الشــوارع أو يف املخــازن, 

يمكـن أن يكـون يف املـدارس  وبدهي أن االستفادة من هذه اللغة هلذا الغرض ال
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 .االبتدائية, بل يف املدارس الثانوية وحدها
ما من دولة من الدول الراقيـة تعلـم يف مدارسـها « ويؤيد وجهة نظره قائًال 

االبتدائية لغة أجنبية, فدول البلقان احلديثـة التـي ال تقـل عـن سـورية حاجـة إىل 
. األصلية يف املدارس االبتدائيـةاالستفادة من اللغات األوربية ال تعلم غري اللغة 

إن تركيا حذفت اللغة األوربية مـن مدارسـها االبتدائيـة, والعـراق حـذف اللغـة 
اإلنجليزية من الصـفوف األربعـة األوىل, فـال تعلـم إال يف الصـف اخلـامس مـن 

 )٨( .»الدراسة االبتدائية
مبكـر  أما الفريق الثاين الذي يرى أن ال رضر من تعلم لغة أجنبية يف وقـت

يعد من متطلبـات العرصـ,  −واحدة عىل األقل −فينطلق من أن التكلم بلغة ثانية
عـىل األطفـال الـذين  ا, وحكرً اأو ترفً  اإذ مل يعد تعلم لغة ثانية يف عامل اليوم امتيازً 

مـن تربيـة كـل  ايذهبون إىل املدرسة بعد مرحلة التعليم اإللزامي, بل أصبح جزءً 
مـن األطفـال  اعـن أن كثـريً  د مـن الدراسـة, فضـًال لو تلقى أدنـى حـطفل, حتى 

يترسبون وال يبقون يف املدارس مدة طويلة كافية, مما ال يسمح هلم بـأي تـأخري يف 
  )٩(. تعلم اللغة الثانية

ليس فقط مـن وجهـة نظـر املجتمـع,  اأساسي  اوهبذا يصبح تعليم لغة ثانية أمرً 
ـوإنام كذلك ألجل الفرد نفسه وتربيته الشخصية ن , ذلـك ألن معرفـة لغـة ثانيـة متكِّ

املرء من العيش والتحرك بحرية أكرب يف أكثر من حضارة, ومن ثم حترره من احلدود 
. الثقافية املفروضة عليه باالنتامء إىل مجاعة حضارية واحـدة, أو جمتمـع لغـوي معـني
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وين يف تكـ ارضوريـ اوإن معظم الدراسات أمجعت عىل اعتبار تعليم لغة ثانيـة جـزءً 
وهبذا يظهر . من عملية الرتبية األساسية اأساسي  االشخصية يف عاملنا املعارص, وجزءً 

أنه ال تعارض يذكر بني تعليم لغة أجنبية يف املدارس االبتدائية وبـني قواعـد الرتبيـة 
 .الصحيحة ومبادئ الرتبية القومية السليمة

ا يف علـم الـنفس أن م هبـإىل أن من احلقائق املسـلَّ  اويذهب هذا الفريق أيًض 
اإلنسان يتمتع بقدرة كبرية عىل التعلم, وهي ظاهرة يتفرد هبا اإلنسـان عـن غـريه 
من الكائنات احلية األخرى, فالطفل يولد وهو مزود باستعداد فطري الكتسـاب 
اللغة وتعلمها, وهو ال يملـك فقـط موهبـة ال جتـارى يف اكتسـاب اللغـة وتقليـد 

رونــة كبــرية, ولــيس لــدى علــم الــنفس دليــل األصــوات, بــل يتمتــع كــذلك بم
ملموس يثبت وجود أي رضر يلحق بالطفل من جّراء تعلمـه املبكـر للغـة ثانيـة, 

أعمـق وأكثـر  اوإنام عىل العكس أظهر ميزات كثرية تعطي مسألة البدء املبكر وزنً 
, منها أن املرحلة األبكر التي جيـري هبـا تعلـم لغـة ثانيـة هـي املرحلـة األكثـر ابعدً 

 )١٠( .مالءمة الكتساب هذه اللغة بطريقة تشابه تعلم اللغة األوىل
أن  Gesell ilgويف تقرير ملؤسسة الرتبية احلديثة يف أمريكا يبني جيزل الـج  

االجتاه احلايل نحو توفري فرص تعلم لغة ثانية يف مرحلـة مبكـرة يـدل عـىل تعـرف 
 يسـتمتع بتجربـة ألنـامط تطـور الطفـل وتدرجـه, فالطفـل الصـغري اأكثر اتضـاًح 

اللغة, وهو مستعد ألن يتعلم ويصغي ويتواصل مع اآلخـرين بكلمـة ختـرج مـن 
الفم, وذلك يف حاالت لعب أو أوضـاع متثيليـة حياتيـة, وبـدافع ذايت مسـتحب, 
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  )١١(. سهل االنقياد إىل لغة ثانية وحتى لغة ثالثة ايكون الطفل عاطفي 

من العامل كام أشـارت املنظمـة  ولقد أجريت دراسات وافية يف أنحاء خمتلفة
للتثبت فيام إذا كان يوجد تأثري ضار ) اليونسكو(الدولية للرتبية والعلوم والثقافة 

يمكــن أن حيدثــه تعلــم لغــة ثانيــة عــىل تطــور الطفــل العــاطفي والفكــري وعــىل 
شخصيته أو حتى عىل تطور اللغة األوىل لديه, إال أن هذه الدراسات مل تصل إىل 

 .ة حول هذا املوضوعنتائج حاسم
وبناء عىل ذلك أمجعت آراء الباحثني عىل أنه يف حال عدم وجـود برهـان 
قاطع أو دليل ملموس يمّكن الباحث أن يقرر أن تعليم لغة ثانيـة هـو ميـزة أو 

ويف حال غياب مثل هذا الدليل يوجد باملقابل برهـان . عائق للشخصية الفتية
ء املبكــر بــتعلم لغــة ثانيــة تســّوغه مــن األفضــلية للبــد اواضــح يعطــي مقــدارً 

املكاسب النفسـية واالجتامعيـة الكثـرية التـي حيصـل عليهـا مـن يـتقن الـتكلم 
 )١٢(.بلغتني أو أكثر

إىل أن تعلم اللغـة األجنبيـة املبكـر لـه خصـائص  اويذهب هذا الفريق أيًض 
دة بــني اخلامســة املــمعينــة ال تتكــرر يف مرحلــة الحقــة, ويمكــن اإلفــادة منهــا يف 

احلادية عرشة من عمر الطفل, وذلك إذا وّجه هـذا الـتعلم وفـق أفضـل مبـادئ و
ليأيت أقـرب مـا يكـون إىل الـتعلم ) هتيئة أجواء لغوية اصطناعية(التعليم وطرائقه 

وعـىل هـذا تـربز . الطبيعي الذي حيصل عليه طفل يعيش يف وسـط يـتكلم لغتـني
وىل حتـى يسـتمر التـدريب عـىل أمهية البدء بتعليم اللغة األجنبية منذ املرحلـة األ
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 .استعامهلا مدى أطول من السنني
وجتدر اإلشارة إىل أن الطفل يواجه عقبات عند البدء بتعلم اللغة األجنبيـة 
يف املرحلة الثانوية يمكن تالفيها بالبدء يف تعليم هذه اللغة منذ احللقة األوىل مـن 

ضـة الكتسـاب اللغـة, مرحلة التعليم األسايس, واإلفـادة مـن فـرص السـنني الغ
والتي يملك الطفـل فيهـا مقـدرة كبـرية عـىل التقليـد بالنسـبة ألصـوات لغـة مـا, 
وقدرة عظيمة عىل متثل تراكيب لغوية أخرى, وهذه بمجموعها أمـور ثمينـة مـن 

يضـاف إىل ذلـك أن اللغـة ال تتـأتى . احلكمة عدم إضاعتها أو اإلقالل من شـأهنا
الطفل منذ مراحل مبكرة, ذلك ألن الطفـل برسعة, ومن األفضل أن تتأصل مع 

السـتيعاب أمـور كثـرية,  اكالرادار يمتص ما حوله يف البيئة وألن لعقله اسـتعدادً 
 )١٣(. واملسألة فقط مسألة طريقة وأسلوب ونوع املادة املتعلمة

والواقع مل تصل البحوث إىل نتائج حاسمة يف هـذا املجـال, ومـا يـزال كـل 
ه إىل هذا املوضوع, ويف دراسة تتبعية لثالث جمموعات بوجهة نظر افريق متمسكً 

ــة  ــني العربي ــة اللغت ــة, والثاني ــة العربي ــاض تعلمــت األوىل اللغ ــال الري ــن أطف م
واإلنجليزية, والثالثة اللغـات الـثالث العربيـة واإلنجليزيـة والفرنسـية, وجـرى 
تتبــع هــذه املجموعــات الــثالث حتــى هنايــة الصــف الرابــع مــن مرحلــة التعلــيم 

حيث أجري اختبار لقياس املستوى التحصـييل يف اللغـة العربيـة, فلـم  ,األسايس
يتبني وجود اختالف يف هذا املستوى بني أطفال املجموعات الثالث, وإنام وجـد 
أن أطفال املجموعتني الثانيـة والثالثـة كانـت لـدهيم اجتاهـات سـلبية نحـو اللغـة 

نا العربية, إذ إن طرائق تـدريس العربية, وقد يرجع السبب إىل طرائق تدريس لغت
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اللغات األجنبية جّذابة وغنية يف أسـاليبها وتقاناهتـا احلديثـة, يف حـني أن طرائـق 
 .وتقانة اتدريس العربية مازالت متخلفة أسلوبً 

 صوى عىل درب النهوض بالواقع −اسادًس 
ملا كان ثمة فوىض واضطراب يف وضع اللغة العربية واللغـات األجنبيـة يف 

ية التعليمية التعلمية يف التعلـيم العـام بـالوطن العـريب كـان البـّد مـن رسـم العمل
 :بعض الصوى للنهوض هبذا الواقع, ومن هذه الصوى

 :وضع سياسة لغوية وختطيط لغوي يف ضوئها للتمكني للغة العربية - ١
ــتهم األم  ــة لغ ــاء العربي ــتقن أبن ــة الفصــيحة(إن احلــرص عــىل أن ي ) العربي

للجهود أن تبذل للتمكني للغـة العربيـة يف التعلـيم العـام واجب مقدس, فينبغي 
عىل أنه األساس يف تزويد الناشئة بالكفايات اللغويـة, وعـىل أن يتنـاول التمكـني 

عــىل ألســنة  ســليًام  مجيــع جوانــب العمليــة التعليميــة التعلميــة منــاهج واســتعامًال 
وفعاليـات  املعلمني واملتعلمـني, وطرائـق وأسـاليب وتقانـات حديثـة, ومناشـط
 .لخإ....صفية وال صفية, ومساجالت ومناظرات ومسابقات عىل مجيع الصعد

ومن البدهي أن وضع سياسـة لغويـة قوميـة عـىل الصـعيد العـريب ووضـع  
خطة يف ضوئها يساعد أيام مساعدة عىل عملية التمكني, عىل أن تكون ثمة متابعة 

 .والوطنيحثيثة لتنفيذ بنود هذه اخلطة عىل الصعيدين القومي 
 :وضع سياسة لغوية وختطيط لغوي للغات األجنبية - ٢

إن تعلم اللغات األجنبية أمر الزب عىل أن تبقى للغة األم املكانـة اجلـديرة 
هبا يف العملية التعليمية التعلمية, وأن يكون ثمة تركيز عليها مـن حيـث االهـتامم 
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هلا يف نفوس أبنـاء  اكينً تقان وتعليمها باألساليب اجلذابة والشائقة متوالعناية واإل
 .األمة وعقوهلم ووجداناهتم

, )التكنولوجيـا(ويف الوقت نفسه ملا كان عرصنا احلايل, عرص العلم والتقانـة 
وعرص االنتشار الثقايف واالنفتاح عىل حضارات األمـم والشـعوب كـان البـد مـن 
د وضع سياسة لغوية وختطيط لغوي جتاه تعلـيم اللغـات األجنبيـة مـن حيـث حتديـ

 .صف البدء بتعليمها, وعدد ساعاهتا
 :مةإتاحة الفرصة الختيار اللغة األجنبية املتعلَّ  - ٣

البد من أن يكون ثمة ختّري للغات األجنبية احلية التـي يتعلمهـا أبنـاء األمـة 
يف ضــوء رؤيــة اســرتاتيجية مســتقبلية, وإذا كانــت اللغــة اإلنجليزيــة هــي اللغــة 

ث انتشارها عـىل الصـعيد العـاملي فـإن ثمـة لغـات العاملية يف املرتبة األوىل من حي
أخرى يرتتب عىل أبناء العربية تعلمها يف ضوء العالقات التي تربط األمة العربية 

 .بأصحاهبا مادام الوطن العريب يتوزع بني قاريت آسيا وإفريقيا

عـىل التالميـذ كـام حيـدث اآلن عـىل  اواختيار اللغة األجنبية دون فرضـها فرًضـ
لعــريب حيــث تســود اإلنجليزيــة يف دول اخللــيج العــريب والفرنســية يف دول الصــعيد ا

املغرب العريب, أمر تربوي سليم مـن حيـث تـرك احلريـة لعمليـة االختيـار, والسـؤال 
بـأن الصـينية  ِملَ ال نعلم اللغـة الصـينية يف مدارسـنا أو اليابانيـة علـًام : الذي يمثل أمامنا

األمهيـة االقتصـادية بعـد أمريكـا ? ِملَ ال نبـني  أصبحت ثاين دولـة يف العـامل مـن حيـث
? ونوضـح هلـم املزايـا  اوسياسـي  اواقتصـادي  األبنائنا أمهيـة تعلـم اللغـة األجنبيـة ثقافيـ

النسبية التي حيصلون عليهـا عنـد إتقـان اللغـة وفـرص العمـل املحتملـة مثـل الرتمجـة 
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للغـة األجنبيـة املكتسـبة والعمل يف رشكات عربية صناعية تتعامل مع أصحاب تلك ا
 الذين حيتاجون إىل خمتصني يف لغتها واقتصادها وحضارهتا ?

% مـن ١٠كم من منافع سياسية واقتصادية جينيها الـوطن العـريب لـو تعلـم 
% اللغـة ١٠% اللغة الروسـية و١٠% اللغة اهلندية و١٠أبنائه فقط اللغة الصينية و

 .الدكتور نزار العبد اهللا اليابانية ? تساؤل ورد عىل لسان االقتصادي
ِملَ مل نعد العدة لتأهيل املعلمني يف ضوء خطة تبدأ بلغات الـدول : اويسأل أيًض 

بـأن احلـرف العـريب مـا  اإلسالمية كاملاليزية واإلندونيسية واإليرانية واألوردية علًام 
يف عـدد مـن لغـات تلـك الـدول? وِملَ ال نبـدأ بـتعلم بعـض اللغـات  يزال مسـتعمًال 

 .فريقية للدول املجاورة للوطن العريب مثل النيجر ومايل وتشاد والسنغال ?اإل
 مراجع البحث

 .تقارير واقرتاحات لإلصالح −أبو خلدون ساطع احلرصي − 
 .آراء وأحاديث يف العلم واألخالق والثقافة −أبو خلدون ساطع احلرصي − 
القـاهرة  −امطبعـة املعـارف ومكتبتهـ −مسـتقبل الثقافـة يف مرصـ −الدكتور طه حسني − 

١٩٦٨. 

املنظمة العربية للرتبية  −اخلطة العامة لتعريب التعليم −الدكتور حممود السّيد وآخرون − 
 .٢٠١١تونس  −والثقافة والعلوم

جملـة  −الكفايـات اللغويـة لطـالب مـا قبـل التعلـيم اجلـامعي −الدكتور حممـود السـّيد − 
 .٢٠١٢كانون األول ديسمرب  –العدد الثالث واألربعون  −التعريب

بــريوت  −اســتطالع رأي طــالب مــا قبــل التعلــيم اجلــامعي −مؤسســة الفكــر العــريب − 
٢٠١١. 

 
1- UNESCO (1963) Foreign language in primary Education. 


