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التجريد
من مميزات منهج سلسلة تعليم اللغة للنطقني بغريها أنه يعلم اللغة العربية باملنهج التكاملي، حيث  إن 
هناك شبه إمجاع بني العاملني واملتخصصني يف تعليم اللغة العربية للناطقني بها وللناطقني بغريها أن املنهج 
األفضل لتعليم اللغة العربية إمنا يكون من خالل التكامل بني املهارات. باإلضافة إىل ذلك، راعى املنهج 
تقديم اللغة العربية بصفته بوابة لنشر الثقافة اإلسالمية، فوزع املفهومات اإلسالمية يف ثنايا الكتب اللغوية، 
وركز على املعلومات واملفهومات الدينية يف الثقافة اإلسالمية، ويكون الكتاب الديين كتابا يف تعلم اللغة 
العربية. على رغم من ذلك، فإن هذه الكتب بعض حمتوياتها غري مناسبة للطالب اإلندونيسيني الذين تعلموا 
اللغة العربية يف إندونيسيا. وكذالك من ناحية الثقافة، هناك ثقافة اختص بها أهل هذه اللغة، وال يعرفها 

الطلبة اإلندونيسيون. وهذا ال يعين بأنها  غري مناسبة، بل إن هذا املنهج ممتاز يف جماله.

املقدمة
إن من أهم ما يعيق تعلم اللغة العربية ومهاراتها وساعد بكثرة على عدم انتشارها، هو تبين الطريقة التقليدية 
القدمية فقسمت اللغة العربية إلي فروع )املنهج التفريعي( الذي يقوم على تفتيت اخلربة اللغوية للمتعلمني واعتبار 

اللغة مواد متميزة بعضها عن بعض. ومهارات اللغة العربية متفرقة و منفصلة1. 
إن هناك شبه إمجاع بني العاملني واملتخصصني يف تعليم اللغة العربية للناطقني بها وللناطقني بغريها أن املنهج 
األفضل لتعليم اللغة العربية إمنا يكون من خالل التكامل بني املهارات وهو ما كشفته وأكدته البحوث ونتائج معظم 

الدرسات وأعمال الندوات واملؤمترات و كتابات املتخصصني2.  
وهلذا وجب التأكيد على تعليم اللغة وفق هذا املنهج، وتوظيفه يف تعليم اللغة العربية سيكون له أثر فعال كما 

أثبتت الدرسات السابقة؛ ألن اللغة كل متكامل وال جيرى تقسيمها إىل فروع إال ألغراض تعليمية حبتة. 
لتحقيق  العربية  املهارات  تعليم  يف  التكاملي  املنهج  إىل  اليوم  املاسة  طالبنا  حاجة  أهمية  ظهرت  هنا  ومن 

األهداف من تعلم وتعليم اللغة العربية وإتقان املهارات األربع والربط والتوثيق بني ألوان الدراسات اللغوية.  
ومن بني املنهج التكاملي ما قدمته جامعة اإلمام حممد ابن سعود اإلسالمية بالرياض. فقد ألفت اجلامعة 
سلسلة  تعليم اللغة العربية اليت تعترب من أهم و أكرب السلسالت يف تعليم هذه اللغة، حيث تهدف إىل تعليم غري 

علي عبد اهلل الشاعري، »املنهج التكاملي يف تعليم مهارات اللغة العربية للناطقني بغريها« سجلة املؤمتر الدولي الثاني عن جتربة   1
تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها؛ مرجعيات تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف قارات العامل األربع )ديسمرب 2014م( ص. 

.24
علي عبد اهلل الشاعري، »املنهج التكاملي، ص. 28.  2
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العرب هذه اللغة مدة سنتني فقط من الصفر إىل ما يؤهلهم يف اجلامعات العربية أو أي جامعة تكون لغة تدريسها 
اللغة العربية. 

و قد استخدمت هذه السلسة يف تعليم اللغة العربية يف كثري من املؤساسات التعليمية، مثل مؤسسة مسليمي 
آسيا جبميع معاهدها التابعة هلا. منها معهد عبد الرمحن بن عوف التابعة جبامعة حممدية مباالنج، ومعهد الرب 

التابعة جلامعة حممدية مبكاسر .   
اعتمادا على ما سبق ذكره، فهذه الكتابة يراد بها وصف ما يتعلق بهذا املنهج من مميزات املنهج التكاملي فى 
تعليم مهارات اللغة العربية  وأهداف تعليم اللغة االعربية للناطقني بغريها عامة وأهداف منهج سلسلم تعليم اللغة 

االعربية للناطقني بغريها خاصة وحتليل هذا املنهج.

مفهوم املنهج التكاملي وأهميته
يقوم املنهج التكاملي على أحدث متطلبات علم النفس، ألنه يعتمد على املتعلم نفسه وحيويته، فيشعر جبدوى 
وفائدة ما يتعلمه، فاإلنسان عندما يواجه مشكلة ما يف حياتـها التعليمية والعملية، جند أنها تتسم بالتكامل، ولذلك 
حيتاج أن يكون ملما بأكثر من لون من ألوان املعرفة املتكاملة من السبل اليت تؤدى إىل تقدم اإلنسان وتطوره، و قد 

أصبحت هدفا أساسيا للرتبية املتقدمة.3
ويعد املنهج التكاملي من املناهج الفعالة اليت تساعد املتعلمني على التفاعل، من خالل ما لديهم من خربات يف 
املواقف التعليمية والعملية، فيؤدي ذلك إىل تنمية مهارتـهم، وإثراء عقوهلم، وحثهم على التفكري العلمي املؤدي إىل 
اإلبداء واخليال يف عصر املعلومات الذي يتطلب التواصل وتنمية القدرة على اإلقناء وذلك ما يكتسبه املتعلم املتعلم 
من حقائق ومفاهيم ومعلومات تساعده على التذكر والفهم واالستنباط والتطبيق، مما يؤدي بالتعلم إىل التفكري الناقد 
الذي يعد هدفا أساسيا من أهداف الرتبية احلديثة، اليت تسعى إىل تنمية اجلانب املعريف عن طريق تدريب عقله، 

وتزويده مبتطلبات احلياة من معارف وحقائق ومفاهيم وتعميمات، خاصة باملواد الدراسية.
تقوم فكرة املنهج التكاملي على تقديم املعلومات متكاملة، مبعنى أنها ترفص تفتيت هذه املادة الواحدة وتؤكد 
على تكامل املعرفة ووحدة العلم وإزالة احلواجز بني فروع املادة الواحدة؛ ألن جتزئة املعرفة غري قابلة للتطبيق يف 
مناحي احلياة، وجوهر ذلك هو وجود مادة واحدة تكون حمورا تربط به بقية املواد، كما أن التدريس وفق أسس 
املنهج التكاملي يتيح الفرصة للطالب للتفكري والربط والتحليل إىل جانب إبراز وحدة العلم وجتنب التقرار  الذي 
ينشأ عن تدريس فروع العلم منفصلة، كما أنه يوفر الوقت واجلهد واملال، باإلضافة إىل أنه يؤدي إىل النمو املتكامل 

للطالب يف خمتلف اجلوانب واليت تعترب متداخلة ومتكاملة4.
بناء على ما تقدم يعد التكامل من أهم االجتاهات احلديثة يف تعليم اللغة العربية وهو مدخل حديثة بدأ 
التبشري به منذ بداية القرن العشرين، وهو كما ذكرنا يعين النظر إىل فروع اللغة العربية على أنها وحدة متكاملة و 

هذا يعين5:
الربط بني فروع اللغة العربية مجيعها، وعدم إشعار املتعلم بأنها منفصلة عن بعضها.  أ. 

الربط بني منهج اللغة العربية ومناهج املواد األخرى تكسريا ملبدأ وحدة املعرفة وتتكاملها.  ب. 
التوازن يف النظرة إىل مجيع مهارات اللغة وعدم تقديم بعضها على بعض.     ج. 

علي عبد اهلل الشاعري، »املنهج التكاملي، ص. 32.  3
عطية العمري، التعليم التكاملي بني النظرية و التطبيق )غزة: مركز القطان، 2010م(، ص. 34.  4

حمسن علىي عطية، مهارات االتصال اللغوي و تعليمها، الطبعة األوىل )عمان: دار املناهج للنشر و التوزيع، 1428ه-2008م(،   5
ص. 82.
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اللغة العربية وحدة متكاملة         
التكامل يرجع إىل كون اللغة جمموعة من النظم، اليت تتكامل فيما بينها، حبيث ال يؤدي كل نظام غرضه 
كامال إال عندما تكون هناك تراكيب أخرى تضفي عليه دالالت. كما يرجع إىل كون األداء الوظيفي للغة يعكس 
هذا التكامل، حيث تستخدم اللغة جبملتها وبكل عناصرها، كما يؤدي كل نظام منها وظيفته بالتعاون مع النظم 
األخرى، ويستمد التكامل اللغوي أسسه من كون اإلنسان ينتج اللغة متكاملة، كما أنه أساس جوهري يف طباع 
ظاهرة  عناصر كل  املوجود بني  والتآزر  التعاون  به  ويقصد  والنفسية،  واالجتماعية  الفلسفية  أسسه  وله  األشياء، 

ومكوناتها، حيت تستطيع أن تقوم بواظيفتها ودورها يف احلياة.6
اللغة العربية وحدة متكاملة فليس هناك قواعد وحدها وال أدب وحده، وال قراءة منفصلة، وال كتابة وحدها، 
وإمنا تتكامل هذه الفروع لتكون اللغة وتعلم كوحدة مرتابطة ومتكاملة؛ حتى تتضح وظائفها اتضاحا كامال، كما 
يقول علماء النفس اجلشتال، أن الكل أكرب من جمموعة أجزائه، وأن اجلزء ال يتضح معناه إال بالنسبة إىل الكل و 

أنه -اجلزء- يتضح أكثر حني يرد يف مواقف خمتلفة، ومواضع متعددة من الكل7.

حملة عن منهج سلسلة تعليم اللغة العربية
و قد عانت جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية من عدم وجود منهج شامل متكامل لتعليم اللغة العربية 
الرياض، وإندونيسيا، و  والعلوم اإلسالمية، يف  العربية  اللغة  تعليم  املتخصصة يف  للناطقني بغريها، يف معاهدها 

غريها.
و من ذلك تبدو أهمية وضع منهج شامل متكامل هلذه الغاية، ولذلك عكف العاملون يف معهد تعليم اللغة 
العربية بالرياض على إعداد هذه السلسلة سنني عديدة. واستفادوا من التجارب النظرية والعملية يف معاهد تعليم 
اللغة العربية، و معاهد تعليم اللغة العربية، اليت عنيت بهذا امليدان كمعهد للغة العربية يف جامعة امللك سعود، و 

معهد اللغة العربية  جبامعة أم القرى مبكة املكرمة، و غريها من التجارب النافعة8.      
تتسم بأنها عمل فريق كبري من املتخصصني، ما بني معلم من املتمرسني يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 
بها، وأستاذ جامعي من املتخصصني يف فن تعليم اللغة العربية نظريا وتطبيقيا، ومن املتخصصني أصوال، وحنوا 
وتفسريا  وفقها  عقيدة  اإلسالمية  الشريعة  جوانب  يف  املتخصصني  ومن  وبالغة،  وأدبا  ومعاجم  وأصواتا.  وصرفا 
وحديثا، ومن املتخصصني يف الرتبية وعلم النفس وطرق التدريس، ومن هنا فإن هذا العمل »مثرة مناذج اختصاصات 

متعددة«9.
وتتسم بأنها شاملة متسك بيدي الدارس املبتديء الذي ال يعرف كلمة واحدة حتى توصل إىل مستوى من 
الكفاية، يتيح له فهم اللغة، واستعماهلا يف احلياة اليومية والتحدث والكتابة بها بطالقة. وميكنه من مواصلة القراءة 
يف الكتب العربية املؤلفة للعرب، حبيث ال حيتاج الدارس بعدها إىل الكتب املخصصة لغري الناطقني بالعربية، 

ويؤهل أيضا لاللتحاق باجلامعات العربية العربية ملواصلة الدراسة يف الشريعة واللغة العربية واآلداب10. 

حممد حممود موسى، الوايف يف طرق تدريس اللغة العربية )دون عالمة(، ص. 38-37.  6
فتحيي يونس و آخرون، أساسيات تعليم اللغة و الرتبية الدينية )دون عالمة(، ص.33.  7

عبد العزيز بن حامد احلامد و آخرون ، سلسلة تعليم اللغة العربية األدب املستوى الثالث )الرياض: جامعة اإلميام حممد بن   8
سعود اإلسالمية، 1414ه 1994م(، ص. 4.

عبد العزيز بن حامد احلامد و آخرون، سلسلة تعليم اللغة العربية النحو املستوى الثالث )الرياض: جامعة اإلميام حممد بن سعود   9
اإلسالمية ، 1414ه 1994م(، ص. 4.

عبد العزيز بن حامد احلامد و آخرون ، سلسلة تعليم اللغة العربية الصرف املستوى الثالث )الرياض: جامعة اإلميام حممد بن   10

سعود اإلسالمية ، 1414ه 1994م(، ص. 4.
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راعى املنهج تقديم اللغة العربية بصفتها بوابة لنشر الثقافة اإلسالمية، فوزع املفهومات اإلسالمية يف ثنايا 
الكتب اللغوية، وركز على املعلومات واملفهومات الدينية يف الثقافة اإلسالمية، ويكون الكتاب الديين كتابا يف تعلم 

اللغة العربية11.
 25 أسبوع  أسبوعا، كل   )17( )مراحل( كل مستوى فصل دراسي  أربعة مستويات  الكتب على  ووزعت 
ساعة، أي أربعة فصول دراسية مدتهاسنتان يف برنامج مكثف، وميكن أن يعد املستوى األول والثاني مرحلة األساس 
يف تعلم اللغة، واملستوى الثالث والرابع مرحلة التخصص اليت يتوسع فيها الدارس يف اللغة العربية  العلوم الدينية، 

إىل مستوًى ميكنه من الدراسة يف كليات الدراسة العربية يف جمال الشريعة اإلسالمية و اللغة العربية12.
وحتديد املستوى الواحد بفصل درراسي )17( أسبوعا أمر تقديري مرهون بتوافر شروط التنفيد، وميكن أن 
يدرس يف مدة أكثر من ذلك، إذا كان برنامج الدراسة غري مكثف، أو مل تتوافر شروط التنفيذ، مثل الساعات يف 

األسبوع، وعدم تفرغ الدارسني، وضعف تأهيل املعلمني، ونقص الوسائل املعينة13. 

أهداف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها
أما أهداف تعليم اللغة العربية على ضوء منهج تعليم اللغة العربية فعديدة، وأهمها ما يلى14:

إكساب الدارس جمموعة من املهارات اللغوية عند مستوى ميكنه من:  أ. 
فهم اللغة العربية الفصحى املتكلمة، أي االستماع يف مواقف احلياة العامة.  .1

ب- التحدث باللغة العربية، والتواصل مع أهلها.  .2
ج- قراءة اللغة العربية بيسر وإدراك املعنى والتفاعل معه.  .3

د- استخدام اللغة العربية يف الكتابة، سواء أكان ذلك وظيفا أم تعبريا عن النفس.  .4
متكني املتعلم من الفهم املباشر لإلسالم بواسطة اللغة العربية.  ب. 

متكني املتعلم من الفهم السياق االجتماعي والثقايف الذي يتم من خالل االتصال اللغوي.  ج. 
تزويد املتعلم مبعلومات ومعارف كافية، وبشكل متدرج عن البالد العربية، من حيث جغرافيتها وتارخيها   د. 
ونظمها االجتماعية وآدابها وفنونها وثقافتها، ومن حيث العادات والتقاليد واألعياد واالحتفالت، مع تزويده 

جبوانب من الثقافة اإلسالمية.
ربط تعليم اللغة العربية بالبيئة احمللية اليت يعيش فيها املتعلم املسلم.  ه. 

غرس حمبة اللغة العربية يف نفوس املتعلمني.  و. 
االعتزاز باللغة العربية بوصفها لغة القرآن الكريم، ووعاء الثقافة اإلسالمية.  ز. 

إبراز مساحة اإلسالم، ومثله العليا اليت جاء بها لقيام حضارة إنسانية رشيدة.  ح. 
تصحيح املفاهيم اخلاطئة عن اإلسالم واملسليمني.  ط. 

التعريف مبكانة اللغة العربية باعتبارها لغة عاملية حية هلا إسهاماتـها الكبرية يف احلضاري العاملي وقدرتها   ي. 
على مواكبة العصر واستيعاب العلوم احلديثة.

تنمية قدرة املتعلم على إكساب اللغة من خالل نصوص لغوية تتكامل فيها املهارات والعناصر اللغوية.  ك. 

عبد العزيز بن حامد احلامد و آخرون ، سلسلة تعليم اللغة العربية صور من التاريخ اإلسالمي  املستوى الثالث )الرياض: جامعة   11

اإلميام حممد بن سعود اإلسالمية ، 1414ه 1994م(، ص. 8.
عبد العزيز بن حامد احلامد و آخرون ، سلسلة تعليم اللغة العربية صور من التاريخ اإلسالمي ، ص. 8.  12

عبد العزيز بن حامد احلامد و آخرون ، سلسلة تعليم اللغة العربية صور من التاريخ اإلسالمي، ص. 9-8.  13

حممود إمساعيل صاحل و آخرون، وثيقة بناء منهج تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها )مكة املكرمة:  جامعة أم القرى معهد   14

تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها، 1436ه(، ص. 32-31.
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أهداف عامة للمستوايات
األهداف العامة للمستوى األول  أ. 

يتوقع من الدارس أن يكون قادرا يف نهاية هذا املستوى على أن:  
يفهم ما يستمع إليه من كلمات وعبارات ومجل قصرية.  .1

ينطق األصوات والكلمات بطريقة صحيحة، ومييز بينها ويتمكن من كتابتها منفصلة ومتصلة.  .2
يقرأ نصوصا مضبوطة بالشكل من القرآن الكريم واحلديث الشريف.  .3

يستخدم يف حديثه بعض األلفاظ و التعابري اليت تعينه على التواصل يف املواقف احلياتية.  .4
يستخدم الرتاكيب اللغوية املناسبة.  .5

يفهم األفكار الرئيسة ملا يستمع إليه.  .6
حيدد األفكار الرئيسة ملا يقرأ.  .7

ينمي قدرته على قراءة القصص القصرية السهلة.  .8
يوظف بعض قواعد النحو واإلمالء األساسية.  .9

األهداف العامة للمستوى الثاني  ب. 
يفهم األفكار الرئيسة ملا يستمع إليه.  .1

حيدد األفكار الرئيسة ملا يقرأ.  .2
يقرأ القصص القصرية السهلة للمتعة الشخصية.  .3

يكتب موضوعات قصرية يف وصف صور أو أماكن حقيقية، مستخدما بعض عالمات الرتقيم األساسية.  .4
يستخدم قواعد النحو األساسية.  .5
يستخدم قواعد اإلمالء األساسية.  .6

يعرب عن مشاعره يف بعض املواقف احلياتية.  .7
يتعرف ببعض املظاهر الثقافية للدول العربية.  .8

األهداف العامة للمستوى الثالث  ج. 
يتوقع من الدارس أن يكون قادرا يف نهاية هذا املستوى على أن:

يلم باألفكار اجلزئية ملا يستمع إليه، وحيدد األفكار الرئيسة فيه.  .1
يقرأ املوضوعات قراءة صامتة وجهرية ويفهمها.  .2

يتفاعل مع ما يستمع إليه ويقرؤه.  .3
تكون لديه القدرة على استخدام اللغة العربية يف احلوار واالتصال باآلخرين.  .4

يشرح معاني ما يقرأ لآلخرين بأسلوبه.  .5
يقرأ الصحف واجملالت.  .6

يكتب موضوعات إنشائية عن خيالية أو واقعية من احلياة، وحيسن استخدام عالمات الرتقيم.  .7
يستخدم املعاجم اللغوية امليسرة.  .8

يطبق ما درسه من قواعد حنوية وإمالئية يف قراءته وكتابته.  .9
يتعرف مزيدا من املظاهر الثقافية العربية اإلسالمية.  .10

يقرأ قصة ميسرة متوسطة الطول قراءة حرة معتمدا على نفسه يف فهمها  .11
األهداف العامة للمستوى الرابع  د. 

يتوقع من الدارس أن يكون قادرا يف نهاية هذا املستوى على أن:
يفهم املوضوعات املسموعة وحيللها وينقدها.  .1
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يتذوق بعض النصوص األدبية، ويستنبط خصائصها الفنية، وحيدد ما حتويه من أفكار.  .2
يقرأ موضوعات أكثر طوال وعمقا يف نسخها األصلية وينقدها.  .3

يكتب موضوعات إنشائية متنوعة، يعرب فيها عن رأيه، و يؤكدها بالرباهني.  .4
يتمكن من تطبيق القواعد النحوية واإلمالئية يف قراءته وحتدثه وكتابته.  .5

ميارس اإللقاء واخلطابة إلقاء سليما مؤثرأ.  .6
يستخدم املعاجم العربية املتقدمة.  .7

يتعرف بعض الظواهر الثقافية للبالد اإلسالمية.  .8
يقرأ قراءة موسعة، قصصا وروايات وموضوعات، خمتلفة األغراض يف نسخها األصلية15  .9

كتب سلسلة تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها
منهج متكامل لتعليم اللغة العربية ومبادئ العلوم الدينية، يشرتك يف كتابته أكثر من مخسني معلما وخبريا 

ومتخصصا، يتكون من 37 مطبوعا للدارس، مع 5 أدلة، و8 معاجم. سوف توضح هذه الكتب لكل املستويات.
املستوى األول  أ. 

العلوم الدينية: 1- دروس من القرآن الكريم 
اللغة العربية: 2-  كتاب الصور )ملرحلة االستماع( 3- القراءة و الكتابة - التعبري

الكتب املصاحبة: كراسة اخلط 6- املعجم 7- دليل املعلم
املستوى الثاني  ب. 

العلوم الدينية: دروس من القرآن الكريم 2 - احلديث الشريف
اللغة العربية: 3- القراءة 4- التعبري5- الكتابة - النحو 7. الصرف

الكتب املصاحبة:8- كراسة اخلط 9- املعجم 10- دليل املعلم
املستوى الثالث  ج. 

العلوم الدينية: 1- دروس من القرآن الكريم 2- احلديث الشريف 3- الفقه 4- التوحيد
اللغة العربية: 5- القراءة 6- التعبري 7- الكتابة 8- األدب 9- النحو 10- الصرف

الكتب املصاحبة: 11- كراسة  اخلط 9- املعجم13- دليل املعلم
املستوى الرابع  د. 

العلوم الدينية: 1. دروس من القرآن الكريم 2- احلديث الشريف 3- الفقه 4- التوحيد
التاريخ اإلسالمي  ه. 

اللغة العربية: 6- القراءة 7- التعبري 8- الكتابة 9- البالغة و النقد 10- النحو 11- النحو 12- الصرف
الكتب املصاحبة: 13- كراسة اخلط 14- املعجم 15- دليل املعلم16

حممود إمساعيل صاحل و آخرون، وثيقة بناء منهج تعليم اللغة العربية، ص. 36-33.  15

عبد العزيز بن حامد احلامد و آخرون ، سلسلة تعليم اللغة العربية التعبري  املستوى الثالث )الرياض: جامعة اإلميام حممد بن   16

سعود اإلسالمية ، 1414ه 1994م(، ص. 3.  عبد العزيز بن حامد احلامد و آخرون ، سلسلة تعليم اللغة العربية دروس من 
القرآن الكريم  املستوى الثالث )الرياض: جامعة اإلميام حممد بن سعود اإلسالمية ، 1414ه 1994م(، ص. 8.  عبد العزيز بن 
حامد احلامد و آخرون ، سلسلة تعليم اللغة العربية التوحيد  املستوى الثالث )الرياض: جامعة اإلميام حممد بن سعود اإلسالمية 
، 1414ه 1994م(، ص. 3.  عبد العزيز بن حامد احلامد و آخرون ، سلسلة تعليم اللغة العربية الفقه  املستوى الثالث )الرياض: 
جامعة اإلميام حممد بن سعود اإلسالمية ، 1414ه 1994م(، ص. 3. عبد العزيز بن حامد احلامد و آخرون ، سلسلة تعليم 
اللغة العربية القراءة  املستوى الثالث )الرياض: جامعة اإلميام حممد بن سعود اإلسالمية ، 1414ه 1994م(، ص. 3. عبد 
العزيز بن حامد احلامد و آخرون ، سلسلة تعليم اللغة العربية األدب  املستوى الثالث )الرياض: جامعة اإلميام حممد بن سعود 
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حتليل منهج سلسلة تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها
مما ال شك فيه أن هذا املنهج أهم املناهج يف تعليم اللغة العربية ملا فيه من املميزات. فهذا املنهج يعترب أن 
اللغة العربية وحدة متكامال،  فال ميكن فصل املهارة عن املهارة األخرى. و كذلك ال بد من تعلم الثقافة اإلسالمية 

من خالل تعلم اللغة العربية.
على رغم من ذلك، كتب سلسلة تعليم اللغة العربية اليت أصدرتها جامعة اإلمام حممد بن سعود إلسالمية، 
واليت استخدمها معهد العلوم اإلسالمية والعربية من سنة 1995 إىل  اآلن. واليت استخدمتها أيضا مؤسسة آسيا 
اخلريية مع مجيع املعاهد التابعة هلا منذ أول إنشائها إىل الوقت الراهن، مثل معهد عبد الرمحن بن عوف التابعة 
جلامعة حممدية مباالنج ومعهد الرب التابعة جلامعة حممدية مباكسر. يالحظ أن هذه الكتب وخاصة كتاب التعبري 
للمستوى األول، قد اّلف و قّدم مراعاة و تلبية حلاجات الطالب الناطقني بلغات أخرى الذين تعلموا يف العربية 
السعودية، ودليل على هذا أن املوضوع األول من هذا الكتاب التعليمي الذي هو يف أول كتاب من هذه السلسلة الذي 
قدم ألول دارس للكتاب هو السفر بالطائرة. و هذا مناسب هلم يف تلك البيئة. ألنهم جاؤوا من بالد كثرية، و سافروا 
إىل السعودية بالطائرة. ولكنه غري مناسب للطالب اإلندونيسيني الذين تعلموا اللغة العربية يف وطنهم ويف دولتهم ويف 
منطقتهم ويف بيئتهم، ومل يسبق هلم السفر بهذه الوسيلة. وإذا كان املوضوع األول من هذا الكتاب هو السفر بالطائرة، 
فكان الطالب حمتارين، ألنهم حتدثوا عن شيئ عرفوه ذهنيا ومل مير عليهم يف حياتهم اليومية عمليا، فاملوضوع 
يف اجلانب والطالب يف اجلانب اآلخر. واألسوأ منه ما أصاب املعلمني مثل ما أصاب الطالب متاما، فكثري منهم 
مل يسافروا بهذه الوسيلة، فكيف يعلمون طالبهم شيئا مل يعملوه ويطبقوه من قبل. وهذا ال يعين بأن هذا الكتاب 
رديئ أوغري مناسب، بل إن هذا املنهج ممتاز يف جماله. و لكن بعض حمتوياته حيتاج إىل تبديل وتطرير، حتى 

تكون حمتوياته مناسبة لثاققة الطالب اإلندونيسيني.
قال صالح الدين: » إن اللغة كلما كان تعلمها قائما على فهم لطبيعة املتعلم وإدراك لسيكولوجيته، كان ذلك 
أدعى إىل حسن تعليمها وتعلمها17. و هذا يعين الدعوة إىل تعليم اللغة وتعلمها منطلقا من طبيعة املتعلم و ثقافته 

وخرباته السابقة. 
وعلى هذا، فاملعلم حني خيتار لطالبه احملتوى التعليمي، والكتاب املقرر أو املنهج الدراسى، ولكن الواقع 
يدل على أن املعلمني يف بلدنا أخذوا كتبا ألفها العرب يف بلدهم، ويف بيئتهم وثقافتهم، جبميع ما فيه وما عليه، 
وإن وردت فيها ألفاظ غريبة ال تعرف وال تفهم، إما ألنها غري موجودة يف البيئة اإلندونيسية، أو ألنها ثقافة 
اختص بها أهل هذه اللغة، وأوضح مثال على ذلك، هو كلمة » قمر الدين«  وردت يف كتاب العربية للناشئيني، 
فإن الطالب اإلندونيسيني صعب عليهم فهم هذه الكلمة. ألنها اسم طعام شعيب عرفه العرب، وال يوجد هذا الطعام 
يف هذا الولد، أي طعام، ما شكله، و كيف طعمه؟ و مم يصنع؟، أسئلة كثرية ما وجدنا أجوبة عنها، ولكن املقرر 
يكلفنا بفهم هذه الكلمة، حنب أو ال حنب، و غري هذه الكلمة يف هذه الكلمة عديدة، و إن كان هذا املنهج خصصت 

للناطقني بلغة أخرى.

اإلسالمية ، 1414ه 1994م(، ص. 3. عبد العزيز بن حامد احلامد و آخرون ، سلسلة تعليم اللغة العربية احلديث  املستوى 
الثالث )الرياض: جامعة اإلميام حممد بن سعود اإلسالمية ، 1414ه 1994م(، ص. 3. عبد العزيز بن حامد احلامد و آخرون 
، سلسلة تعليم اللغة العربية الكتابة  املستوى الثالث )الرياض: جامعة اإلميام حممد بن سعود اإلسالمية ، 1414ه 1994م(، 

ص. 3.
حممد صالح الدين علي جماور، تدريس اللغة العربية املرحلة اإلبتدائية: أساسه و تطبيقاته، الطبعة اإوىل )قويت: دار القلم،   17

دون سنة(، ص. 63.  
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اخلالصة
من مميزات منهج سلسلة تعليم اللغة للنطقني بغريها أنه يعلم اللغة العربية باملنهج التكاملي، حيث  إن هناك 
شبه إمجاع بني العاملني واملتخصصني بتعليم اللغة العربية للناطقني بها وللناطقني بغريها أن املنهج األفضل لتعليم 
اللغة العربية إمنا يكون من خالل التكامل بني املهارات وهو ما كشفته وأكدته البحوث ونتائج معظم الدرسات 

وأعمال الندوات واملؤمترات وكتابات املتخصصني.
باإلضافة إىل ذلك، راعى املنهج تقديم اللغة العربية بصفتها بوابة لنشر الثقافة اإلسالمية، فوزع املفهومات 
اإلسالمية يف ثنايا الكتب اللغوية، وركز على املعلومات واملفهومات الدينية يف الثقافة اإلسالمية، ويكون الكتاب 

الديين كتابا يف تعلم اللغة العربية.
على رغم من ذالك، يالحظ الكاتب  أن هذه الكتب وخاصة كتاب التعبري للمستوى األول، قد اّلف و قدم 
مراعاة وتلبية حلاجات الطالب الناطقني بلغات أخرى الذين تعلموا يف العربية السعودية، و دليل على هذا أن 
املوضوع األول من هذا الكتاب التعليمي الذي هو يف أول كتاب من هذه السلسلة الذي قدم ألول دارس للكتاب هو 
السفر بالطائرة. وهذا مناسب هلم يف تلك البيئة. ألنهم جاؤوا من بالد كثرية، وسافروا إىل السعودية بالطائرة. ولكنه 
غري مناسب للطالب اإلندونيسيني الذين تعلموا اللغة العربية يف وطنهم ويف دولتهم ويف منطقتهم ويف بيئتهم، ومل 
يسبق هلم السفر بهذه الوسيلة. واألسوأ منه ما أصاب املعلمني مثل ما أصاب الطالب متاما، فكثري منهم مل يسافروا 
بهذه الوسيلة، فكيف يعلمون طالبهم شيئا مل يعملوه و يطبقوه من قبل. وهذا ال يعين بأن هذا الكتاب رديئ أوغري 
مناسب، بل إن هذا املنهج ممتاز يف جماله. و كذلك من ناحية الثقافة، هناك ثقافة اختص بها أهل هذه اللغة، 
وأوضح مثال على ذلك، هو كلمة » قمر الدين«  وردت يف كتاب العربية للناشئيني، فإن الطالب اإلندونيسيني 
صعب عليهم فهم هذه الكلمة. ألنها اسم طعام شعيب عرفه العرب، و ال يوجد هذا الطعام يف هذا الولد، أي طعام، 

ما شكله، و كيف طعمه؟ و مم يصنع؟، أسئلة كثرية ما وجدنا أجوبة عنها.

املراجع
عبد العزيز بن حامد احلامد وآخرون، سلسلة تعليم اللغة العربية األدب املستوى الثالث. الرياض: جامعة اإلمام 
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