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: جٓىم الباخثت في هره الدزاطت بخددًد الخجاهاث التربىٍت الحدًثت امللخص

ٔ مهاًحر اإلاهلم الهاإلاُت إلاهلم اللًت الهسبُت وهره الدزاطت  إلنداد اإلاهلم َو

الهسبُت مً خُث طٍى حهالج مشٙلت الٓطىز الري ٌهاهُه مهلمىا اللًت 

د  ٔ الدزاطاث الحدًثت وؤَ اإلاهاًحر الهاإلاُت خُث جٖإ الخأهُل وؤلانداد َو

ت الحدًثت نلى حىاهب أطاطُت ًيبغي أن ًخػمنها أي بسهامج  ؤلاججاهاث التربٍى

ٗان جخططه، وطٍى جدىاٛو الىزْت اإلاىغىناث الخالُت : ا  ًًّ  إلنداد اإلاهلم أ

ٓطد به الدزاطاث الهلمُت اإلاخخططت (  : الجاهب ألاكادًمي) اللغوي اوال ٍو

التي جٓدم للدازض في نلىم اللًت الهسبُت وبطُت خاضت في مجاٛ حهلُم الهسبُت 

خػمً الجاهب اللًىي الخبراث الهلمُت الخالُت ( 1: لًحر الىاؾٓحن بها  ٍو

ت التي جخهلٔ بهلم اللًت الهسبُت ت 2 الدزاطاث الىكٍس ( الدزاطاث الىكٍس

ٓطد به : الجاهب املنهي: ثاهيا  التي جخهلٔ بهلم اللًت الحدًثوالخؿبُُٓت  ٍو

ت دُْٓت  ت والىُظُت التي جٓدم للدزاض، والتي جصوده بمهَس الدزاطاث التربٍى

ٓطد به الدزاطاث : الجاهب الثقافي، ثالثا. لؿبُهت الهملُت الخهلُمُت ٍو

ُم وئججاهاث وأطالُب ا لخُ٘حر الثٓاَُت التي جٓدم للدازض مً مهاٍز ْو

ونىاضس الثٓاَت الخاضت، والتي تهدٍ ئلى مظاندة اإلاهلم نلى أداء مهمخه 

ت والثٓاَُت وؤلاحخمانُت. هى : الجاهب الشخص ي والاجحماعي، رابعا التربٍى

البهد الصخص ي، الري ًخمثل في خبرة الدازض وئطخهداداجه الراجُت للُٓام 

ٓطد بهرا البهد: الظماث الصخطُت وؤلاحخمانُت الالشمت  بمهىت الخدَزع، ٍو

: خصائص معلمي اللغة العربية خامساى لىجاح اإلاهلم وجىآَه اإلاهىي

ٛ  :للىاطقين بغيرها في ضوء املعاًير العاملية اث  :اإلاهُاز ألاو اللًت واللًٍى

ُت  ت بأهكمت اللًت الطىجُت والطَس )اللظاهُاث( والخٓابل اللًىي، اإلاهَس
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ت والداللُت، وأوحه الدشابه والاخخالٍ بحن اللًت اإلاخهلمت واللًاث  والىدٍى

  .آلاخسي 

 

ت الحدًثت  مهلم اللًت الهسبُت للىاؾٓحن الكلمات الرئيسية:  ؤلاججاهاث التربٍى

 بًحرها

 ثمهيد

ٔ مهاًحر اإلاهلم  ت الحدًثت إلنداد اإلاهلم َو جٓىم الباخثت في هره الدزاطت بخددًد الخجاهاث التربٍى

الهاإلاُت إلاهلم اللًت الهسبُت وهره الدزاطت طٍى حهالج مشٙلت الٓطىز الري ٌهاهُه مهلمىا اللًت 

ٔ الدزاطاث الحدًثت وؤَ اإلاهاًحر الهاإلا د الهسبُت مً خُث الخأهُل وؤلانداد َو ُت خُث جٖإ

ٗان  ا  ًًّ ت الحدًثت نلى حىاهب أطاطُت ًيبغي أن ًخػمنها أي بسهامج إلنداد اإلاهلم أ ؤلاججاهاث التربٍى

ٓطد به الجاهب ألاكادًمي) اللغوي (  (1)جخططه، وطٍى جدىاٛو الىزْت اإلاىغىناث الخالُت  ٍو

وبطُت خاضت في مجاٛ الدزاطاث الهلمُت اإلاخخططت التي جٓدم للدازض في نلىم اللًت الهسبُت 

خػمً الجاهب اللًىي الخبراث الهلمُت الخالُت ( الدزاطاث 1: حهلُم الهسبُت لًحر الىاؾٓحن بها  ٍو

ت التي جخهلٔ بهلم اللًت الهسبُت  ت والخؿبُُٓت التي جخهلٔ بهلم اللًت بالىكٍس ( الدزاطاث الىكٍس

 الحدًث.

ت و ( الجاهب املنهي: 2) ٓطد به الدزاطاث التربٍى ت ٍو الىُظُت التي جٓدم للدزاض، والتي جصوده بمهَس

ٓطد به الدزاطاث الثٓاَُت التي جٓدم الجاهب الثقافي،  (3). دُْٓت لؿبُهت الهملُت الخهلُمُت ٍو

ُم وئججاهاث وأطالُب الخُ٘حر ونىاضس الثٓاَت الخاضت، والتي تهدٍ ئلى  للدازض مً مهاٍز ْو

ت  الجاهب الشخص ي  (4) والثٓاَُت وؤلاحخمانُت.مظاندة اإلاهلم نلى أداء مهمخه التربٍى

هى البهد الصخص ي، الري ًخمثل في خبرة الدازض وئطخهداداجه الراجُت للُٓام بمهىت والاجحماعي، 

ٓطد بهرا البهد: الظماث الصخطُت وؤلاحخمانُت الالشمت لىجاح اإلاهلم وجىآَه  الخدَزع، ٍو

 خصائص معلمي اللغة العربية للىاطقين بغيرها في ضوء املعاًير العاملية. (5) و.اإلانهي

 

 البحث

ان حهلُم اللًت الهسبُت بًحر الىاؾٓحن بها اضبدث مً اهم اإلاىغىناث التي ًخم مىاْشتهافي ال٘ثحر 

ي مً اإلاإجمساث الهلمُت بهد جصاًد اهمُت دزاطت اللًت الهسبُت في ال٘ثحر مً الجامهاث واإلاهاهد ف

هخبر اإلاهلم هى الحجس الاطاس ي في الهملُت وهى الهمىد الُٓسي الري  الدٛو الاطالمُت ويحرها َو

ٌهخمد في الهملُت الخهلُمُت  و ًىضِ اإلاهلم بأهه املحٕس ألاطاض في نملُت الخؿىٍس التربىي، َهى 

ت نىاًت  خاضت باإلاهلم اإلاسشد واإلاىحه في غىء الدزاطاث الحدًثت، لرلٚ ُنىِذ اإلاإطظاث التربٍى

ت في مجاٛ حهلُم اللًت الهسبُت للىاؾٓحن بًحرها، وهرا حاء اطخجابت  مً خُث ئنداد الخؿـ التربٍى
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س، وأوزاّ الهمل، واإلاىاْشاث التي جػمىتها اإلاإجمساث الهاإلاُت، والتي  لىخاةج الدزاطاث، والخٓاٍز

ع اللًت الهسبُ ا في أداء الهاملحن في خٓل جدَز ًُ ت للىاؾٓحن بًحرها وهرا مسده أٖدث أن زمت جده

ظهم لهرا املجاٛ ب الٙافي أزىاء جدَز  .الىٓظ في ؤلانداد اإلانهي والخٓني والخىاضلي، وندم جلٓيهم الخدٍز

 اوال : الشروط التي ًجب ان ثحوفر في معلم اللغة العربية  للىاطقين بغيرها 

 .ان ًٙىن  مهلم مخخطظ في اللًت الهسبُت وآدابها :الخخطظ  .أ

 ب. ؤلانداد اللًىي: ان ًٙىن مخدطل نلى مإهل جسبىي في جخطظ حهلُم اللًت الهسبُت 

ج. أن جخىاَس نىد مهلم الهسبُت للىاؾٓحن بًحرها مً الاججاهاث ؤلاًجابُت هدى الخهلم بشٙل نام 

ٗاوظان له خٔ الخهلم، ونلى اإلاهلم  ع بشٙل خاص، وأن ًدترم اإلاخهلم  وهدى بهؼ ؾساةٔ الخدَز

هلُمه، وغسوزة َهم اإلاهلم للخلُُاث الثٓاَُت للمخهلمحن في الطِ الىاخد، واإلاهم في ذلٚ واحب ح

ٗله أن ًدسص اإلاهلم نلى ئشهاز اإلاخهلمحن أهه في حهامله مو زٓاَاتهم املحلُت ًىؿلٔ مً جٓدًسه؛ 

بر نً َاإلاهلم ٗي ًىجح في أداء دوزه نلُه أن ًخٓبل جٙلُِ اإلاخهلم بظمإولُاث اجخاذ الٓساز، ٌه

ظاند اإلاخهلم نلى الخخلظ مً الشهىز بالىٓظ أو ندم الٓدزة نلى  التزامه بخدُٓٔ ألاهداٍ، َو

و مظخىي داَهُت اإلاخهلم للخهلم  .الخهلم، َُخدمل أمامه اإلاظإولُت وبالخالي ٌظهم في َز

 :العداد معلم اللغة العربية للىاطقين بغيرها ثاهيا: الاثجاهات الحدًثة 

د الاججاهاث  ت الحدًثت نلى حىاهب أطاطُت ًيبغي أن ًخػمنها أي بسهامج إلنداد  جٖإ التربٍى

ٗان جخططه، وجخمثل بالجىاهب آلاجُت ا  ًًّ  :اإلاهلم أ

  الجاهب العلمي -1

ٓطد به الدزاطاث الهلمُت اإلاخخططت التي جٓدم للدازض في نلىم اللًت الهسبُت وبطُت خاضت  ٍو

 .بهافي مجاٛ حهلُم الهسبُت لًحر الىاؾٓحن 

ت جمثل أخد اإلآىماث السةِظُت في نملُت ؤلانداد ومهلم اللًت  َمً اإلاهسوٍ أن الُ٘اءة اللًٍى

ا باإلاهازاث ألاطاطُت للًت الهسبُت  ًُ ٗاَ ٗان ملًما ئإلااًما  الهسبُت ال ٌظخؿُو أن ًدٓٔ مهمخه ئال ئذا 

ظها  .(526-542 6991)نبد الخىاب،   .والخمً٘ مً جىقُُها لخدمت الًسع مً جدَز

  الجاهب اللغوي  -2

 :. الدراسات الىظرية التي ثحعلق بعلم اللغة العربية1

ٓطد بها الدزاطاث التي حظاند اإلاهلم نلى الخمً٘ مً اإلاهازاث ألازبهت، وؤلاإلاام بترار   ٍو

اللًت ألادبي ونلىمها َاإلوظان في خُاجه ٌظخخدم اللًت ئما وطُلت للُهم َِظخمو بها و ًٓسأ، وئما 

ٙىن وطُلت لإلَهام َُخددر بها أو ً٘خب، وبرلٚ جٙىن اإلاهازاث ألاطاطُت لالجطاٛ اللًىي هي: أن ج

 .الاطخمام وال٘الم والٓساءة وال٘خابت

اث التربىٍت في نلم اللًت الخؿبُٓي غسوزة حهلم اإلاهازاث ألازبهت للًت الهسبُت أوال  د الىكٍس هرا وجٖإ

اتها، زم ًخم ال حز مو الخيظُٔ والخٙامل بُنها ختى جدٓٔ في النهاًت بطىزة مىُطلت وخظب أولٍى تٖر
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وخدة اللًت الهسبُت وجٙاملها باإلاظخىي الري ٌهد اإلاخهلم إلاىاحهت الحُاة الاحخمانُت والثٓاَُت التي 

 .جخؿلب الاطخخدام الىقُُي للًت باجٓان

ذ،   (99-99: 69: الهدد5005)خمصة الٍس

سبُت لًحر الىاؾٓحن بها ًيبغي أن ًخػمً اللًت ٖرلٚ َان بسهامج ئنداد مهلم اللًت اله 

د الاججاهاث الحدًثت نلى  الهسبُت الُطحى التي جطدز بها ال٘خابت الهسبُت والترار ؤلاطالمي وجٖإ

الُطحى اإلاهاضسة، َهىإ الُطحى الٓدًمت التي ٖخب بها الترار الهسبي الٓدًم، والُطحى 

والتي جخُٔ مو زوح الهطس الري وهِش َُه هرا اإلاهاضسة التي جطدز بها ال٘خاباث اإلاهاضسة 

باإلغاَت ئلى أنها لًت الحدًث والخخاؾب في أحهصة ؤلانالم واإلاٙاجباث السطمُت بحن الدٛو ولًت 

 (2،  99: الهدد5065الصحِ واملجالث الهسبُت. )الُانىزي، الُٓهان، 

 :. الدراسات الىظرية والحطبيقية التي ثحعلق بعلم اللغة الحدًث5

ٓطد بها الدزاطاث الهلمُت اإلاخخططت لهلم اللًت الحدًث والتي جدزض مخخلِ   ٍو

ىن نلى جٓظُم نلم اللًت ئلى ْظمحن زةِظُحن هما خُٔ اللًٍى ت نىد ؤلاوظان، ٍو  :الكىاهس اللًٍى

خػمً ألاضىاث ودزاطت الىكام الطىحي وبيُت الٙلمت وجىكُم 1 . نلم اللًت الىكسي أو الهام ٍو

خيالجملت ونلم ا   .لداللت ونلم اللًت الخاٍز

خػمً نلم اللًت الىُس ي والاحخماعي والخدلُل الخٓابلي وجدلُل ألاخؿاء  .2 نلم اللًت الخؿبُٓي ٍو

 .وأطع حهلُم اللًاث واإلاهاحم وجطمُم الاخخبازاث

ت ألامس الري ًترجب  ت اللًٍى د نلماء اللًت نلى ندم اإلابالًت ب٘م أٖبر مً الدزاطاث الىكٍس ٖإ نلُه ٍو

ت دوزها  ت الىكٍس الظؿدُت في الخخطظ واهخُاع مظخىي الُ٘اءة اللًىي، ومو ذلٚ جبٓى للمهَس

ِ نلى  الهام في جىمُت اإلاهازاث ألاطاطُت للًت َالخمً٘ مً اللًت والٓدزة نلى اطخخدامها ًخْى

ت واإلامازطت الُهلُت إلاهازاث اللًت  .(549-549: 6991) الخىاب، .الازجباؽ الىزُٔ بحن الدزاطت الىكٍس

 الجاهب املهىيية والىفسية -3

ت دُْٓت   ت والىُظُت التي جٓدم للدزاض، والتي جصوده بمهَس ٓطد به الدزاطاث التربٍى ٍو

دزاجه واطخهداداجه وبؿساةٔ الخهلم  لؿبُهت الهملُت الخهلُمُت، وبخطاةظ اإلاخهلم الىُظُت ْو

لُت الخدَزع نلى خحر وحه، وحدًس بالرٖس أن اإلاىاطبت، والتي تهدٍ ئلى جمً٘ اإلاهلم مً الُٓام بهم

ً َٓد ًٙىن هىإ نالم بازش في مجاٛ ما ولً٘ ال  ت بالص يء ال حهني الٓدزة نلى هٓلها لآلخٍس اإلاهَس

ٗاهذ أهمُت  ًطلح إلاهىت الخهلُم؛ الَخٓازه ئلى الٓدزة نلى هٓل جلٚ اإلاهاٍز ئلى الدازطحن، ومً زم 

ت في جأهُل الداز  ع نلى خحر وحهالدزاطاث التربٍى  .طحن للُٓام بمهىت الخدَز

ُاءة اإلاهلم حهخمد نلى مهازاجه في الُٓام بالهملُت الخهلُمُت، وهي في ذلٚ حظخمد مً   ٖو

ت  ت الظلُمت وألضٛى التربُت وإلابادب نلم الىُع ومً جؿبُٓه إلاىاهج جسبٍى َهمه للُلظُت التربٍى
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م اإلاىاطبت واضحت ألاهداٍ دُْٓت املحخىي، ومً اطخخدام لؿساةٔ ع والخٍٓى  .وأطالُب الخدَز

 .(190-119: 5064،  و الهمسي،542: 6991)الخىاب، 

 :الجاهب الثقاف -4

ُم واججاهاث وأطالُب   ٓطد به الدزاطاث الثٓاَُت التي جٓدم للدازض مً مهاٍز ْو ٍو

ت الخُ٘حر ونىاضس الثٓاَت الخاضت، والتي تهدٍ ئلى مظاندة اإلاهلم نلى أداء مهمخه الترب ٍى

 .والثٓاَُت والاحخمانُت

ت الحدًثت نلى أهه مً أهم اإلابادب ألاطاطُت في حهلُم اللًاث    د الاججاهاث التربٍى وجٖإ

دع مً خالله أهه ْد أشبو خاحت  ألاحىبُت أن ًخم حهلُمها في طُاّ ًدٕز الدازض له مهنى، ٍو

د بلٌ مً أهمُت هرا اإلابدأ أن أغحى اطما  الججاه خدًث مً اججاهاث الاجطاٛ اللًىي نىده، ْو

 .حهلُم اللًت ألاحىبُت وهى الظُاُْت

ع الخهاون في حهلُم اللًاث ألاحىبُت هى جصوٍد   ىن ئلى أن الهدٍ مً جدَز شحر اللًٍى َو

الدازطحن باإلدزإ الىاعي لجىاهب الحُاة الثٓاَُت، وئزازة اهخمامهم لدزاطت اللًاث وجىمُت ْدزاتهم 

ت، نلى جىقُِ ألاهداٍ الثٓاَ ُت ملحخىي اللًت اإلاخهلمت، وئدزاٖهم للمكاهس الثٓاَُت اللًٍى

 .والخٓالُد الخاضت باللًت الهدٍ

ع اللًت لً ًخم ئال مً خالٛ زٓاَتها    َاللًت والثٓاَت وحهان لهملت واخدة؛أي أن جدَز

لىاؾٓحن بها ونلُه َان اللًت الهسبُت والثٓاَت ؤلاطالمُت وخدة مخٙاملت، َمهلم اللًت الهسبُت لًحر ا

ت، وهي مىاحهت الخأزحراث  ع اللًت َاهه ًٓىم أًًػا بمهمت خػاٍز  نً أهه ًٓىم بمهمت جدَز
ً

َػال

ت التي حشٙل خؿًسا نلى الحػازة ؤلاطالمُت، ولهرا ًيبغي أن ًخػمً بسهامج ئنداد  الثٓاَُت والٍُ٘س

ؤلاطالمي والخٓالُد ؤلاطالمُت مهلم اللًت الهسبُت اإلآىماث الثٓاَُت التي جداَل نلى الترار الهسبي 

ٓت  .الهٍس

د الاججاهاث التربىٍت الحدًثت نلى آلاحي   :وجٖإ

مساناة الخىاشن في نسع املحخىي الثٓافي مً خُث ال٘م والُِ٘ بدُث ال ًؿغى الجاهب الثٓافي   ♦

 .نلى الجاهب الللًىي 

ُت اإلايشىدة مً  ♦ ٗأن ًخػمً  أن ًمُل املحخىي الثٓافي ئلى جدُٓٔ ألاهداٍ الظلٖى نملُت الخهلم 

 .جأُٖد لبهؼ الُٓم والاججاهاث والهاداث التي جخُٔ مو الحػازة ؤلاطالمُت

ت ألاطاطُت مً خالٛ الاطخهماٛ اللًىي   ♦ أن ًمثل املحخىي الثٓافي مجاالث لخهلم اإلاهازاث اللًٍى

خُت بال شٙل الري في مخخلِ اإلاىغىناث الثٓاَُت والدًيُت والاحخمانُت وألادبُت والخاٍز

 .ٌظاند الدازض نلى ئجٓان اللًت
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 :الجاهب الشخص ي والاجحماعي-5

 آخس في بسامج ئنداد اإلاهلم وهى البهد الصخص ي، الري ًخمثل في  
ً
ىن بهدا ًػُِ التربٍى

ٓطد بهرا البهد: الظماث الصخطُت  ع، ٍو خبرة الدازض واطخهداداجه الراجُت للُٓام بمهىت الخدَز

 لٙل والاحخمانُت الالشمت 
ً
ا ٗان الىمى الصخص ي والاحخماعي غسوٍز لىجاح اإلاهلم وجىآَه اإلانهي، َاذا 

َسد ًيخمي إلاهىت مهُىت، َال شٚ أن أهمُخه أٖثر غسوزة باليظبت للمهلم. َٓد أزبدذ الدزاطاث 

الىُظُت أن طلٕى اإلاهلم ًمخظ نادة مً حاهب الخالمُر، خُث ًالخل في مهكم ألاخُان الخؿابٔ 

ُمهم واججاهاتهم؛أي أن بحن طلٕى اإلا ُمه واججاهاجه وأَٙازه، وبحن طلٕى الخالمُر ْو هلم وأداةه ْو

ا نليهم، مً هىا وحب اهخٓاء مً ٌهد  ًٍ ا وال شهىز ًٍ اإلاهلم ْدوة لخالمُره جىه٘ع شخطِخه شهىز

 .إلاهىت الخهلُم

 (195: 5064، و الهمسي،526-542 6991)الخىاب، 

مً٘ أن هددد أهم الظماث الصخطُ  ت والاحخمانُت التي ًمً٘ إلاهلم اللًت الهسبُت أن ٍو

 :ًدٓٔ في ئؾازها الىجاح اإلانهي في آلاحي

 .َهى مطدز ٗل هجاح ومهُاز ؤلاخالص والطدّ في جدُٓٔ ألاهداٍ اإلايشىدة :الخدًً .6

ع وخماطه وخبه للهمل َيها :الثٓت بالىُع .5  .وهي ئدزإ اإلاهلم لراجه اإلاهىُت وئًماهه بمهىت الخدَز

ت في اجخاذ الٓسازاث مو مساناة اإلاطلحت والحصم  :ْىة الصخطُت .9 ٗاء والحٍس أي أن اإلاهلم ًخمحز بالر

 .في اإلاهاملت وجدمل اإلاظإولُت

ت التي جدٓٔ له مظخىي أنلى  :. ئجٓان اإلاادة الدزاطُت4 أي ؤلاإلاام باإلاادة الخهلُمُت والدزاطاث الىكٍس

 .مً مظخىي الدازطحن

 .أي ًخمحز اإلالهم بالثباث والخُِ٘ الهاؾُي في ألْىاله وأَهاله :. احخماعي الؿبو2

ن نالْاث ؾُبت مههم :الاجصان الاهُهالي .1 ِّ
ٙى   .أي ًخمحز اإلاهلم بالظلٕى الاحخماعي مو جالمُره ٍو

 .أي ؤلاًجابُت والٓدزة نلى الخُانل بحن الهىاضسألاخسي للهملُت الخهلُمُت :الُهالُت الصخطُت .9

 .أي أهه ًمخلٚ زوح اإلابادزة والجزنت ئلى الخجدًد والخجٍسب :الخجدًد. الىمى و 9

أي ًدظم بهدم الخمحز والخهطب في مهاملت الدازطحن، وأن ًٙىن  :. اإلاىغىنُت والخىاغو9

ا في مهالجت الدزوض، والخىاغو دون ئهداز ل٘سامخه ًُ  .(526-542: 6991)الخىاب،  .مىغىن

 :ثالثا: املعاًير العالمي ملعلمي اللغة العربية لغير الىاطقين بها 

ٙي   ♦   ( ACTFL ) مهاًحر املجلع الىؾني ألامٍس

ت بأهكمت اللًت الطىجُت  :املعيار ألاول  اث ) اللظاهُاث ( والخٓابل اللًىي، اإلاهَس اللًت واللًٍى

ت والداللُت، وأوحه الدشابه والاخخالٍ بح ُت والىدٍى ن اللًت اإلاخهلمت والطَس

 .واللًاث آلاخسي 
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ت الثٓاَُت وألادبُت، بهدٍ دمج الهلىم ألاخسي، وخاضت الهلىم ألادبُت نبر املعيار الثاوي  : اإلاهَس

ظُت  .الهطىز الثٓاَُت إلاُهىمها الىاطو في الهملُت الخدَز

ت، وذلٚ نلى م :املعيار الثالث  اث اٖدظاب اللًت وحهلمها وجؿبُٓاتها التربٍى حن، مظخىي هكٍس ظخٍى

س  الُهم مً أحل ئوشاء البِئت الخهلُمُت الدانمت ومظخىي الخؿبُٔ نبر جؿٍى

 .اإلامازطاث الخهلُمُت

اث،  :املعيار الرابع  ػم هرا اإلاهُاز زالزت مظخٍى دمج اإلاهاًحر في ألاهداٍ واإلاىهج والخدَزع، ٍو

ع، وحهمُم اإلاىا ٔ اإلاهاًحر، وجؿبُٓها في الخدَز ظُت في مظخىي الخخؿُـ َو د الخدَز

 .غىئها

ت أهىام الخُُٓم، وجؿبُٔ الخُُٓم  :املعيار الخامس  م اللًىي والثٓافي والخهلُمي، نبر مهَس الخٍٓى

ظُت، والخأمل  الخأملي بأهىانه الثالزت: الخأمل الٓبلي والخأمل في أزىاء الهملُت الخدَز

س نً أداءاث الدازطحن و الخٓاٍز  َز
ً
 .البهدي، وأخحرا

الخىمُت اإلاهىُت: وذلٚ نبر ؤلاًمان بُٓمت الخؿىز الراحي واإلانهي اإلاظخمس، وئدإز  :سادساملعيار ال

 .(606: 5062أبى نمشت و اللبدي،  .ُْمت حهلُم اللًاث ألاحىبُت

 :إلاستراثيجيات التي ًخبعها املعلم في جعليم اللغة العربية للىاطقين بغيرها : رابعا

صة للحىا  الحوار في جعليم اللغة: -6 ز أهمُت ٖبحرة في حهلُم اللًت، َهى ياًت ألهه الطىزة اإلاٖس

اث الدزض، وألاطاض الري ًمد اإلاخهلم بألىان مً الجمل والخهبحراث وألالُاف  ملحخٍى

ب نلى مهازة ال٘الم، وهى وطُلت ألهه  وألاضىاث، التي ًدخاج ئليها اإلاخهلم، وبخاضت نىد الخدٍز

ت واإلاُسداث ف باث ًػم التراُٖب الىدٍى ي مى اِْ وطُاْاث مخخلُت، حهخمد نليها الخدٍز

ت لخأخر بُد اإلاخهلم هدى اطخهماٛ اللًت وممازطتها في الخهبحر والاجطاٛ. ونلى اإلاهلم  اللًٍى

 ال ًخجصأ. ٖما أن دوز اإلاخهلم ال ًيخهي 
ً

باث التي جلُه، بانخبازها ٖال أن ًىكس ئلى الحىاز، والخدٍز

 .وئهما باطخخدامه في مىاِْ الحُاة اإلامازلت بمجسد اطدُهاب الحىاز وخُكه،

باث الخمُحز  :الحدريب على هطق ألاصوات العربية -5 ب الخمُحز الطىحي: تهدٍ جدٍز مً خالٛ جدٍز

الطىحي ئلى ئدزإ الُّس بحن ضىجحن وجمُحز ٗل واخد منهما نً آلاخس نىد طمانه، أو هؿٓه. 

ٔ ْىاةم  ب نلى هرا الىىم نً ؾٍس خم الخدٍز (، مو  Minimal Pairs الثىاةُاث الطًسي )ٍو

با ث الطىث أن  حز نلى الطىجحن اإلاخٓابلحن، لُدٕز اإلاخهلم الُّس بُنهما. والهدٍ مً جدٍز التٖر

ًجُد اإلاخهلم، بٓدز ؤلامٙان، هؿٔ ألاضىاث الهسبُت، وأن ًمحز بُنهما نىد طمانه لها، ولِع 

أال ٌشًل اإلاهلم الدزض بالحدًث الهدٍ وضُها وبُان مخازحها، لرلٚ َاهه ٌظخدظً 

ب نلُه. ٗاة الىؿٔ الصحُذ والخدٍز  الىكسي نً ألاضىاث، بل بمدا

ً اإلاخدزحت التي جخخظ ٗل منها بدزض أو  :الحمارين الححريرية -3 وهي نبازة نً مجمىنت مً الخماٍز

ً ئلى ئنؿاء اإلا ن مً دزوض اإلاادة ألاطاطُت أو أْظامها، وتهدٍ هره الخماٍز خهلم ْظم مهح 
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ص مُسداث الدزوض  ت، وحهٍص ب نلى اطخهماٛ مُسداث الدزض وجساُٖبه اللًٍى ًدا مً الخدٍز مٍص

ً في البِذ، والخأٖد مً  ٓىم اإلاخهلم نادة باإلحابت نً هره الخماٍز ت. ٍو الظابٓت وجساُٖبها اللًٍى

دة في صحت ئحاباتهم في الطِ مو اإلاهلم أو بمٓازهت ئحاباتهم مو ؤلاحاباث الصحُدت اإلاىحى 

ت ذاجه ٍس ً الخدٍس  .ٖخاب الخماٍز

باث الاجطالُت، أن جمً٘ اإلاخهلم مً جددر اللًت  :الحدريبات الاثصالية -4  الهدٍ مً الخدٍز

ألاحىبُت بشٙل نادي وأن ججهله ْادًزا نلى َهم ما ٌظمو دون خؿأ، وبهرا ًخدٓٔ الاجطاٛ 

اث الاجطالُت، ألي هىم مً أهىام بِىه وبحن أهل اللًت. وال جخػو ئحاباث اإلاخهلم في الخدزب

باث  الخد٘م، ئذ ئن اإلاخهلم خس في أن ًٓٛى ما ٌشاء، ُُٖما شاء، وهىإ َّس ٖبحر بحن الخدٍز

باث آلالُت مً هاخُت أخسي، ًخمثل في أن اإلاخهلم  باث اإلاهنى والخدٍز الاجطالُت مً هاخُت، وجدٍز

باث الاجطالُت بمهلىماث حدًدة، َهى ًخد در نً هُظه، وناإلاه الخاص: ماذا ًأحي في الخدٍز

ُما ًُ٘س. ومهما جً٘ ئحابت اإلاخهلم، َهي أمس حدًد، ال ٌظخؿُو  ًُهل، وماذا طُُهل، َو

باث آلالُت،  باث اإلاهنى، والخدٍز ا، وهرا ًخخلِ نما ًددر في جدٍز ًٓ اإلاخهلم أن ًخيبأ به مظب

 .خُث ال ًأحي اإلاخهلم بمهلىماث حدًدة مً نىده

ظخًّس أداء    باث اإلاهنى،  َو ، باإلآازهت ئلى جدٍز ًخا أؾٛى باث الاجطالُت نادة ْو الخدٍز

باث الاجطاٛ، ًُ٘س في ش يء ًٓىله  ذ في جدٍز باث آلالُت، خُث ًٓض ي اإلاخهلم بهؼ الْى والخدٍز

ً، ومً هىا ًىاحه اإلاخهلم هىًنا مً اإلاشٓت، التي ال جخلى مً اإلاخهت، وهى ًإدي هره  لآلخٍس

باث وبخاضت في باث آلالُت َال  الخدٍز باث اإلاهنى والخدٍز اإلاساخل ألاولى مً حهلُم اللًت. أما جدٍز

ل، أو حهد ٖبحر ذ ؾٍى  .جدخاج ئلى ْو

البطسي الري ال ًسجبـ في  -وهرا هى ألاطاض َُما ٌظمى باالججاه الظمعي   :الوسائل البصرية -2

ٓت مهُىت مً ؾساةٔ حهلُم اللًاث ألاحىبُت، وئهما  ًمً٘ أن جىغو اإلاىاد واْو ألامس بؿٍس

ٓت الخهلُمُت  إلابادب الؿٍس
ً
ٓا ت َو  .الظمهُت البطٍس

ئذا أزدها حهلُم اللًت الهسبُت بىضُها لًت خُت وأداة لالجطاٛ الشُهي َال بد  :الحمارين الصوثية -1

ب اإلاخهلمحن نلى طمانها والخددر بها. ومً أَػل الىطاةل التي حهحن نلى جدُٓٔ  مً جدٍز

 ً الطىجُت التي حظخخدم في مخخبر اللًت أو ختى في الطِ أو البِذ باطخهماٛ ذلٚ، الخماٍز

 لها زم جػُِ ئليها 
ً
ً الطىجُت اإلاادة ألاطاطُت مىؿلٓا مسجل انخُادي. وجخخر هره الخماٍز

 ً ت.والُّس بحن ٖخاب الخماٍز ً مخىىنت حشخمل نلى مُسداث الدزض وجساُٖبه اللًٍى جماٍز

ً الخ خاب الخماٍز ً الطىجُت، ئذ أن  بهؼ أهىام الطىجُت ٖو ت ً٘مً في ؾبُهت الخماٍز ٍس دٍس

ً الترحمت أو ملء  ً ال جطلح لالطخهماٛ في مخخبر اللًت أو بىاطؿت اإلاسجل مثل: جماٍز الخماٍز

ً الطىجُت اإلاهلم وخده أو اإلاهلم واإلاخهلمىن  د ٌظخهمل ٖخاب الخماٍز الُساى أو اإلاؿابٓت ْو

ٓت التي ًدبهها  للؿٍس
ً
 .ؾبٓا
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ت ومً  :املواد السمعية -9 جدىىم أيساغها َمنها ما ٌهالج ألاضىاث، ومنها ما ٌهالج التراُٖب اللًٍى

زم الاطخمام مو الُهم، ومنها ما ٌهالج الاطخمام بظمام اللًت، ومنها ما ًٓىم نلى الحىاز.... الخ. 

أن ًخىاَس  نلى أن جإخر مادة الدسجُالث مً مادة ال٘خب أو ما ًأحي في ٖخب الخؿبُٓاث نلى

 هاؾٓىن ممً جخمحز أضىاتهم بالجىدة والدْت. 
ً
لهره الدسجُالث َىُىن في مهامل اللًاث وأًػا

د ًٓخض ي ألامس ئنداد حسجُالث بمىاد ئغاَُت وحدًدة خظبما ًسي املخخطىن مً  هرا ْو

ت ويحر  حن، بل زبما ًطل ألامس ئلى أن جدمل هره الدسجُالث مىاِْ ضىجُت لًٍى حن وجسبٍى لًٍى

ت مً الثٓاَت الهسبُت  .لًٍى

خػمً مجمىنت مً اإلاُسداث ألاطاطُت اإلاىاطبت  :اسحخدام املعجم -9 وهى معجم ًسأَ ال٘خاب ٍو

 ًلم  به اإلاخهلم لُهُىه نلى دزاطت ال٘خاب بشٙل أنمٔ وأوطو، وجىمُت 
ً
ا  لًٍى

ً
لٙي جٙىن زضُدا

ت  .زسوجه اللًٍى

خىا الحاغس مً اإلاٙىهاث ألاطاطُت ألي هكام  :املخحبرات اللغوية -9  أضبدذ مخخبراث اللًت في ْو

ت: مخخبر الاطخمام،  مخٙامل لخهلُم اللًاث وحهلمها، وهىإ زالزت أهىام أطاطُت للمخخبراث اللًٍى

)أبى نمشت و اللبدي، .ومخخبر الاطخمام والتردًد ) ؤلاذاعي (، ومخخبر الاطخمام والتردًد والدسجُل 
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 الخاثمة

ِ هجاخها، ولهرا َان  اإلاهلم هى الٓلب الىابؼ للهملُت الخهلُمُت واإلاىحه واإلاىُر لها ونلُه ًخْى

ْػُت ئنداد اإلاهلم جخمحز بخطىضُتها بحن املحاوز ألاخسي للهملُت الخهلُمُت، ولٓد خلطذ في هرا 

 :البدث ئلى الىخاةج آلاجُت

ت بهلم اللًت . ًيبغي أن ًٙىن اإلاهلم واطو 6 الثٓاَت مؿلًها نلى مطادز الترار الهسبي، ونلى مهَس

 .الحدًث

ا ومدًبا إلاادجه ومهتًزا بها5 ًُ  مهى
ً
 .. ال بدَّ إلاهلم االلًت الهسبُت للىاؾٓحن بًحرها أن ًٙىن مإهال

ىُاجه9 ع َو  .. أن ًٙىن ملًما بأطالُب وؾساةٔ الخدَز

 .ا في الخهلُمأن ًٙىن مؿلًها نلى اطخخدام الخ٘ىىلىحُ .4

ٍى نلى خاحاتهم اإلاهىُت والخٓىُت  .2 ب للنهىع باإلاهلمحن والْى الحاحت اإلااطت إلنداد بسامج جدٍز

 .والخىاضلُت
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  املصادر واملراجع

 للهسبُت للىاؾٓحن بًحرها، مً ( 5062أبى نمشت، خالد، . هصاز اللبدي ) 
ً
مً ًطلح أن ًٙىن مهلما

، السؤي والخجازب / لخهلُم اللًت الهسبُت للىاؾٓحن بًحرهأنماٛ اإلاإجمس الدولي ألاٛو 

 الؿبهت ألاولى  -ئطؿىبٛى 

ُٔ الُٓهان )  ت )الُطُذ والهامي( في حهلُم (،  5065الُانىزي، نىوي، جَى جأزحر الاشدواحُت اللًٍى

الجامهت  99، الهددالهسبُت للىاؾٓحن بًحرها، مجلت دزاطاث الهلىم ؤلاوظاهُت والاحخمانُت

 زدهُت، نمان،ألا 

مهلم الهسبُت للىاؾٓحن بًحرها بحن الاطخهداد وؤلاهجاش في غىء نلم اللًت ( 5064الهمسي، َاؾمت )

ت والظُاْاث الثٓاَُت في حهلُم اللًت الهسبُت ، الؿبهت ألاولى الجصء الحدًث، ألاوظاّ اللًٍى

 الثاوي 

في الجامهاث ؤلاهدووظُت، بدىر ئنداد مهلمي اللًت الهسبُت (  6991نبد الخىاب، نبد الخىاب، )

س حهلُم اللًت الهسبُت في الجامهاث ؤلاهدوهِظُت الىاْو واإلاظخٓبل ، مههد الهلىم هدوة جؿٍى

 .ؤلاطالمُت والهسبُت في ئهدوهِظُا

ذ، جاج الظس ) ٙا( 5005زخمصة الٍس ، املجلت ئنداد مهلم اللًت الهسبُت للىاؾٓحن بًحرها في أمٍس

ت، الهدد الهسبُت للدزاطاث اللً  .  69ٍى
 


