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 : تمهيد

فيطر الناس عمى المغة، فيي جزء أصيؿ مف طبيعتيـ اإلنسانية ،كىي ظاىرة 
إنسانية اجتماعية أكال . فال يعقؿ كجكد مجتمع إنساني بدكف لغة يتكاصؿ كيتفاىـ بيا 

فالمُّغة حاضنة اليكية كالقيـ، كالتاريخ، كالدالالت، كتعٌزز الشعكر باالنتماء إلى  أفراده .
فالعربية  المجمكعة. كتندرج المغات عمى صعيد كككب األرض ،في قمب اإلرث الثقافي .

 تمٌثؿ ىذا الكجداف كىذا االنتماء الشعكرم الثقافي عند األتراؾ قديما كحديثا .
 مادة مستقمة عمى قسميف : عتزكف بمغة القرآف ،كيدرسكنيافالعثمانيكف منذ القدـ ي 
فكانت عمى قسميف: الصرؼ كيدرسكف فيو –مادة مستقمة بكصفيا –أما المغة العربية "

كتاب أساس التصريؼ لشمس الديف الغناكم ، كالشافية البف حاجب كالعزل لمشيخ عز 
 1ككتاب المقصكد .كينسب إلى أبي حنيفة النعماف". الديف أبك الفضائؿ الزناجي

كيظير جميا أفَّ الحككمة العثمانية آنذاؾ ، كانت حريصة عمى تعميـ العربية      
ألبنائيا. كيذكر محمد حرب في قكلو :" كفي كثيقة عثمانية  ريؽاألصيمة ، كالتراث الع

استنبكؿ قائمة في أرشيؼ طكتببدك في  E-3883ق(برقـ 937-ـ1565مؤرخة عاـ )
بالكتب المكزعة عمى المدرسيف في المدارس العثمانية كبنائيا كالتالي: في التفسير: 
الكشاؼ ،القاضي البيضاكم ، القرطبي ،الكاتشاني، األصفياني .كفي الفقو كالمغة : 

 3اليداية، النياية، غاية البياف ، النككم شرح مسمـ"
كاىتماـ كاضح بالعربية في الدكلة العثمانية كيؤكد محمد حرب عمى كجكدعالمة بارزة    

 فَّ أ:" كىناؾ عالمة بارزة عمى االىتماـ السامي بالمغة العربية في الدكلة العثمانية ،كىي 
تعمـ كدرس بيا ، كاتخذىا  كؿ امير كسمطاف كخميفة عثماني كاف يجيد المغة العربية ،
ظاـ تربية األمراء في القصر كسيمة لتعمـ الدراسات اإلسالمية  المنصكص عمييا في ن

 .3العثماني "



يقكؿ عبد الكريـ خميفة :"كأماـ سياسة العثمانييف نحك المغة العربية، تراجعت المغة      
العربية إلى إطار ضيؽ في حمقات حكؿ الفكر المكركث كلغة القرآف الكريـ كالحديث 

 .4النبكم الشريؼ"
ركائز اليكية التركية باعتبارىا  لحدتمثؿ إىذا كمو أٌف المغة العربية فنستنتج مف  -

 طريقة تفكير كليست فقط كسيمة تكاصؿ. 
ـ 1834أصدر قانكف عاـ   5في عيد السمطاف محمكد الثاني  1834كفي عاـ  -

يقضي  بأف الشخص الذم ال يعرؼ العربية ال يمكف أف يككف مكظفا الذم 
 .ممنكعة في التدريس كالتعميـ "

قانكف تكحيد التدريسات بتكحيد جميع المؤسسات التعميمية ـ أصدر 1934كفي عاـ " -
 .6كالتربكية عف كزارة التربية الكطنية ...كأصبحت المغة العربية "

لكف في منتصؼ الخمسينات ،حيث انتشرت مدارس األئمة كالخطباء ،أصبحت " -
 المغة العربي تيدٌرس في ىذه المدارس كمادة دراسية مساندة  لمكاد أخرل مف تفسير
كحديث ك فقو ك غيرىا .ككذلؾ في كميات اإللييات كأقساـ المغة العربية في مختمؼ 

 .7الجامعات "
لكف المالحظ  أٌف المغة العربية لـ تيدرس لمتكاصؿ اليكمي مما أشكؿ عمى األتراؾ  

يا فتدريس العربية لـ يكف لغرض تعميم كفي كقتنا المعاصر .، ذلؾ فيما بعد 
بارىا باعت، كاف الستيعاب الديف اإلسالمي  بؿلغة قكاعد كأسسيا التكاصمية  بكصفيا

 (.لغة الشرع )القرآف ك السنة
ننا نظرنا إلى العربية في الكقت الراىف فإنو ال يشؾ اثناف أٌف المغة العربية في أكلك "

ر لـ تركيا قد تطكرت خالؿ العشريف سنة األخيرة تطكرا نكعيا ككميا ، كىذا التطكُّ 
نما جاء نتيجة ليعمؿ القائميف عمى تدريس العربية .كنتيجة لشعكرىـ  يأت مف فراغ كا 

 .8بالثغرات التي خمفيا التدريس في القديـ "
ىذه الثغرات التي جعمت المغة العربية عبارة عف لغة معزكلة  كميتة  كىذا ما     

و مف مقكمات مختمفة . "فتركيا بما تممك9دل إلى جمكد ىذه المغة في ىذا البمد "أ
تؤىميا ألف تككف المغة العربية كتدريسيا في المقاـ األكؿ .فأىمية المغة في ىذا البمد 

. إضافة إلى قربيا مف 18تأتي مف ككف تركيا قائدة العالـ اإلسالمي في العالـ..."
 البالد العربية ،كتطكٌر العالقات بينو كبيف الدكؿ العربية في كافة المجاالت .كؿ ىذا



يتطمب أف تككف المغة العربية ك تدريسيا في أعمى مستكل. كىذا ما تقـك بو بعض 
الجامعات التي تيعنى بتدريس المغة العربية كبعض المدٌرسيف الذيف شعركا بأزمة 
تدريس المغة العربية ، ككما ىك مالحظ  ازدياد عدد أقساـ المغة العربية كازدياد عدد 

 .11د جاء نتيجة الزدياد عدد الطالب "المعاىد الخاصة .كىذا االزديا
 :المؤسسات الخاصة والعامة في تدريس العربية بتركيا

ىذا مف  كال ننسى أفَّ المغة العربية أصبحت مادة اختيارية في بعض المدارس ،
جية الكـ .أٌما عمى صعيد النكع فقد انتقؿ تدريس العربية مف المرحمة التقميدية إلى 
مرحمة أكثر تطكرا كأكثر تقنية عمى رغـ ىذه الجيكد كاألرضية المييأة لخدمة 
العربية كتدريسيا بتركيا ال يزاؿ يكتنؼ تدريس العربية كثير مف الصعكبات 

 13عمـ كعمى العممية التعميمية في آف كاحد ."كالمشاكؿ، تنعكس سمبا عمى المت
 تنقسـ المؤسسات التي تدٌرس فييا المغة العربية إلى قسميف :

 المؤسسات الحككمية التي تدٌرس فيو العربية بتركيا : -
كمية اإللييات،كميات العمـك االسالمية، أقساـ المغة العربية داخؿ كميات اآلداب  .1

باء ، كتدٌرس المغة العربية فييا بشكؿ مكثؼ كالتربية كمدارس األئمة ك الخط
جبارم.   13إحصائيات :"-كا 

 .ـ3889في  اطالب 35ك .ـ3813في العاـ  188لييات عدد كميات اإل .3
سالمية عدد الطمبة المسجميف في الفرقة األكلى مف ىذه الكميات كالعمـك اإل .3

 .ـ3889في عاـ  6738كاف العدد  .3813طالب عاـ  (18888)
في سنة  181كاف العدد ( ، ك 3813مدرسة ) 888األئمة كالخطباء :عدد مدارس  .4

ساعات إجبارية  بداية  84.تدٌرس المغة العربية في ىذه المدارس بمعدؿ ـ1974
 مف الفرقة الخامسة."

تدٌرس المغة العربية في المراكز الثقافية التابعة إلى بمديات المدف ، كمراكز كما 
لجمعيات كالمعاىد أك مراكز المغة الخاصة. كما تدٌرس التعميـ الشعبية ،كاألكقاؼ، كا

 العربية في المراكز الثقافية التابعة لمدكؿ العربية المكجكدة في تركيا.
في السنكات األخيرة افتتحت مكاقع إلكتركنية لتعميـ المغة العربية ، كأدل اإلقباؿ 

مـ العربية مع مركر الكبير عمى تعمـ العربية إلى تضاعؼ أعداد المراكز الخاصة  بتع
 14"الزمف.



التعميـ اإللكتركني فقد أسس طالب متخرج مف جامعة اسطنبكؿ ،في العاـ  أما 
 كبدأ ،www.onlinearabic.net،مكقعا إلكتركنيا يمكف مشاىدتو عمى الرابط 3883

. كبرنامج قامكس عربي تركي إلكتركني كضع ـ3887تدريس المغة العربية في العاـ 
عمى ىذا المكقع  برنامج قامكس عربي كاف كال يزاؿ األكؿ بيف القكاميس اإللكتركنية 

ـ 3813عامة. كبمغ عدد الطمبة  الذيف يتعممكف العربية  خالؿ ىذا المكقع في العاـ 
أما  ـ3887في العاـ  58، ك ـ3888في عاـ  588طالب ،بينما كاف  3888حكالي 

 15مميكف ."" 1.5 ]يقارب فإنو[عدد اعضاء المكقع حاليا 
إٌف اىتماـ األتراؾ بالمغة العربية مف خالؿ ما قدمناه يدٌؿ عمى ذلؾ ، كذلؾ 

 كمف أىـبالعربية. باعتناقيـ اإلسالـ شأنيـ في ذلؾ شأف الشعكب المسممة غير الناطقة 
اعتنقكه  الذمالديف ىذا االىتماـ أف المغة العربية ىي لغة القرآف الكريـ كتاب  دكافع

 سالـ  في العمـك كالمعرفة لحث المسمميف عمى العمـ كالتقنية .،فضال عف تقدـ اإل
كيمكف أف ندرؾ أنو ما دامت العالقات السياسية كالتجارية قائمة بيف تركيا كالدكؿ "

آلخر ،فإف ذلؾ يؤدم بدكره إلى ازدياد عدد المؤسسات  العربية ، كازديادىا مف كقت
 16"ميا.التي تعٌمـ المغة العربية ،كازدياد الطالب الراغبيف في تعمٌ 

 :كىذه بعض مراكز تعميـ العربية 
-01-ismek.ibb.gov.tr/default.aspx. 
-02-www.arapcayerismalari.org.tr. 
-03-www.imamhatepokullari.org. 
-04-www.istanbul.tr. 
-05-www.onlinearabic.net. 
-06-www.osym.gov.tr. 

كباعتبار تركيا دكلة أكركبية فإف اىتماـ األكركبييف بالمغة العربية كاف منذ -
 ـ.18القرف

لما  ـ(،1378-ـ1336مف األدلة الراىنة عمى ذلؾ أف لكيس التاسع ممؾ فرنسا )
مدينة دمياط مخطكطات عربية كقبطية ، زٌيف عاد مف الحركب الصميبية نقؿ معو مف 

بيا خزائف قصره، كاحتذل حذكه كثيركف مف أمراء الفرنسييف كأغنياء حٌجاجيـ الذيف 
 17رافقكا الممؾ في زيارتو األماكف المقٌدسة ."



فمف خالؿ ىذه المقدمات التي تبٌيف لنا كاقع العربية في تركيا قديما كحديثا  نستنتج 
ؾ ليذه المغة الشريفة ، كشغفيـ بالعربية كبتعمميا ،ككيؼ تبذؿ الجيكد كنرل حاجة األترا

 الجبٌارة كغيرالمتكانية لتحقيؽ التكاصؿ المغكم بالعربية بيف تركيا كالعرب. 
 حاجة الطمبة األتراك لمعربية:

ال يزاؿ يكتنؼ تدريس العربية كثيرا مف الصعكبات كالمشاكؿ ، كىذه الصعكبات      
كمنعكسة سمبا عمى المتعمـ  كعمى العممية التعميمية في آف كاحد  ، كىذا  تبدك جمية ،

خاصة العربية كمشكمة  فتعمـ أم لغة يحاط بصعكبات جٌمة ككثيرة، شيء عادم ،
التكاصؿ كالتعبير عند األتراؾ . فتعميـ المغة العربية لمناطقيف بغيرىا في إطار تعميـ 

تجاه خدمة أغراض معينة تمبية لحاجات يسير في ا كىكالمغات األجنبية عمكما، 
 المتعمميف المختمفة.

 كيمكف تصنيؼ حاجات المتعمميف إلى صنفيف رئيسييف، كقد يجعميا بعضيـ أربعة ،
 كاألصؿ ىك  :

  ُّالمغة األجنبية لمتكاصؿ؛ ـتعم 
  المغة األجنبية ألغراض خاصة.تعمُّـ 

  المغة العربية ألغراض تكاصمية:تعمُّـ  -
تعميـ المغة العربية في البرامج العامة التي تشمؿ قطاعا مف الجميكر متعدد  يقصد بو"

الكظائؼ، كالخصائص، كاالىتمامات، كغير ذلؾ مف أمكر يختمؼ فييا ىذا الجميكر، 
يتعممكف  باستثناء شيء كاحد يمتقكف عنده، كيمثؿ القدر المشترؾ بينيـ، أال كىك أنيـ

ي الحياة بشكؿ عاـ. كمع ىذا الجميكر يصعب تحديد شؤكنيـ ف المغة العربية لقضاء أىـ
الحاجات المغكية الخاصة إال أف تككف متصمة بالمكاقؼ الحياتية العامة )في السكؽ، في 

 18المعيد، في دكر العبادة، في السفر...إلخ(."
 (language for specific purposes)تعميم المغة العربية ألغراض خاصة:

تعتبر مقاربة مطبقة كثيرا عمى تعمـ المغة الثانية أك المغة األجنبية؛ كتمبي الحاجات     
المباشرة كالخاصة جدا لممتعمميف الذيف يحتاجكف ليذه المغة في تعميميـ، أك تككينيـ، أك 

 ازدادت تعميمية المغة العربية ألغراض خاصة تكزع بيف:19في مينتيـ.
كتخص بتعمـ المغة العربية بغرض التمكف مف قراءة القرآف الكريـ  الغاية الدينية: ( أ

 كالنصكص الشرعية األخرل.



الغاية المينية: تعمـ المغة العربية باعتبارىا أداة التكاصؿ الشفكم كالكتابي في   ( ب
 مجاالت محددة كمجاؿ اإلدارة أك التجارة أك الديبمكماسية أك السياحة أكغيرىا.

ألكاديمية: كتخص المتعمميف بتعمـ المغة العربية باعتبارىا أداة ج( الغاية العممية ا
لمتكاصؿ الشفكم كالكتابي أك باعتبارىا مكضكعا لمبحث المساني أك غيره كىذا ما 

 في بحثنا ىذا. نركمو
د( الغاية الثقافية: تعمـ العربية  لالطالع عمى الحضارة العربية اإلسالمية في 

 سياحية.تاريخيا كحياتيا الفنية كال
 األول: المطمب
 الصعوبات التي تواجه الطمبة األتراك في التعّمم والتعبير . -1

الشٌؾ أٌف أكؿ مشكالت تعمـ األبنية النحكية في المغة األجنبية تقؿ الخبرة يقكؿ 
الدك:" نعمـ مف مالحظتنا لعدد مف الحاالت أف ىناؾ مسال إلى نقؿ بنية المغة األصمية 

إذ يميؿ الدارس إلى نقؿ الصيغ اإلعرابية لمجممة ككسائؿ التحديد ، إلى المغة األجنبية 
كالكصؼ كأنماط العدد كالجنس مف لغتو إلى المغة الجديدة كيتـ ىذا النقؿ بطريقة 
الشعكرية بحيث أٌف الدارس نفسو ال ينتبو إليو ما لـ يمفت نظره إلى حاالت محددة بؿ 

 38يو حتى بعد أف ينٌبو إلى ما أحدثو مف نقؿ"تعمـ أٌف قكة العادة المنقكلة تظؿ خافية عم
كيظير أف ىذا التنكع يحدث كثيرا مف المشكالت التعميمية في دراسة المغة األجنبية 
بسبب اختالؼ المغات مف حيث كسائؿ الصياغة  المتنكعة التي تستخدميا كمف أكثر 

كيفية نظـ الكالـ العناصر المستخدمة لمتعبير عف البنية النحكية في المغات باإلضافة ل
كدكر كؿ كحدة صرفية  31كطريقة كصفو التصريؼ بما فيو مف مكرفيمات حرة كمقيدة

كالمطابقة عمى مستكل العبارة كالجممة كاألسمكب بتمامو كدكر الكممات ذات الكظائؼ 
 33النحكية المختمفة)الكممات الكظيفية( كالتنغيـ، كالنبر، كالكقؼ بأنكاعو المختمفة .."

 ذلؾ مف المغات التي تيمنا في بحثنا ىذا المغة التركية: كمثاؿ عمى
في التركية تأتي األفعاؿ بعد الفاعؿ كالمفعكؿ معا فمثال يقكؿ الطالب: عمي 
إلى المدرسة ذىب عمى حيف في العربية ال يأتي الفعؿ ىكذا كىذا بسبب بعض 

 المشكالت كذلؾ ألف البنية النحكية لمغة العربية إما أف تككف:
 ذىب إلى المدرسة.عمي  أك           إلى المدرسة. عمي  ذىب 



كىكذا يختمؼ ترتيب الجممة في المغة التركية عنو في المغة العربية ففي التركية يجيء "
  الترتيب عمى النحك اآلتي:
 فاعؿ + مفعكؿ + فعؿ.

 فاألفعاؿ التركية تأتي دائما مؤخرة عف الفاعؿ كالمفعكؿ مثؿ:
 .كتب رسالةعمي  كفي العربية:        .رسالة كتبعمي  

الظرؼ ، كقد يتقدـ أك الفاعؿ عمى المفعكؿ  ،كفي التركية قد يتقٌدـ المفعكؿ عمى الفاعؿ 
 عمى الفاعؿ كالمفعكؿ كالفعؿ . كقد يتقدـ الحاؿ عمى كؿ أكلئؾ األمثمة عمى ذلؾ.

 .إلى أبيو عمي رسالة كتب = في العربية: عمي كتب رسالة إلى أبيو *
أك: بالتركية:) مسركرا عمى أبيو إلى صباحا رسالة كتب =بالعربية: عمي كتب رسالة إلى 

 33أبيو صباحا مسركرا.(
كمممح آخر في البنية النحكية يسبب بعض المشكالت ذلؾ أف الصفة في المغة التركية *

بنة ا)قكزؿ قبز أم جميؿ بنت =في العربية:  تتقدـ عمى المكصكؼ: مثال في التركية
 ميمة.(ج
 مجتيد(. )تمميذطمبو أم مجتيد تمميذ( = بالعربية:  جاليشكاف)

ففي ، كالتركيب اإلضافي يختمفاف في التركية عف العربية  ،فالتركيب الكصفي 
المضاؼ إليو المضاؼ كمما يسبب بعض يسبؽ  ك ، الصفة المكصكؼتسبؽ التركية 

  المشكالت أيضا :
أٌف المغة التركية تستخدـ صيغة مستقمة لمزمف الحالي= كما تستخدـ صيغة 
مستقمة لمزمف المستقبؿ. أم أف المغة التركية بيا بعض األزمنة في صيغ الصرؼ مما 

مما  34الكجكد لو في العربية مثؿ : الزمف الحالي كممحقاتو=كزمف المستقبؿ كىكذا.."
نيتيا التركيبة النحكية الشديدة الحساسية. يسبب بعض المشكالت في تعمـ العربية كب

كيبدك أف الصعكبات التي تكاجو األتراؾ خاصة متعممي العربية كثيرة راجعة لطبيعة 
المغة التركية كاختالفيا عف العربية في كجكد أك عدـ كجكد بعض التراكيب كاألدكات 

 يمكف ذكرىا باختصار تحت عنكاف:
 الصعوبات المغوية :

حكية ، الكتابية ، كعمى مستكل القراءة ، المستكل الداللي  الصكتية ، الن
 كبالتالي مستكل التعبير ضعيؼ جدا كالتكاصؿ يكاد يككف منعدما .



األصكات ىي المبنات األكلى في البناء المغكم كأساسو األكؿ .كليذا في تعميـ العربية 
 لألتراؾ في المجاؿ الصكتي  تعتريو ثالث مشاكؿ :

 العربي كأثره في عممية التعميـ. النظاـ الصكتي-
 كالتركي.اختالؼ النظاميف الصكتييف العربي  -
 المعٌمـ  كخبرتو في نطؽ األصكات )الفصاحة(. -

فإف الحركؼ تتبع لعادات كتقاليد لفظية معينة تؤثر فييا الحياة االجتماعية ك النفسية 
فنطؽ أم حرؼ يقـك عمى عدة عمميات نفسية كعصبية  كطبيعة المغة نفسيا ،

 35كميكانيكية ألعضاء النطؽ ."
 الصعوبات النحوية :

القكاعد النحكية كسيمة لضبط الكالـ  كصحة  النطؽ كالكتابة ، كليس غاية مقصكدة  
 لذاتيا . يقكؿ الشعبي :" النحك في العمـ كالممح في الطعاـ ال يستغنى عنو ".

كيب مف أىـ مشاكؿ األتراؾ التي يعانكف منيا ، كىذا لما لو مف أىمية  إٌف مشكمة التر 
في فيـ المدلكؿ ك المعنى  الذم ىك شيفر المخاطب كالمخاطىب. كبالتالي سيكلة التعبير 

الجممة في المغة التركية ليا نظاـ معٌيف .يككف الفعؿ  في النياية  كالتكاصؿ الجٌيد .
مة العربية في البداية تتبع لنظاـ غير مستقر كىذا "لتدخؿ كالفاعؿ في البداية ، أما الجم

ضافة كغير ذلؾ "  36البالغة العربية ، مف تأخير ك تقديـ كحذؼ كا 
فالنحك  العربي كبعض أبكابو يحمؿ صعكبات كثيرة جدا تككف سٌدا منيعا أماـ 

 متعممي العربية لغير الناطقيف بيا خاصة األتراؾ أىميا :
"أبرز الصعكبات في ىذا الباب يظير في كيفية نطؽ المعمـ  : النكرة و المعرفة -

لمكممة في بداية التعميـ  ىؿ يمفظيا نكرة أـ معرفة .كلماذا ؟ كمف ىنا تبدأ المشكمة 
في التنكير كالتعريؼ . ألنو ال يكجد قكاعد مبٌسطة  إلى تمؾ التي تخضع لمبالغة 

 37العربية ."
تراؾ  كذلؾ االعتماد عمى حفظ تصاريؼ فاإلشكالية عند متعممي العربية مف األ -

لكف تصريؼ األفعاؿ ال ، األفعاؿ ككضعيا في جداكؿ كتمقى عمى عاتؽ الطالب 
المشكمة  في االستخداـ الكظيفي ليا في الكالـ كالتخاطب  يشٌكؿ عقبة كبيرة ،

 كالتكاصؿ كالتعبير ك إعطاء المعنى بقٌكة.
 قؼ عقبة في التعمـ .ي التذكير و التأنيث: -



تستخدـ  (  (buradaسماء االشارة في المغة التركية مثؿ أ"بعض أسماء اإلشارة :  -
فإنو ينقؿ  معو حرؼ  مع حرؼ الجر عند استعماؿ الطالب السـ اإلشارة العربي ،

مٌما يؤدم ذلؾ إلى خمؿ في التكاصؿ  38الجر فيقكؿ : )في ىنا(  أك )في ىناؾ( "
 كالمعنى .

 شكمة في التكاصؿ ك التعٌمـ لدل االتراؾ .متنكعو : يشٌكؿ  اسم الموصول -
: كجمع التكسير الذم يشٌكؿ مشكمة لدل األتراؾ ألنو ليس لو قاعدة ثابتة  الجموع- -

في العربية .ألف الجمكع في المغة التركية ليا قكاعد ثابتة . كالطالب المتعٌمـ لمغة ما 
 يميؿ لمقكاعد المٌطردة الثابتة حتى ال ييتعب عقمو .

: "مشكمة اسـ التفضيؿ ليست مسألة مستقمة بنفسيا ،بؿ مرتبطة  وصولاسم الم -
بالمذكر ك المؤنث ،كالمثنى كالجمع .كصعكبة تدريسو تأتي مف ارتباطو بمسائؿ ىي 

 39في ذاتيا صعبة لمطالب التركي ."
ي تعٌمـ العربية .خاصة النحكية فيذه الصعكبات كٌميا  تكاجو الطالب التركي ف -

مبيما مٌما يضطٌره إلى النفكر  ،كبالتالي يككف تكاصمو مع اآلخر صعبا كالصرفية ك 
ٌمميا ك كعدـ تعٌمـ المغة العربية . إضافة إلى ىذا الصعكبات المرافقة لمعربية ك تك 

 ىي ميٌمة جدا في العممية التعميمية كالتكاصؿ :
 المشاكل الكتابية :

مـ العربية دكف المركر  كتعٌمـ ىذه إف متعٌمـ العربية لمناطؽ بغيرىا ال يمكف اف يتع
فيحاكؿ الكاحد منيـ تعٌمـ التعبير ك التكاصؿ ،دكف أف يتعٌمـ الكتابة أك  الميارات كٌميا .

معرفة ا قصر في فيـ المغة  ك تعٌمميا ك االستماع أك القراءة .كذلؾ ألغراض معينة .كىذ
يجعمو يضيع الطالب ك األخرل فتعٌمـ التعبير ك التكاصؿ دكف الميارات  ماىيتيا .

رض المطمكب غعف المعنى ك ال بمنأل يسقط كيظؿاألعمى دكف مرشد كمكٌجو يتخٌبط ك ك
 ىـ الصعكبات  الكتابية التي يكاجييا الطمبة األتراؾ :أ. كمف 

 صعوبات الداللة :
نيا أبعض الدارسيف   للمداللة أىمية كبيرة في تعٌمـ العربية الرتباطيا بالمعنى .كير 

قٌمة المغة ك غايتيا السامية ." ...كغاية الدراسات الصرفية النحكية ك الصكتية ك 
  -38المعجمية "
 فيـ معنى الكالـ بشكمو الصحيح . تعميـ المغة ىك التكاصؿ ك  فاليدؼ مف



فيك يعطييا معنى ك داللة جديدة  التنغيـ : مف أبرز مظاىر الداللة الصكتية ،-
.مثال عندما أقكؿ )ىا ىك التمميذ جاء( معنى ىذه الجممة عمى معناىا المعجمي 

 أك اإلنكار ، أكالسخرية أك تتغير عمى حسب النغمة المرافقة ليا .فتككف لمتقرير ،
لفت االنتباه .فيك يمعب دكرا ىاما في تحديد المعنى في العربية مما أك التعجب 

 يشٌكؿ عممية تعٌممو صعكبة لدل االتراؾ .
المظاىر المؤثرة في الداللة الصكتية ،فالنبر مثال عمى حرؼ دكف  النبر : "مف -
 31أك الضغط  عمى مقطع أك جزء مف الكممة يؤثر تأثيرا كبيرا عمى معناىا ." آخر
جاءت المسانيات النظرية ككاف ليا الدكر الفعاؿ في تقديـ نظريات جديدة لتعميـ  :خالصة

المغات األجنبية كالمغة األـ. كحاكلنا أف نعٌرج عمى اىـ ما جاءت بو لالستفادة مف تعميـ 
 العربية لألتراؾ.

 المسانيات النظرية الحديثة وتعميمية المغات: المطمب الثاني:-
 تمهيد:

ميـ المغات  أٌيما تأثر بالمسانيات النظرية ." كقد تأثرت صناعة تأثرت صناعة تع
تعميـ المغات أٌيما تأثر بياتيف النظريتيف ، عندما استفادت منيما أشياء كثيرة صار أكثر 
المربيف المتخصصيف في تعميـ المغات ينتبيكف إلى ما يقكلو المغكيكف .كاقتنعكا بأىميتو 

 33في مياديف اختصاصيـ ."
أنو رغـ ظيكر مناىج لسانية جديدة كانفتاح المغكييف عمى معارؼ  فال شؾٌ 

جديدة في العمـك اإلنسانية  تبقى المعطيات المغكية في المسانيات النظرية  ليا الحظ 
 األيكفر في تعميـ المغات خاصة كصفيا كصفا دقيقا يسٌيؿ العممية التعميمية ."

اسيا كمنظرا كمنبعا ىاما لتعميمية إف المسانيات النظرية الحديثة تعٌد مصدرا أس
المغات ،فيي تقٌدـ كصفا عمميا لمغة، كفؽ منيج استقرائي كاستنباطي معمال ليا بتعميالت 
ال تجنح إلى التعقيد ، "كتسيـ في اإلجابة عف مجمكعة مف األسئمة مف مثؿ : ماذا 

كماىي ندٌرس مف المغة لألجنبي ؟ كماىي االنماط المناسبة في حالة الترجمة ؟ 
 المفردات التي يجب أف يتضمنيا المعجـ؟.

فالمسانيات التطبيقية جاءت لإلجابة كمحاكلة تعميـ المغات .فيك عمـ مستقؿ 
لو إطاره المعرفي الخاص كلو منيجو المنبثؽ مف طبيعتو كمضمكنو ؛ كمف ثـٌ  بذاتو ،

ـ التي تعالج فيك بحاجة إلى نظرية مستقمة ."كيرل بعض المغكييف أنو جسر يربط العمك 



كمف ركاد ىذا  33النشاط المغكم اإلنساني ،كعمـك :النفس كاالجتماع كالتربية كالمسانيات" 
 34، كمف الباحثيف العرب )محمد ىميؿ (."( (Corderاالتجاه ككردر

المغة التطبيقي تتجاذبو معارؼ كمناىج كعمـك كثيرة  فالممسانيات التطبيقية أكعمـ
يستفاد منيا في تعميـ المغة  أك يمكف اعتباره عمـ "كسيط" يمثؿ "جسرا" يربط العمـك التي 
تعالج النشاط المغكم اإلنساني كعمـك المغة  كالنفس كاالجتماع كالتربية ،أكىك النقطة التي 

 ٌحدا لتعميـ المغات .تمتقي فييا ىذه العمـك لتبمكر منيجا مك 
نما ىك ميداف " فيك إذا ليس تطبيقا لعمـ المغة كليست لو  نظرية في ذاتو ، كا 

تمتقي فيو عمـك مختمفة حيف تتصدل لمعالجة المغة اإلنسانية  ، أك ىك عمـ ذك أنظمة 
كفي كضع الحمكؿ ليا  ، عممية متعددة يستثمر نتائجيا في تحديد "المشكالت" المغكية

.35 
استخالص مف كؿ ىذا أف المسانيات التطبيقية تعدٌدت مجاالتو غير أنيا  يمكف 

 ي  اىتمت اىتماما كبيرا بتعميـ المغات ."كيبدك أنو ال يمكف تصٌكر "تعميـ لغكم " حقيق
ييتـ بمجمكع  -بحؽ-ذلؾ أنو كما يرل ككردر  دكف االستعانة بعمـ المغة التطبيقي ؛

كعمى اتخاذ القرارات و ىك الذم يييمف عمى التخطيط أن العممية التعميمية لمغة؛ بمعنى
مما  36كالتنظيـ" ، المطمكبة باعتباره عمما يستيدم قكاعد العمـ مف الكصؼ ، كالضبط

 إلى تسميتو  عمـ المساف التعميمي.دفع بعضيـ 
ا إلى ميداف تطبيقاتيا كعممياتيا كاحترافيا،  تتحٌد الٌمسانياتي التعميمية بالنظر أيضن

لكف لـ تيكًمؿ مشكارىىا كىك ميدافه يكٌفر ليا  ، كباعتبارىا أٌكالن كقبؿ كؿِّ شيء لسانيات
ا مف تبادؿ التأثير كالتأٌثر بينيا كبيف غيرىا مف الفركع المعرفٌية ، كيجعؿ في  مناخن

طريقيا ىامشنا لمتجريب؛ تترامى أطراؼي ذلؾ الميداف ليشمؿ ثالث مجمكعات تيصنَّؼ 
 .التي تقتبسيا منيا الٌمسانيات التعميمٌية حسب المعطيات

 المسانيات النفسية: متعم  
» بيف المسانيات التعميمية  كعمـ النفس عالقة كطيدة ،)عمـ النفس التربكم (.  

يطبِّؽ مبادئ عمـ النفس كقكانينو عمى ميداف التربية كالتعميـ لحٌؿ ما يقـك في ىذا الميداف 
تالميذ في تعٌمـ الٌمغات، أك في تدريس القراءة مف مشكالتو كصعكباتو كضعؼ ال

لمبتدئيف بالطريقة الكمٌية أك الجمع بيف الجنسيف في مرحمة الدراسة الثانكية أك تدريس 
العمـك عمى صكرة عمـك عاٌمة. كما يطبِّؽ مبادئ عممٌية التعٌمـ كقكانينيا عمى تدريس 



.. كعمـ النفس التربكٌم بمفيكمو الحديث المكاد المختًمفة كالحساب كالرسـ كالقراءة كالٌمغة 
ال يقتًصرعمى أف يستعير مف عمـ النفس النظرٌم ما يصؿ إليو مف نتائج كمبادئ تيفيده 
في حٌؿ مشكالت التربية كالتعميـ، بؿ يصكغ بنفسو كلنفسو مبادئ سيككلكجية يحتاج إلييا 

 37«ذه المشًكالت ىأنو مف نتيجة تداخؿ المسانيات مع  كيظير، 
 طرائق تعميم المغات األجنبية: 

نيا تمتقي جميعا في فإرغـ تعدد طرائؽ تدريس المغات األجنبية كتنكعيا 
أساسيات مشتركة ." ككمثاؿ عمى كيفية التقاء جميع طرائؽ التدريس في أساسيات 
مشتركة نقكؿ بأنيا تتفؽ جميعا عمى التدرج مف المعركؼ إلى المجيكؿ ، كمف السيؿ 

تفؽ جميعيا في أف أيا منيا ال تقـك عمى تدريس المغة األجنبية بأكمميا إلى الصعب، كت
بؿ عف طريؽ اختيار ما يتناسب مع سف المتعمـ كمستكاه. أما كيؼ يتـ التدرج كاالختيار 

 38فيذا ما يختمؼ فيو كؿ طريقة عف أخرل."
عمم المغة (Contrastive Linguistics المطمب الثالث: المسانيات التقابمية:

 : (التقابمي
يقصد بعمـ المغة التقابمي أك المسانيات التقابمية في الدراسات الحديثة 

مقارنة النظاـ المغكم بيف لغتيف مختمفتيف ،مثال النظاـ الصكتي أك النظاـ  -كالمعاصرة
النحكم في المغة العربية كالمغة التركية مثال أك غيرىا مف المغات المراد تعٌمميا ."ييتـ 

 39التحميؿ التقابمي ببياف أكجو التشابو كاالختالؼ بيف المغة األكلى كالمغة الثانية ."
يفيد في حؿ المشكالت التي تكاجو الطالب عمى المستكل  تقابميكما أٌف التحميؿ ال

المغكم كالثقافي معا، كما أٌف التعميـ يحتاج مف المعمـ ميارة في تحميؿ المشكالت التي 
تكاجو طالبو أكال ، كدراسة التقابؿ تقٌكم المالحظة كتبرز عمى كجو الدقة المممح الذم 

تعمميا الطالب أك في البدائؿ، أك في لكنتو في يسبب اإلشكاؿ سكاء في األنماط التي يس
ٌف التحميؿ أكما  ، في استعمالو صيغا غير صحيحة، أك في تحريفاتو المختمفة الكالـ، أك

 يقكؿ بكليستر ؛ التقابمي يجعؿ المعمـ قادرا عمى التحميؿ الدقيؽ كاالستيعاب 
Pplitzer)) :"  مما الشؾ فيو أف مف أىـ مجاالت تطبيؽ  عمـ المغة ما نجده في

إٌنو يساعد في التنبؤ بمشكالت الدارسيف كالتركيز عمييا  إذمساىمة التحميؿ التقابمي 
 48خصكصا عند تعمـ المغات التي لـ تمر بتجارب كثيرة في تدريسيا."



المغات تطرقنا بعد ذلؾ إلى فضؿ العربية كخصائصيا كعالقتيا بخالصة: 
ككضع دراسة تقابمية بينيا كبيف المغة التركية مستنديف إلى عمـ المغة التقابمي  ، األخرل

لمكقكؼ عمى جممة المشاكؿ التي تكاجو الطالب التركي في النطؽ كالتعبير الكتابي. 
 كمقارنتيا بخصائص العربية كنظاميا المغكم الدقيؽ.

 فضل العربية وخصائصها:
لـ يكتؼ عمماؤنا القدامى بالكالـ عف فضيمة العربية ، بؿ تطرقكا إلى الحديث 
عف عدد مف الخصائص التي تجعميا مف أفضؿ المغات ػ كقد أيدىـ فييا المعاصركف. 

 كيظير ذلؾ في الفصكؿ القادمة بالتفصيؿ.
 المطمب األول:

 خصائص العربية:
 دراسة تقابمية بين العربية والمغة التركية: -

قؿ الخبرة يقكؿ الدك:" نإٌف أكؿ مشكالت تعمـ األبنية النحكية في المغة األجنبية 
نعمـ مف مالحظتنا لعدد مف الحاالت أف ىناؾ مسال إلى نقؿ بنية المغة األصمية إلى 
المغة األجنبية إذ يميؿ الدارس إلى نقؿ الصيغ اإلعرابية لمجممة ككسائؿ التحديد 

مف لغتو إلى المغة الجديدة كيتـ ىذا النقؿ بطريقة  كالكصؼ كأنماط العدد كالجنس
ٌف الدارس نفسو ال ينتبو إليو ما لـ يمفت نظره إلى حاالت محددة بؿ إالشعكرية بحيث 

 41تعمـ أٌف قكة العادة المنقكلة تظؿ خافية عميو حتى بعد أف ينٌبو إلى ما أحدثو مف نقؿ"
تعميمية في دراسة المغة كيظير أف ىذا التنكع يحدث كثيرا مف المشكالت ال

بسبب اختالؼ المغات مف حيث كسائؿ الصياغة  المتنكعة التي تستخدميا األجنبية 
كمف أكثر العناصر المستخدمة لمتعبير عف البنية النحكية في المغات باإلضافة لكيفية 

كدكر كؿ كحدة  43نظـ الكالـ كطريقة كصفو التصريؼ بما فيو مف مكرفيمات حرة كمقيدة
صرفية كالمطابقة عمى مستكل العبارة كالجممة كاألسمكب بتمامو كدكر الكممات ذات 
الكظائؼ النحكية المختمفة)الكممات الكظيفية( كالتنغيـ، كالنبر، كالكقؼ بأنكاعو المختمفة 

"..43. 
 تواصمية المغة في التعبير الشفوي والكتابي: -

غكم بيف األفراد كالكالـ كاالستماع كالقراءة." التعبير كسيمة مف كسائؿ االتصاؿ الم
ضركرة اجتماعية لنقؿ األفكار كالكقكؼ عمى  44إٌنيا كما نعمـ )الكتابة( أك )التعبير(



 -م نشاط التعبير الأم  -كما أنو  45أفكار اآلخريف عمى امتداد بعدم الزماف كالمكاف."
يت باىتماـ المربية كالباحثيف مف أىـ كأكثر األنشطة التي حظ كالكتابيٌ  بفرعيو الشفييٌ 

البيداغكجييف، نظرا ألىمية ىذا النشاط كالمكانة التي يحتميا بيف مختمؼ األنشطة 
األخرل .إضافة إلى مكانتو في المنظكمة التربكية كفي مناىج التعميـ كالتدريس، خاصة 

سالمية التي يطمح إلييا الطمبة األتراؾ لممستكل المتقدـ لمتكاصؿ كنعٌمـ الشريعة اال
خاضع لمنيجية  كعمؿ تعميميٌ  كالتراث العربي خاصة المغكم منو .فيك إذف" نشاط تربكمٌ 

نابعة مف بحكث تربكية كخبرات تعميمية بيدؼ الكصكؿ بالتالميذ إلى مستكل يمكنيـ  
 46مف التعبير الكظيفي كالتعبير اإلبداعي"

 الكتابي )المكتوب(:آليات التواصل المغوي في التعبير الشفوي)المنطوق(و 
إٌف نجاح المتعمـ في تعممو المغة كالسيطرة عمييا، كسيكلة استعمالو ليا إنما 
يعتمد أساسان عمى كيفية تعممو الميارات األساسية لتمؾ المغة، فإذا ما اكتسب تمؾ 
الميارات، فإٌف ما يكاجيو مف مشكالت في تعممو بعد ذلؾ، يسيؿ التغمب عمييا كيرل 

يتميف بتعميـ المغة العربية أٌف تدريس الميارات المغكية لمتالميذ يتـ بطريقة كثير مف الم
عشكائية كغير منظمة، كيبدك ذلؾ بصكرة مممكسة في المرحمة الثانكية. خاصة عند 
األتراؾ الناطقيف بغير العربية.ككقفنا الكقكؼ عمى إشكالية المنطكؽ كالمكتكب مف خالؿ 

عمى عالقة المكتكب بالمكتكب)القراءة،النص،التعبير  التفكير المساني القائـعنكاف:
 الكتابي(.

 المطمب الثاني: الجانب التطبيقي:
 اإلشكالية والحمول:

التكاصؿ  الماٌدة المراد تدريسيا كتعميميا لمطمبة األتراؾ ىي : التعبير أم أقصد بو -
 النطقي لألتراؾ بالعربية فيما بينيـ كبيف اآلخريف مف الناطقيف بالعربية .

 -صكتيا-كضع منيج يبيف العيكب المكجكدة في التكاصؿ عند األتراؾ في العربية:  -
 .-صرفيا–نحكيا تركيبيا ك 

نحكيا  -إيجاد الحمكؿ كالطرؽ التي تساعد عمىالتكاصؿ بالعربية كالتعبير بيا :صكتيا -
.)اقتراح القرآف الكريـ حؿ ليذه المشاكؿ خاصة منيا النطقية  -الصرؼ-)التركيب(

 التي يعاني منيا األتراؾ في العربية )الحركؼ الحمقية ،حركؼ القمقمة(.



كجكد برنامج حاسكبي كاستغاللو في التقييـ الصكتي لمعربية لألتراؾ :) ينطؽ  -
فيقـك ىك  بكضع األخطاء التي كقع فييا التركي الكممات بالعربية أماـ الحاسكب 

بمكف أحمر ثـ يقدـ لمناطؽ الحمكؿ كالنطؽ الجيد  لمحرؼ العربي،حتى ينطؽ السامع 
 الحرؼ جيدا فيضع عالمة في الحاسكب .

ماسح ضكئي،أجيزة السمعي البصرم ،الشاشة  اعتماد الكسائط مف )حاسكب، -
 اإللكتركنية لطرح اإلشكالية.(

 تكاصؿ عند طالب الثالثة ثانكم األتراؾ.كاقع التعبير كال -
 التعبير )التكاصؿ( أثره في تعميـ العربية . -
 .ذكر التخطيط المغكم المفيد لمنتائج التي يمكف تحقيقيا مف البحث -
يدؼ بكضع المقررات كالمناىج المدرسية الجديدة المسايرة لمعصر كغير المنفرة  -

 د طالب األتراؾ .اكتساب الكفاءة المغكية لمتكاصؿ مع اآلخر عن
طالب األتراؾ باعتبارىا أداة البد منيا  لفيـ الشرع كالقرآف متحبيب المغة العربية ل -

 كالسنة النبكية .
ىناؾ ست جامعات تركية حككمية تتضمف أقسامنا خاصة بتعميـ المغة العربية  -

 كآدابيا، كىي:
 قسـ تدريس المغة العربيةػ كمية التربية ػ جامعة غازم بأنقرة. .1
 سـ المغة العربية كآدابيا ػ كمية األلسف كالتاريخ كالجغرافيا ػ جامعة أنقرة.ق .3
 قسـ المغة العربية كآدابيا ػ كمية اآلداب ػ جامعة اسطنبكؿ. .3
 «.أرضرـك»قسـ المغة العربية كآدابيا ػ كمية اآلداب كالعمـك ػ جامعة أتاتكرؾ بمدينة  .4
 «. ككنيا»مـك ػ جامعة سمجكؽ بمدينة قسـ المغة العربية كآدابيا ػ كمية اآلداب كالع .5
قسـ المغة العربية كآدابياػ كمية اآلداب كالعمـك ػ جامعة كيريككالة بمدينة  .6

 «.كيريككالة»
ا 1985تـ تأسيس قسـ تدريس المغة العربية/جامعة غازم بأنقرة في عاـ  .7 ـ خصيصن

العربية »األئمة كالخطباء كلتدريس  لغرض تدريب معممي مادة المغة العربية بثانكيات
السنة »لمطالب الجامعييف. كىك القسـ الكحيد الذم يخضع طالبو لدراسة « الحية

حصة  35بيدؼ تعمـ الميارات األساسية لمغة العربية مف خالؿ « التحضيرية
المنشكرة « العربية لمحياة»حصة دراسية أسبكعينا، تتـ خالليا متابعة سمسمة  38إلى



د المغة العربية ػ جامعة الممؾ سعكد، باإلضافة إلى نشاطات دراسية إضافية مف معي
يعدىا المحاضركف. كالمدة الدراسية ىي خمس سنكات مع السنة التحضيرية )انظر 

 إلى جدكؿ برنامج المكاد الدراسية ليذا القسـ(.
خالليا التركيز أما أقساـ المغة العربية الباقية فمدة الدراسة فييا ىي أربع سنكات يتـ  .8

ة إلى تدريس يى عمى األدب العربي كالبحث العممي بجانب المكاد الدراسية الرامً 
الميارات المغكية األساسية. كما تجرم في األقساـ الثالثة األكلى اآلنفة الذكر دراسة 

 المغة العربية عمى مستكيي الماجستير كالدكتكراه.
ألقساـ ليست مختمفة تمامنا عف التي إف المشكالت كالصعكبات التي تعانييا ىذه ا .9

تعميـ المغة العربية. فعمى سبيؿ المثاؿ فيما يتعمؽ بتعانييا ثانكيات األئمة كالخطباء 
ال يكجد مختبر لغكم ألم مف ىذه األقساـ، كال مكتبة تشمؿ كتبنا بالمغة العربية 

اءة ركاية أك يستفيد منيا الطالب لتطكير مياراتو المغكية. فإف إمكانات الطالب لقر 
التدريس بإمكاناتو ىيئة  أكعضك قصة عربية مقتصرة عمى ما يكفره لو المحاضر

المحدكدة. لذلؾ فإف مسؤكليات كبيرة تقع عمى عاتؽ سفارات الدكؿ العربية كبخاصة 
مع تمؾ  -عمى أقؿ تقدير  -الممحقات الثقافية المعتمدة لدل تركيا إلقامة حكار 

لكفيمة بتزكيد الطالب كأعضاء التدريس عمى حد سكاء األقساـ لمبحث عف السبؿ ا
بكتب كمكاد دراسية بالمغة العربية، كتنسيؽ ندكات أكاديمية مشتركة بيف الككادر 
العممية، كتنظيـ أسابيع ثقافية متبادلة، كتنسيؽ مشاريع تعميمية مشتركة كغيرىا مف 

ينا مع المناىج كالطرؽ النشاطات التي مف شأنيا دفع عجمة تعميـ المغة العربية تمش
الحديثة؛ إذ يتعامؿ الناس عادة مع الشعب الذم يجيدكف لغتو بأسمكب أكثر 

فيناؾ صعكبات ك مشاكؿ عديدة تكاجو الطمبةاألتراؾ في تعٌمـ العربية بجميع كدية.
مستكياتيا . كقد أدرجنا في الفصكؿ القادمة أىـ ىذه الصعكبات بالتفصيؿ مع ذكر 

التكاصؿ السميـ . لتي تخٌكؿ لنا الكصكؿ إلى غاية التعبير الجٌيد  ك الحمكؿ كالمناىج ا
 ذلؾ باعتماد المنيج المتكامؿ في ظؿ نظرية التكاصؿ .ك 

إف تعٌمـ العربية في تركيا يشٌكؿ تحٌديا كبيرا كىاما.كيمكف كضع األسس العامة 
 لحمكؿ تساعد عمى تعٌمميا أىميا :

صفا دقيقا محكما مبتعديف عف الكصؼ إعادة كصؼ المغة العربية  كقكاعدىا ك  (1
 استثمار المسانيات النظرية الحديثة في ذلؾ .، ك المغكم التراثي الصعب جدا 



كضع مناىج متدٌرجة لممتعمميف كعدـ إقحاـ التفريعات كاألبكاب التي ال يستفاد  (3
 منيا في المرحمة المستيدفة في التعميـ .

صكات الصعبة لدييـ ، نطؽ األعمى  ، تدريب متعممي العربية بجياز آلي   (3
 دعـ التجربة القرآنية في تعٌمـ نطؽ األصكات العربية الصعبة .ك 

 متقدـ. دٌ تأجيؿ تدريس البالغة العربية في مراحؿ التعميـ إلى مستكل جً  (4
اعتماد التكنكلكجية  كالكسائط التقنية  في تعميـ العربية لمناطقيف بغيرىا  (5

لعالمية التي تعٌد مف أكبر المنجزات التقنية كتجسيده ليـ . خاصة ىذه الشبكة ا
 التي حدثت في ىذا العصر .

 خالصة:
استعمالو ليا إنما  مو المغة كالسيطرة عمييا، كسيكلةنجاح المتعمـ في تعمُّ  إفٌ 
عمى كيفية تعممو الميارات األساسية لتمؾ المغة، فإذا ما اكتسب تمؾ يعتمد أساسنا
فإف ما يكاجيو مف مشكالت في تعممو بعد ذلؾ، يسيؿ التغمب عمييا كيرل  الميارات،

كثير مف المتيميف بتعميـ المغة العربية أف تدريس الميارات المغكية لمتالميذ يتـ بطريقة 
خاصة عند كب ، عشكائية كغير منظمة، كيبدك ذلؾ بصكرة مممكسة في المرحمة الثانكية

 األتراؾ الناطقيف بغير العربية.
 المنهج المعتمد في الدراسة:

 المنهج الوصفي: -
يحاكؿ أف يخمص العمكـ اخترنا في دراستنا ىذه المنيج الكصفي باعتباره منيجا 

المغكية مف الكجية التاريخية مف جية، كمف الكجية المعيارية مف جية أخرل. كما أف 
يرل أف أفضؿ منيج لدراسة المغة ىك أف تحاكؿ كصفيا كما ىي في فترة  دم سكسير

زمنية معينة، كمف ىذا الكصؼ نصؿ إلى القكاعد أك القكانيف التي تحكـ المغة كنعرؼ 
بنيتيا الداخمية كالخارجية. كقد اشتير لدل المغكييف المحدثيف البنيكييف غربنا كشرقنا 

بالمنيج الكصفي، كمجانبة المنيج التاريخي كالمعيارم،  ارتباط المدرسة البنيكية التقميدية
؛ كمنيا: أف  كقد ذكرت ذلؾ عند دراسة أىـ اآلراء المغكية لدل المدرسة البنيكية

 كالتتابعي (Synchronic) دكسكسير قد ميز بيف محكريف لدراسة المغة؛ المحكر التزامني
(Diachronic): ")47.(في مقابؿ "الديكركنية" أك )التاريخية السنكركنية" أك )الك صفية  
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، ٔ ٚطهك عهٛٓا تعض انهغٍٕٚٛ انًؽذشٍٛ ) انٕؼذاخ انصشفٛح انرراتعٛح ( ، ٔ ْزِ انٕؼذاخ ذرًصم فٙ انهغح انعشتٛح 

  عهٗ انُؽٕ انرانٙ :

م ٔؼذج صشفٛح يرصهح تانكهًح يصم: أل ْٕ ك ؼشٔف انعش.انًٕسفٛى انًمّٛذ: انضًائش انًُفصهح:) أَا ، أَد ، أَد ( 

 ٔأ انعًاعح.. انرعشٚف
22

 143-142انثذسأ٘ انضْشاٌ،: فٙ عهى انهغح انرماتهٙ دساساخ َظشٚح، ص  - 
23

 143انًشظع انساتك :ص - 
24

 144انًشظع انساتك ،ص - 
25

 .43،63،األصٕاخ انهغٕٚح سؤٚح عضٕٚح َٔطمٛح ٔ فٛضٚائٛح :داس ٔائم ،ص  سًٛش ششٚف إسرٛرٛح- 
26

 .45، ص 2222عثذ انمادس انعشظاَٙ ، دالئم اإلععاص ، انماْشج ،  -
23

 .45-44يؽًذ يؽٙ عثذ انؽًٛذ ،ششغ اتٍ عمٛم ، انًكرثح انعهًٛح ، تٛشٔخ ، ص- 
24

 35انًشاكم انرٙ ذٕاظّ األذشان فٙ ذعهٛى انهغح انعشتٛح ٔ انًمرشؼاخ، ص، أؼًذ دٚاب ،-
25

 44انًشظع َفسّ، ص،
32

 .121،ص2226عثذ انعضٚض اتشاْٛى انععٛم :عهى انهغح انُفسٙ ،انثؽٕز انعهًٛح ،انًًهكح انعشتٛح انسعٕدٚح ،- 
31

 .523،524،ص 2222كًال تشش :عهى األصٕاخ ،داس انغشٚة ، انماْشج - 
32

 .135ذ انشؼًٍ انؽاض صانػ: تؽٕز ٔدساساخ فٙ عهٕو انهساٌ ، صعث-
33

 .12، ص1555عثذ انشاظؽٙ ، عهى انهغح انرطثٛمٙ ،داس انًعشفح انعايعٛح يصش، االسكُذسٚح ،  -
34

 ُٚظش : ٔنٛذ انعُاذٙ ،انهساَٛاخ انرطثٛمٛح ٔ ذعهٛى انهغح انعشتٛح نغٙ انُاطمٍٛ تٓا .- 
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 13-12نرطثٛمٙ ، صعثذ انشاظؽٙ ،عهى انهغح ا- 
36

 .13انًشظع َفسّ، ص-
33

 23انًشظع انساتك ، ص - 
34

 152َاٚف خشيا،عهٙ ؼعاض: انهغاخ األظُثٛح ذعهًٛٓا ٔذعهًٓا، عانى انًعشفح ، ص -
35

ظاسى عهٙ ظاسى :يمال عهى انهغح انرطثٛمٙ فٙ انرشاز انعشتٙ :انعاؼظ ًَٕرظا ،يعهح دساساخ انعهٕو اإلَساَٛح - 

 و.2213-22،انعذد42نًعهّذ ٔ االظرًاعٛح ،ا

 ٚمصذ ؼشف انعٍٛ / يٍ انؽشٔف انؽهمٛح انرٙ ذصعة عهٗ غٛش انُاطمٍٛ تانعشتٛح انُطك تٓا . *-
42

 انرماتم انهغٕ٘ ٔذؽهٛم األخطاء. -إسؽاق  يؽسٍ األيٍٛ-ُٚظش : يؽًٕد إسًاعٛم صُٛٙ - 
41

 142ص  ُٚظش: انثذسأ٘ انضْشاٌ: فٙ عهى انهغح انرماتهٙ دساساخ َظشٚح،- 
42

انًٕسفٛى انؽشْٕٔ عثاسج عٍ ٔؼذج صشفٛح يسرمهح أٔ ذشكٛة .انًٕسفٛى: ْٕ أصغش ٔؼذج نغٕٚح يعشدج نٓا يعُٗ-

، ٔ ٚطهك عهٛٓا تعض انهغٍٕٚٛ انًؽذشٍٛ ) انٕؼذاخ انصشفٛح انرراتعٛح ( ، ٔ ْزِ انٕؼذاخ ذرًصم فٙ انهغح انعشتٛح 

  عهٗ انُؽٕ انرانٙ :

ْٕ كم ٔؼذج صشفٛح يرصهح تانكهًح يصم: أل  ؼشٔف انعش.انًٕسفٛى انًمّٛذ: ، أَد ، أَد (انضًائش انًُفصهح:) أَا  

 ٔأ انعًاعح.. انرعشٚف
43

 143-142ُٚظش: انثذسأ٘ انضْشاٌ: فٙ عهى انهغح انرماتهٙ دساساخ َظشٚح، ص  - 
44

ٍ تانكراتح كًا ٚخرهف يصطهػ انرعثٛش يٍ ذشتٕ٘ إنٗ ذشتٕ٘ ٔيٍ تهذ إنٗ آخش فٛصطهػ تّ عُذ انًششلٛٛ-

 ٚصطهػ عُذْى انرعثٛش انشفٓٙ تانكالو.
45

سشذ٘ أؼًذ طعًٛح، انًشظع فٙ ذعهٛى انهغح انعشتٛح نهُاطمٍٛ تهغاخ أخشٖ، انعضء األٔل ،انمسى األٔل ، ظايعح  -

 .544أو انمشٖ يعٓذ انهغح انعشتٛح، ٔؼذج انثؽٕز ٔانًُاْط ، ص
46

 5،ص11انرشتٛح، انًشكض انٕطُٙ نهٕشائك انرشتٕٚح، انًهف سلى  انرعثٛش تٍٛ انطًٕغ ٔانٕالع،سهسهح يٍ لضاٚا-

 : سشٛذ عثذ انشؼًٍ انعثٛذ٘، انثؽس انهغٕ٘ ٔصهرّ تانثُٕٛٚح فٙ انهساَٛاخ.-43

 

 

 
 


