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امللّخص
جمموعــة »العربيــة بــن يديــك« مــن أهــّم املجموعــات التعليميــة يف تعليــم اللغــة العربيــة لغــري الناطقــن هبــا، 
والتــي نالــت انتشــارًا واســعًا وصيتــًا كبــريًا يف األوســاط التعليميــة للغــة العربيــة. هــذه الدراســة حتاول الكشــف 
عــن املبــادئ التــي تقــوم عليهــا هــذه املجموعــة كــا أهّنــا تســعی إلــی معرفــة أبــرز مزاياهــا ومآخذهــا ومــن ثــم 
فهــم نقائصهــا لتلبيــة حاجــات الــدارس اإليــراين. وصــوالً إلــی هــذه األهــداف قــام الباحــث بجمع الدراســات 
النظريــة عــن معايــري تأليــف الكتــب وختطيــط املقــررات )املحتــوی( يف تعليــم اللغــة فتــم حتليــل املجموعــة مــن 
حيــث نــوع املقــرر وطريقــة عــرض العنــارص اللغويــة )املفــردات- األصــوات - القواعــد( واملهــارات األربــع 
وإدراج الثقافــة وتــم اســتخدام معايــري عامــة مثــل اإلخــراج وتنــوع التدريبــات والتــدرج يف عــرض املفــردات 
واحلــوارات و الرتاكيــب، ملعرفــة مزايــا املجموعــة ومآخذهــا. ومــن النتائــج التــي توصلــت إليهــا هــذه الدراســة 
ــاين  ــزء الث ــی ويف اجل ــي واملوقف ــرر الوظيف ــاس املق ــی أس ــاء عل ــزء األول ج ــدات يف اجل ــب الوح ــي أّن ترتي ه
ــة ويف اجلــزء  ــم احلــوارات يف اجلــزء األول مغلقــة اإلجاب ــم تقدي والثالــث علــی أســاس املقــرر املوضوعــي. ت
الثــاين كثــر اســتخدام التعبــري املوّجــه أو املقيــد أمــا اجلــزء الثالــث فكثــر فيــه اســتخدام التعبــري احلــّر. مــن مزايــا 
ــات يف  ــرض التدريب ــدي، وع ــی التجري ــي إل ــن احل ــردات م ــرض املف ــدرج يف ع ــاة الت ــة مراع ــذه املجموع ه
األزواج، وتقديــم احلــوارات يف مواقــف خمتلفــة بــدالً مــن الرتكيــز علــی حفظهــا، ومــن املآخــذ عليهــا حــر 
ــا أّن  ــة ك ــورة تعاوني ــكالم بص ــة ال ــبة ملارس ــات املناس ــدان التدريب ــة وفق ــة الديني ــی الثقاف ــة عل ــة العربي الثقاف

املفــردات والنصــوص يف اجلــزء األول ال تتناســب مــع مســتوی الــدارس اإليــراين.

ــري  ــواع املقــرر، معاي ــة بــن يديــك«، أن ــة لغــري الناطقــن هبــا، »العربي ــم اللغــة العربي ــة: تعلي الكلــامت الدليلي
كتــاب تعليــم اللغــة.
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دراسات  يف تعليم اللغة العربية وتعلمها
جملة نصف سنویة

السنة األوىل، العدد األول، خریف وشتاء 1438/1395، ص 69-88



جمموعة »العربية بني يديك« يف ضوء مبادئ تعليم اللغة لغري الناطقني هبا70

املقدمة
تطــورت مناهــج تعليــم اللغــة العربيــة لغــري الناطقــن هبــا يف الســنوات األخــرية تطــورًا ملفتــًا 
ــم  ــب لتعي ــات والكت ــرشات املجموع ــف ع ــج وتألي ــذه املناه ــوی ه ــور حمت ــی تط ــا أّدی إل ممّ
ــم  ــر مناهــج تعلي ــه أّن تطوي ــم اللغــة. وممــا ال شــك في ــة يف مراكــز ومعاهــد تعلي اللغــة العربي
اللغــة العربيــة يف إيــران خــالل الســنوات األخــرية، بحاجــة ماســة إلــی حتليــل جتــارب البلــدان 
األخــری. فالدراســات النظريــة مــن جهــة والكتــب واملــواد التطبيقيــة مــن جهــة أخــری 
تســاعدنا علــی ختطيــط نــاذج جديــدة لتطويــر مناهجنــا وموادنــا التعليميــة يف اللغــة العربيــة.
جمموعــة »العربيــة بــن يديــك« مــن أهــّم املجموعــات التعليميــة يف تعليــم اللغــة العربيــة 
لغــري الناطقــن هبــا، والتــي نالــت انتشــارًا واســعًا وصيتــًا كبــريًا يف األوســاط التعليميــة للغــة 
ــم اللغــة  ــن  يف معهــد تعلي ــاب جمموعــة مــن األخصائي ــام بتأليــف هــذا الكت ــة. فقــد ق العربي
العربيــة بجامعــة امللــك ســعود وتــم تدريــس الكتــاب لســنوات عديــدة يف هــذا املعهــد ومعاهد 
أخــری. فدراســة هــذه املجموعــة تســاعدنا علــی الكشــف عــن النمــوذج النظــري لتخطيــط 
املجموعــة كــا أن معرفــة نقائصهــا وحماســنها تســاعدنا علــی أخذهــا يف االعتبــار يف تدريــس 

املجموعــة.
هــذه الدراســة حماولــة لتحليــل هــذا الكتــاب والكشــف عــن اإلطــار الــذي خطــط علــی 
أساســه وحتليــل نقــاط قوتــه وضعفــه. فبنــاء علــی هــذا اهلــدف حتــاول اإلجابــة عــن ســؤالن 

رئيســن:
األول: ما هي املبادئ التي تقوم عليها جمموعة »العربية بن يديك«؟

ــات  ــة حاج ــا لتلبي ــي نقائصه ــا وماه ــذ عليه ــة واملآخ ــذه املجموع ــا ه ــي مزاي ــا ه ــاين: م الث
الــدارس اإليــراين؟

الدراسات السابقة
ــلة  ــث يف سلس ــوان »بح ــت عن ــك« حت ــن يدي ــة ب ــة »العربي ــل جمموع ــة يف حتلي ــت دراس أجري
ــض  ــث بع ــاول الباح ــد تن ــا(  وق ــد )الت ــن محي ــی ب ــث ترك ــك« للباح ــن يدي ــة ب ــة العربي اللغ
ميــزات املجموعــة واملآخــذ عليهــا. ومــا يمّيــز دراســتنا مــن هــذه الدراســة هــو عــدم تطّرقهــا 
ــة  ــة الثاني ــا الطبع ــة ومعاجلته ــذه املجموع ــا ه ــوم عليه ــي تق ــادئ الت ــن املب ــف ع ــی الكش إل
والقديمــة للمجموعــة والتــي عرضــت يف أربعــة أجــزاء عــام 2002 كــا أّن دراســتنا تــدرس 

ــراين. ــدارس اإلي ــات ال ــاس حاج ــی أس ــة عل املجموع
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وهناك دراسات عديدة يف إعداد كتب تعليم اللغة العربية وتنظيمها منها:
دراســة كامــل الناقــة )2015( املعنونــة بـ»أســس إعــداد املــواد التعليميــة للغــة العربيــة« والتــي 

عالــج فيهــا األســس النفســية والثقافيــة والرتبويــة واللغويــة.
دراســة الفــوزان )1428( حتــت عنــوان »إعــداد مــواد تعليــم اللغــة العربيــة لغــري الناطقن 
ــم اللغــة  ــاين إلعــداد مــواد تعلي ــري واألصــول واملب ــي قــدم فيهــا جمموعــة مــن املعاي هبــا« والت

العربيــة لغــري الناطقــن هبــا.
دراســة الســيد )2012( حتــت عنــوان »نحــو أداة موضوعيــة لتحليــل وتقويــم مضمــون 
ســيميائية الصــورة يف كتــب تعليــم اللغــة العربيــة لغــري الناطقــن هبــا« والتــي قــدم فيهــا نموذجًا 

مقرتحــًا للتحليــل الســيميائي لصــور كتــب تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغريهــا.
ودراســة فاضــل )2013( املعنونــة بـ»إعــداد املــواد التعليميــة يف تعليــم اللغــة العربيــة، دراســة 
يف كتــاب«a kucinta bahasa Arab"  للصــف الرابــع الإبتدائــي« والتــي تنــاول فيهــا هــذا 

الكتــاب لتدريــس اللغــة العربيــة يف الصــف الرابــع للمــدارس اإلبتدائيــة يف إندونيســيا.

املنهج
قــام الباحــث باملراجعــة إلــی بعــض الكتــب الشــهرية يف ختطيــط املناهــج اللغويــة والتــي 
حتّدثــت عــن إعــداد مــواد تعليــم اللغــة األجنبيــة وإلــی بعــض املقــاالت التــي قدمــت معايــري 
ــة لغــري الناطقــن هبــا واســتخرج إطــارًا لدراســة  ــادئ إلعــداد كتــب تعليــم اللغــة العربي ومب
الكتــاب وحتديــد املبــادئ التــي يقــوم عليهــا، كــا أّن الباحــث اســتفاد مــن جتربتــه يف تدريــس 
ــم اســتخدام  ــراين. وت ــدارس اإلي ــاب مــع حاجــات ال هــذه املجموعــة لدراســة تناســب الكت
معايــري عامــة مثــل اإلخــراج واســتخدام الصــور وتنــوع التدريبــات والتــدرج يف عــرض 

ــا. ــة ونقائصه ــا املجموع ــة مزاي ــوارات ملعرف ــردات واحل املف

النموذج الشكيل ملتغریات الدراسة 
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بيانات عامة عن املجموع
يتكــون الكتــاب مــن 48 وحــدة حيــث يشــتمل كل جــزء علــی 16 وحــدة. ينقســم كل وحــدة 

إلــی ســتة دروس. الــدروس يف اجلــزء األول تشــتمل علــی األجــزاء التاليــة:

الدرس األول : احلوارات

 الدرس الثاين : املفردات

 الدرس الثالث: الرتاكيب النحوية 

الدرس الرابع: األصوات وفهم املسموع

الدرس اخلامس: الكالم

 الدرس السادس: القراءة والكتابة

حتتوي كل وحدة يف اجلزء الثاين علی الدروس التالية:

الدرس األول: احلوار- املفردات- األصوات – فهم املسموع

 الدرس الثاين: االستيعاب- مالحظة نحوية

الدرس الثالث: احلوار- املفردات- األصوات- فهم املسموع

الدرس الرابع: االستيعاب- املفردات-مالحظة نحوية

الدرس اخلامس: التعبري املوجة- الكتابة                         

 اجلزء الثالث: فتتناول كل وحدة  األجزاء التالية:

الدرس األول: االستيعاب 

الدرس الثاين: املفردات والتعبريات

الدرس الثالث: قواعد اللغة

الدرس الرابع : فهم املسموع

الشــفهي  التعبــري  اخلامــس:  الــدرس 
يب لكتــا ا و

الدرس السادس: قواعد اللة

النــص  عــرض  الســابع:  الــدرس 
واملناقشــة لالســتيعاب 

أهداف املجموعة
ــات  ــن مــن الكفاي ــن الدارس ــی متك ــاب، هتــدف املجموعــة إل ــة الكت ــر يف مقدم ــا ذك ــًا مل وفق
ــع وهــي:  ــة األرب ــة املهــارات اللغوي ــة اللغوي ــة. وتشــمل الكفاي ــة والثقافي ــة واالتصالي اللغوي



73 جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها، السنة األولی، العدد األول، خريف وشتاء 1438/1395

االســتامع )فهــم املســموع(، والــكالم )احلديــث(، والقــراءة )فهــم املقــررء( والكتابــة )اآلليــة 
و اإلبداعيــة( كــام تشــتمل علــی العنــارص اللغويــة الثالثــة وهــي: األصــوات واملفــردات 

ــة. ــب النحوي والرتاكي
ــة فتعنــي إكســاب الدارســن القــدرة علــی االتصــال بأهــل اللغــة مــن  ــة االتصالي أمــا الكفاي
خــالل الســياق االجتامعــي املقبــول حيــث يتمكــن الــدارس مــن التفاعــل مــع أصحــاب اللغــة 

مشــافهًة وكتابــًة ومــن التعبــري عــن نفســه بصــورة مالئمــة يف املواقــف االجتامعيــة املختلفــة.
وأخــريا الكفايــة الثقافيــة حيــث يتــم تزويــد الــدارس بجوانــب متنوعــة مــن ثقافــة اللغــة وهــي 
هنــا الثقافــة العربيــة اإلســالمية، يضــاف إلــی ذلــك أنــامٌط مــن الثقافــة العامليــة العامــة، التــي ال 

ختالــف أصــول اإلســالم.

حتليل مواد الدراسة
ــف  ــط وتألي ــم ختطي ــذي ت ــام ال ــار الع ــو اإلط ــا ه ــؤال األول: م ــة بالس ــواد املرتبط ــل امل  حتلي

ــه؟ ــی أساس ــك« عل ــن يدي ــة ب ــة »العربي جمموع
لإلجابة عن هذا السؤال تم حتليل الكتاب علی أساس املتغريات التالية:

نــوع املقــرر والعنــارص اللغويــة )املفــردات واألصــوات والقواعــد( واملهــارات اللغويــة 
)االســتامع والــكالم والقــراءة والكتابــة( والثقافــة.

 نوع املقرر )املحتوی(:
اللغــة  لتعليــم  املقــررات  مــن  أنــواع  ســتة   )1987(  (karl krahnke( كرانــك  يقــرتح 
 notional /( الوظيفــي  واملقــرر   (structural syllabus( القواعــدي  املقــرر  األجنبيــة: 
functional syllabus( واملقــرر املوقفــي )situational syllabus) واملقــرر املهــاري 
واملقــرر   (task-based syllabus( املهــام  املركــز  واملقــرر   (skill-based syllabus(

.(content-based syllabus( املوضوعــي 
يتمحــور املقــرر القواعــدي حــول جمموعــة مــن األســاليب القواعديــة مثــل األســاء 
ــو  ــرر، ه ــن املق ــوع م ــذا الن ــك، 1987: 10( وكان ه ــا )كران ــا إليه ــات وم ــال والصف واألفع
ــز  ــرون، 2010: 236( ويرتك ــه وآخ ــد طعيم ــة )امح ــو والرتمج ــة النح ــب يف طريق ــرر الغال املق
املقــرر الوظيفــي علــی تعليــم اللغــة علــی أســاس جمموعــة مــن الوظائــف اللغويــة مثــل إبــداء 
الــرأي، إعــالن املوافقــة، االعتــذار، الطلــب، الوعــد، وجمموعــة مــن املفاهيــم مثــل القيــاس 
ــة  ــن جمموع ــي فيتضم ــرر املوقف ــا املق ــك، 1987: 10( أم ــة )كران ــوان واألزمن ــر واألل والعم
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مــن املواقــف الروريــة يف لغــة اهلــدف. فعلــی ســبيل املثــال: يف عيــادة طبيــب األســنان ويف 
حمــل بيــع الكتــب والتعــرف علــی صديــق جديــد )املصــدر نفســه: 10(. أمــا طريقــة التدريــس 
شــائعة االســتخدام يف مثــل هــذا املنهــج، هــي الطريقــة الســمعية الشــفوية والطريقــة املبــارشة، 
ــرون، 2010: 240-239(.  ــة واآلخ ــد طعيم ــف )أمح ــرر املواق ــه يف مق ــن توظيف ــا يمك فكالمه
ويقصــد باملقــرر املهــاري جمموعــة مــن القــدرات التــي حيتــاج إليهــا املتعلــم يف اســتخدام اللغــة؛ 
ــم  ــراءة نــص الســتيعاب األفــكار الرئيســة فيهــا أو مهــارة تنظي ــل االســتاع أو ق مهــارات مث
الفقــرات يف الكتابــة أو مهــارة اإللقــاء الشــفهي ومــا إليهــا مــن املهــارات األخــری )كرانــك، 
1987: 10-11( واملحتــوی املتمحــور حــول املهمــة هــو املحتــوی الــذي يتألــف مــن جمموعــة 
ــن  ــوع م ــذا الن ــن ه ــرق ب ــة. الف ــن اللغ ــًا م ــًا خاص ــة جانب ــدم كل مهم ــة. وتق ــات اهلادف امله
املحتــوی واملحتــوی املوقفــي أن املواقــف تتحــدد مــن قبــل ويقــوم الطالــب بإجراءهــا فقــط 
يف حــن أّن املتعلــم يف املقــرر املركــز علــی املهــام يكمــل جــزءًا أو أجــزاء مــن املهمــة. فــاألدوار 
أو املهــارات املســتخدمة غــري قابلــة للتنّبــؤ مــن قبــل املتعلــم )املصــدر نفســه، 11-12(.  وفقــًا 
إلليــس)2003( املهمــة هــي »نشــاط هــادف ومركــز علــی املعنــی، يضطــر املتعّلــم الســتخدام 
اللغــة مــن خــالل ممارســته« )نيشــن وماكليســرت، 2010: 80( وجــاء االهتــام هبــذا النــوع مــن 
املحتــوی بعــد املدخــل التواصــيل يف تعليــم اللغــة وخاصــة يف هنايــات القــرن العرشيــن ولكنهــا 
التــزال ليســت شــائعة االســتخدام يف تعليــم اللغــة )املصــدر نفســه: 80(، وأخــريًا املقــرر 
املوضوعــي حيــث يتــم التعليــم مــن خــالل املواضيــع واملعلومــات )املصــدر نفســه: 12(، 
ــة  فرتتيــب الــدروس يف هــذا النــوع مــن املحتــوی يكــون علــی أســاس النصــوص املوضوعي

ــا ال املواقــف والوظائــف. ــل الصحــة والســياحة والطعــام والتكنولوجي مث
أما يف جمموعة »العربية بن يديك«، فهناك تنوع يف الرتكيز علی املقّرر يف األجزاء الثالثة. 

يف اجلــزء األول هنــاك اهتــام وتركيــز علــی املقــرر الوظيفــي واملقــرر املوقفــي حيــث تــم 
ــال  ــبيل املث ــی س ــة؛ فعل ــف اللغوي ــف والوظائ ــب املواق ــدروس حس ــدات وال ــب الوح ترتي

ــايل:  ــو الت ــی النح ــة عل ــی الرابع ــی حت ــدات األول ــف يف الوح ــف والوظائ ــاءت املواق ج

الوحدة )1(
إلقاء التحية- التعريف بنفسك وباآلخرين- السؤال عن الوظائف

البلد واجلنسية واالسم

التحية والتعارفاملواقف
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الوحدة )2(
التعريف بأفراد األرسة وأعاهلم- االستفسار عن أفراد الوظائف

األرسة – ترديد األذان

األرسةاملواقف

الوحدة )3(
االستفسار عن السكن، مكانه ونوعه ورقمه- البحث عن الوظائف

سكن- الطلب-

السكناملواقف

الوحدة )4(
السؤال عن الوقت- وسيلة املواصالت- العطلة وأنشطتهاالوظائف

احلياة اليوميةاملواقف
اجلدول)1(: املواقف والوظائف يف اجلزء األول

ــدات ال  ــب الوح ــي ألّن ترتي ــرر املوضوع ــی املق ــز عل ــاء الرتكي ــاين فج ــزء الث ــا يف اجل وأم
ــيل: ــكار كــا ي ــع واألف ــل جــاء حســب املواضي ــة ب ــب املواقــف والوظائــف اللغوي ــع ترتي يتب

املوضوعالوحدةاملوضوعالوحدة

العامل قرية صغرية9العناية بالصحة1

النظافة10الرتويح عن النفس2

اإلسالم11احلياة الزوجية3

الشباب12احلياة يف املدينة4

العامل اإلسالمي13العلم و التعلم5

األمن14املِهن6

التلوث15اللغة العربية7

الطاقة16اجلوائز8
اجلدول)2(: املواضيع يف اجلزء الثاين

وأخــريًا اجلــزء الثالــث الــذي تــم ترتيــب الوحــدات فيــه علــی أســاس املقــرر املوضوعــي 
مثــل اجلــزء الثــاين.
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املوضوعالوحدةاملوضوعالوحدة

املساواة احلقة9املعجزة اخلالدة1

الرفق باحليوان10يوم يف حياة ناشئ2

األمثال العربية11أقلياتنا يف العامل3

اخلالفات الزوجية12السنة النبوية4

العالقة بن اآلباء و األبناء13األطفال والقراءة5

املاء أصل احلياة و رّسها14هجرة العقول6

وصية أب15طاب نوُمكم طاب يوُمكم7

من يوميات وليد16نوادر و ظرائف8
اجلدول)3(: املواضيع يف اجلزء الثالث

 العنارص اللغویة يف املحتوی
أوال: املفردات:

املفــردات مــن العنــارص اللغويــة اهلامــة يف حمتــوی تعليــم اللغــة. وقــد تــم اقــرتاح بعــض املعايري 
يف حمتــوی تعليــم اللغــة األجنبيــة مثــل شــيوع الكلــات وقابليــة التدريــس أي تقديــم املفــردات 
املحسوســة مبكــرًا وقابليــة الــورود أي تشــابه الكلــات يف ســياق االســتخدام مثــل الطاولــة 

والكــريس واملــدرس والقلــم )ريتشــاردز، 2001: 30-29(
تــم اختيــار املفــردات يف جمموعــة العربيــة بــن يديك علی أســاس احلاجــة التواصليــة إليها، 
أي اختــريت املفــردات حســب احلاجــة إليهــا يف املواقــف التواصليــة مثــل املفــردات املرتبطــة 
ــكن يف  ــة وبالس ــدة الثاني ــة يف الوح ــة بالعائل ــی واملرتبط ــدة األول ــارف يف الوح ــة والتع بالتحي
الوحــدة الثالثــة وهلــم جــرا. وقــد تــم مراعــاة التــدرج مــن الســهل إلــی الصعــب يف اختيــار 
ــن  ــردات ع ــل املف ــا مث ــية يف معظمه ــاب حس ــن الكت ــزء األول م ــردات يف اجل ــردات فاملف املف
العائلــة والطعــام والتســوق والبيــت، ومعظمهــا يف اجلــزء الثــاين غــري حســية ولكنهــا ال تــزال 
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مفــردات عامــة تســتخدم يف النشــاطات اليوميــة، أمــا يف اجلــزء الثالــث فهــي مفــردات جمــردة 
قــد ال تســتخدم يف النشــاطات اليوميــة بــل يكثــر اســتخدامها يف النصــوص.

                                            استخدام املفردات يف »العربية بن يديك«
                  اجلزء الثالث              اجلزء الثاين           اجلزء األول

يف  مفردات يومية حسية لكــن  يوميــة  مفــردات 
حســية غــري  معظمهــا 

يكثــر  جمــردة  مفــردات 
اســتخدامها يف النصــوص 

الكتابيــة
اجلدول)4(: نوعية استخدام املفردات يف »العربية بني یدیك«

وقــد تــم عــرض معــاين املفــردات يف اجلــزء األول عــن طريــق الصــور ويف اجلــزء الثــاين 
والثالــث عــن طريــق توظيفهــا يف تدريبــات املرادفــات واألضــداد ومــلء الفراغــات. 

ثانيا: األصوات:
ــة لكــن أكثرهــا شــيوعًا هــو اختصــاص جــزء  ــم األصــوات اللغوي ــرية لتقدي ــاك طــرق كث هن
ــظ أّن  ــك نالح ــن يدي ــة ب ــة، 2015(. ويف العربي ــل الناق ــتها )كام ــاص يف كل درس ملارس خ

ــاين.  ــن األول والث ــا يف اجلزئ ــوات ونطقه ــم األص ــی فه ــدّرب عل ــتقاًل للت ــزءًا مس ــاك ج هن

يمكن تقسيم أهّم أنواع التدريبات لألصوات يف هذا الكتاب علی النحو التايل:

التعرف الصويت: َحّسان/ أمحد /حّي /احلمد/ مّحام −

/ شــَبه   − التميــز الصــويت: مثــل: َهريــر حريــر/  هــاد حــاد/ ســاهر ســاحر/ أهــلَّ أحــلَّ
شــبَح/ أبــاه  أبــاَح

التجريــد الصــويت: القــدرة علــی متييــز الصــوت يف الســياق الكامــل، ويف العربيــة بن  −
يديــك جــاء يف الســياق القــرآين، فعلــی ســبيل املثــال صــوت »ث« يف اآليــة القرآنيــة: 

»لقــد كَفــَر الذيــن قالــوا إّن اهللَ ثالــُث َثالثــٍة« )املائــدة:73« )الفــوزان، 1435(.

ثالثا: القواعد

ــمل  ــذي يش ــتوی األول وال ــتويات. املس ــة مس ــك يف ثالث ــن يدي ــة ب ــد يف العربي ــّدم القواع تق
اجلــزء األول مــن الكتــاب، ُتعــرض القواعــد بصــورة غــري مبــارشة يف مجــل بســيطة مــن خــالل 
التدريبــات. وقــد ســميت القواعــد هنــا بالرتاكيــب النحويــة. وهنــاك فــرق بــن قواعــد اللغــة 
وتراكيــب اللغــة مــن وجهــة نظــر املؤلفــن، فالرتاكيــب وظيفيــة وغــري نظريــة ويتــم تعليمهــا 
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بصــورة غــري مبــارشة ، وأمــا القواعــد فوظيفيــة نظريــة تقــّدم مبــارشة عــن طريــق ذكــر القاعــدة 
ورشحهــا. الرتاكيــب أعــم مــن اجلمــل فتوجــد تراكيــب حمــدودة يف اللغــة لكــن اجلمــل فــال 
ــی.  ــد وال حتص ــل ال تع ــل آالف مج ــات وب ــب، مئ ــكل تركي ــون ل ــن أن تك ــا. فيمك ــر هل ح
مثــال تركيــب الفعــل مــع الفاعــل لــه مئــات اجلمــل التــي ال يمكــن حرهــا. وكذلــك هنــاك 
فــرق بــن القواعــد التعليميــة التــي توظــف يف تعليــم اللغــة، والقواعــد العلميــة التــي يدرســها 
ــرض  ــم ع ــد ت ــوزان، 1435(. وق ــة )الف ــص يف اللغ ــدون التخص ــن يري ــون والذي األخصائيي
ــة  ــدة واألمثل ــر القاع ــع ذك ــيطة م ــورة بس ــة بص ــد اللغ ــزء األول وقواع ــة يف اجل ــب اللغ تراكي
دون الــرشح يف اجلــزء الثــاين، ويف اجلــزء الثالــث هنــاك قواعــد نظريــة مــع الــرشح. والقواعــد 
يف العربيــة بــن يديــك ليســت قواعــد علميــة مــع ذكــر التفاصيــل والشــذوذ بــل قواعــد تعليمية 

ووظيفيــة. 

طريقة عرض القواعد يف العربية بن يديك

اجلزء الثالثاجلزء الثايناجلزء األول

قواعد لكنها دون تراكيب لغوية
التفصيل والرشح

قواعد مع الرشح ولكنها 
دون التفصيالت

اجلدول)5(: استخدام القواعد يف »العربية بني یدیك«

 املهارات األربع
ــراءة  ــة والق ــتامع واملحادث ــي االس ــة وه ــع األصلي ــارات األرب ــا امله ــارات هن ــن امله ــد م القص
والكتابــة. اختيــار مهــارة خاصــة والعنايــة بتنميتهــا يرتبــط بأهــداف تعليــم اللغة. فبــام أّن هدف 
تعليــم مهــارات اللغــة العربيــة هــو التواصــل احلقيقــي مــع أهــل اللغــة فيجــب أن يشــتمل كل 

كتــاب لتعليــم اللغــة العربيــة علــی هــذه املهــارات األربــع. 
ــل  ــض ب ــن البع ــارات ع ــال امله ــارة، انفص ــكل مه ــاص ب ــم خ ــاص قس ــي اختص  واليعن
تغّطــي كل مهــارة، مهــارة أو مهــارات أخــری، فعلــی ســبيل املثــال تصطحــب نصــوٌص 

مقــروءة امللــَف الصــويت ويصطحــب  نــص مســموع التدريبــات املكتوبــة.
مهارة االستامع:

هنــاك طريقتــان لعــرض مهــارة االســتاع يف كتــب تعليــم اللغــة. الطريقــة املبــارشة التــي 
خیصــص قســم ملارســة تدريبــات لتنميــة هــذه املهــارة، والطريقــة غــري املبــارشة التــي تصاحــب 
ــن يديــك،  ــة ب ــل احلــوارات والنصــوص. يف العربي ــدروس مث ــة كلَّ أجــزاء ال ملفــات صوتي
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ــة مهــارة االســتاع. فخصــص قســم مســتقل هلــذه املهــارة  ــا الطريقتــن لتنمي اســتخدمت كلت
حتــت عنــوان »فهــم املســموع« كــا أّن هنــاك ملفــات صوتيــة لــكل احلــوارات وبعــض 

ــوص. النص

مهارة التكلم
ــات  ــاك تدريب ــا أّن هن ــدة ك ــة كل وح ــيطة يف بداي ــوارات بس ــة ح ــدم ثالث ــزء األول تق يف اجل
عديــدة ملارســة الــكالم يف صــورة األزواج. هــذه احلــوارات حــوارات مغلقــة اإلجابــة أي هلــا 

إجابــة واحــدة مثــل: 

السالم عليكم                وعليكم السالم

ما اسمك؟                      اسمي حممد

أين تدرس؟                   أدرس يف جامعة أم القری

أو حوارات مفتوحة اإلجابة ولكنّها بسيطة:

كيف تذهب إلی املدرس؟         أذهب بالسيارة/ باحلافلة/ مشيًا علی األقدام

ماذا تأكل يف الغدا؟                    آكل األرز والدجاج/ السمك/ الدجاج املشوي

يف اجلــزء الثــاين يقــدم حــواران يف كل وحــدة. هــذه احلــوارات طويلــة ومجلهــا أطــول وأكثر 
ــه.  ــد أو املوجَّ ــري املقيَّ ــورة التعب ــزء بص ــذا اجل ــكالم يف ه ــارس ال ــزء األول. ي ــن اجل ــدًا م تعقي
ــول  ــون أط ــذي يك ــري ال ــو التعب ــوزان )1435( ه ــر الف ــا يذك ــد ك ــري املقي ــن التعب ــد م القص
وأكثــر تعقيــدًا مــن احلــوارات املفتوحــة اإلجابــة والبســيطة لكنّهــا تعبــري شــفهي ُيقيــد أو ُيوّجــه 
يف حــدود وقيــود فعلــی ســبيل املثــال التعبــري عــن الصــور تعبــري مقيــد. يكثــر اســتخدام هــذا 
ــاك نــوع آخــر مــن التعبــري وهــو  ــاين مــن الكتــاب. كــا أّن هن النــوع مــن التعبــري يف اجلــزء الث
ــاين  ــزء الث ــاًل يف اجل ــده قلي ــدر(، و نج ــس املص ــدود )نف ــدًا بح ــس مقي ــذي لي ــّر ال ــري احل التعب
وكثــريًا يف اجلــزء الثالــث. ففــي اجلــزء الثالــث ال توجــد حــوارات بــل تقــدم النصــوص فقــط 

لكــن هنــاك تدريبــات ملارســة الــكالم املفتــوح يف جمموعــات وأزواج.
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طريقة عرض احلوارات يف العربية بن يديك

اجلزء الثالثاجلزء الثايناجلزء األول
اإلجابــة  مغلقــة  حــوارات 
ــمی  ــمك؟ اس ــا اس ــل:  م مث
تــدرس؟  أيــن  حممــد/ 
ــری ــة أم الق أدرس يف جامع

حــوارات مفتوحــة اإلجابــة 
وبســيطة:

الغــدا؟  يف  تــأكل  مــاذا 
األرز/  الدجــاج/  آكل 

و... الســمك/ 

التعبــري املوّجــه أو املقيــد 
ــور ــف الص ــل وص مث

نجــده  احلــّر:  التعبــري 
اجلــزء هــذا  يف  قليــاًل 

التعبــري احلــّر واملناقشــة 
وأزواج جمموعــات  يف 

اجلدول)6(:طریقة عرض احلوارات يف العربية بني یدیك

مهارتا القراءة والكتابة
ــات،  ــة للكل ــراءة جهري ــة أي ق ــراءة آلي ــراءة؛ ق ــن الق ــان م ــاك نوع ــك هن ــن يدي ــة ب يف العربي

ــوص. ــم النص ــة لفه ــراءة عقلي وق
يف اجلــزء األول هنــاك نصــوص قصــرية وبســيطة جــدا ويف اجلــزء الثــاين هنــاك نصــوص 
الفهــم  أســئلة  هنــاك نصــوص طويلــة ومعقــدة.  الثــاث  اجلــزء  الصعوبــة ويف  متوســطة 
ــئلة  ــرية. أس ــات قص ــا إجاب ــة وهل ــددة اإلجاب ــيطة وحم ــئلة بس ــزء األول أس ــوص يف اجل للنص
الفهــم للنصــوص يف اجلــزء الثــاين أســئلة الفهــم أكثــر تعقيــدًا وهنــاك أســئلة مفتوحــة اإلجابــة 
ولكنّهــا مقيــدة بمعلومــات النــص وحتتــاج إلــی تــّرف الطالــب يف اإلجابــة. وأخــريًا اجلــزء 

ــص. ــة للن ــاين العميق ــق يف املع ــی التعم ــاج إل ــدة حتت ــئلة معق ــه أس ــم في ــئلة الفه ــث فأس الثال
ــی رســم احلــروف ألّن  ــب عل ــة يف اجلــزء األول فهــي نســخ الكلــات والتدري ــا الكتاب أم
هــذه املجموعــة ألفــت للذيــن ال يعرفــون اخلــط العــريب. أمــا يف اجلــزء الثــاين فهنــاك التعبــري 
الكتــايب املقيــد مثــل وصــف منظــر مــن املناظــر أو وصــف عــدد مــن الصــور أو إعطــاء مجــل 
مبعثــرة والطلــب لرتتيبهــا. يف اجلــزء الثالــث هنــاك نــوع آخــر مــن الكتابــة وهــو التعبــري الكتــايب 
احلــر)1( الــذي يــرتك فيــه للطالــب فرصــة أن يعــرب عــن أفــكاره. يف هــذا اجلــزء يكتــب الطالــب 
نصوصــًا يف موضوعــات علميــة واجتاعيــة فعلــی ســبيل املثــال »اكتــب موضوعــًا يف دفــرتك 

بعنــوان: الطفــل والقــراءة«.
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طريقة عرض مهارة الكتابة يف العربية بن يديك

اجلزء الثالثاجلزء الثايناجلزء األول

نسخ احلروف والكلات 
والتدرب علی رسمها

التعبري الكتايب املقيد مثل 
وصف املناظر أو الصور

التعبري الكتايب احلر مثل 
التعبري عن األفكار يف 

أحد املوضوعات
اجلدول)7(:طریقة عرض مهارة الكتابة يف العربية بني یدیك

 الثقافة
واالقتصاديــة  السياســية  وأنظمتهــا  الشــعوب  حيــاة  طرائــق  باعتبارهــا  الثقافــة  »حتتــل 
ــاء  ــوى الوع ــا حمت ــار أهن ــة، باعتب ــم اللغ ــم وتعل ــة يف تعلي ــة مهم ــة مكان ــة والرتبوي واالجتامعي
ــادة  ــد أن حتمــل امل ــك الب اللغــوي، وأهنــا مكــون أســايس ومكمــل للمتحــوى اللغــوي، لذل
التعليميــة للغــة أو كتــاب تعليــم اللغــة العنــارص الثقافيــة، بــل وينبغــي أن تندمــج هــذه 
العنــارص اندماجــًا كليــًا يف مــادة تعليــم وتعلــم اللغــة اســتنادًا إىل أّن تعلــم اللغــة يتوقــف عــى 
مقــدار نمــو املهــارة اللغويــة ويف ذات الوقــت نمــو احلصيلــة الثقافيــة الفكرية«)كامــل الناقــة، 

)2015
القصــد مــن الثقافــة حيــاة الشــعوب وأنظمتهــا السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة 
والرتبويــة )املصــدر نفســه( لكــن مــا نــراه غالبــًا يف معظــم كتــب تعليــم اللغــة العربيــة 
ــة هــو  ــن الثقاف ــد م ــكأّن القص ــن ف ــام بالدي ــامم الت ــو االهت ــة ه ــدان العربي ــف يف البل ــي تؤل الت
الديــن فقــط. وقــد متتلــئ كتــب تعليــم اللغــة العربيــة بالنصــوص الدينيــة ممــا حيــّول الكتــاب 
ــة بــن يديــك« هنــاك نزعــة دينــة يف بعــض  إلــی كتــاب دينــي وال تعليمــي لغــوي. يف »العربي
النصــوص ولكنّهــا ليســت إلــی حــد ختــرج الكتــاب مــن مســاره التعليمــي وحتّولــه إلــی كتــاب 
دينــي. تطــرح يف هــذا الكتــاب قيــم إســالمية بجانــب قيــم أخالقيــة إنســانية يشــرتك فيهــا كل 
ــاين  ــزء الث ــوص يف اجل ــالل النص ــن خ ــدم م ــة تق ــة ثقافي ــات اجتامعي ــاك موضوع ــاس. فهن الن
ــة والشــباب  ــة صغــرية والنظاف ــة والعــامل قري ــاة يف املدين ــة واحلي ــاة الزوجي ــل احلي والثالــث مث

ــامل. ــا يف الع ــول وأقلياتن ــرة العق وهج
 حتليــل املــواد لإلجابــة عــن الســؤال الثــاين: مــا هــي نقــاط القــوة والضعــف يف هــذه املجموعــة؟ 

ومــا هــي نقائــص الكتــاب لتلبيــة حاجــات الــدارس اإليراين؟
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نقاط القوة:

الرتكيــز علــی تقديــم املهــارات األربــع والعنــارص اللغويــة )املفــردات واألصــوات . 1 
والرتاكيــب( بصــورة متكاملــة ومتناســقة ويف نفــس الوقــت تقديــم كلٍّ منها مســتقاًل 
ــاك قســم خمتــص بــكل مهــارة وكل عنــر، ينّمــي الطالــب مــن  عــن البعــض. فهن

خاللــه مهاراتــه وســيطرته علــی العنــارص اللغويــة.

اختيــار مواقــف رضوريــة وحيــة للغــة العربيــة مثــل: التحيــة والتعــارف- األرسة- . 2 
الســكن- احليــاة اليوميــة- الطعــام والــرشاب- الصــالة- الدراســة- العمــل- 
التســوق- اجلــّو- النــاس واألماكــن- اهلوايــات- الســفر- احلــج والعمــرة- الصحة 

– العطلــة )تركــي بــن محيــد، 8(..

اختيــار موضوعــات اجتاعيــة حداثيــة مثــل: العنايــة بالصحــة- الرتويــح عــن . 3 
النفــس- احليــاة الزوجيــة- احليــاة يف املدينــة- العــامل قريــة صغــرية- اجلوائــز- 

اإلســالم- الشــباب- العــامل اإلســالمي و ..

ــدرج مــن املفــردات . 4  ــاب ومراعــاة الت ــادة الكت ــار املفــردات الســهلة الشــائعة مل اختي
ــية  ــري احلس ــة وغ ــردات اليومي ــی املف ــزء األول إل ــية يف اجل ــهلة واحلس ــة الس اليومي
ــزء  ــوص يف اجل ــًا يف النص ــتخدم غالب ــي تس ــردة الت ــردات املج ــاين واملف ــزء الث يف اجل

ــث. الثال

التــدرج يف عــرض القواعــد اللغويــة والســري علــی نمــط علمــي ومنطقــي لعــرض . 5 
تراكيــب اللغــة وقواعدهــا. تقــدم القواعــد بصــورة غــري مبــارشة ويف تراكيــب ســهلة 
ــرشح يف  ــة دون ال ــد اللغوي ــدم القواع ــاب، وتق ــن الكت ــزء األول م ــائعة يف اجل وش
اجلــزء الثــاين وأمــا يف اجلــزء الثالــث فتعــرض القواعــد مــع الــرشح. ولكــن القواعــد 

يف هــذه املجموعــة قواعــد تعليميــة وليســت قواعــد علميــة مفّصلــة.

ــا . 6  ــدرج يف عرضه ــاة الت ــات ومراع ــرشح املفــردات والتدريب ــور ل ــتعانة بالص االس
فهــي يف اجلــزء األول كثــرية العــرض ويف اجلــزء الثــاين متوســطة العــرض ويف اجلــزء 

الثالــث قليلــة العــرض )تركــي بــن محيــد، 7(.

سالمة لغة الكتاب من األخطاء اللغوية والعلمية.. 7 
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التــدرج يف عــرض احلــوارات، فيبــدأ اجلــزء األول باحلــوارات البســيطة يف املواقــف . 8 
ــث  ــزء الثال ــريًا اجل ــة وأخ ــطة واملوضوعي ــوارات املتوس ــاين باحل ــزء الث ــة واجل اليومي

الــذي تقــدم فيهــا النصــوص بــدالً مــن احلــوارات.

االســتعانة بالطــرق اجلديــدة يف ممارســة الــكالم والتدريــب علــی التعبــري الشــفهي. . 9 
ففــي الكتــب القديمــة لتعليــم اللغــة كانــت تســود الطريقــة الســمعية الشــفهية التــي 
ــن  ــم. لك ــن التعل ــّده ع ــب ويص ــب الطال ــك يتّع ــوارات وذل ــظ احل ــی حف ــز عل ترّك
ــراد مــن الطالــب حفــظ احلــوارت أبــدًا بــل ُتقــّدم احلــوارت  يف هــذه املجموعــة الُي
مكتوبــة وصوتيــة ثــم هنــاك تدريبــات ملارســة هــذه احلــوارات يف مواقــف جديــدة. 
ــم  ــيل يف تعلي ــل التواص ــی املدخ ــز عل ــي ترّك ــرق الت ــن الط ــة م ــة قريب ــذه الطريق وه
ــة  ــددة ومتنوع ــف متع ــل يف مواق ــل ُيدخ ــوارت ب ــب احل ــظ الطال ــث حيف ــة حي اللغ

حتــی يتــدّرب علــی تعلــم احلــوار بــدالً مــن حفظــه.

التنوع يف التمرينات والتدريبات.. 10 

ــة . 11  ــة وواضح ــوط ملّون ــور واخلط ــم، والص ــّذاب ومنظ ــكل ج ــاب بش ــراج الكت إخ
ــة. ــات مجيل ــدروس والتمرين ــرض ال ــة ع ــة، وطريق ومجيل

ضبط تام للمفردات والرتاكيب والنصوص.. 12 

ــارات . 13  ــرض اختب ــق ع ــن طري ــتمر ع ــن املس ــم الدارس ــة لتقوي ــة منظم ــاك طريق هن
ــزء. ــكل ج ــة ل ــارات هنائي ــاك اختب ــا أّن هن ــن، ك ــد كل وحدت ــة بع نصفي

ــزاء . 14  ــا أّن األج ــاندة ك ــرس للمفــردات املس ــق بفه ــاب مرف ــن الكت ــزء األول م اجل
الثالثــة مرفقــة بفهــرس مفــردات الوحــدات.

ــا . 15  ــي قّل ــزة الت ــة، املي ــوات العربي ــة األص ــتقل بمعرف ــاص ومس ــم خ ــاص قس اختص
ــة. ــة العربي ــم اللغ ــب تعلي ــا يف كت نجده

تقديم التدريبات الشفهية للمارسة بطريقة األزواج )ثنائية(.. 16 

هناك رشح واف ألجزاء الكتاب يف املقدمة.. 17 

عيوب الكتاب ونقائصها لتلبية حاجات الدارس اإلیراين:



جمموعة »العربية بني يديك« يف ضوء مبادئ تعليم اللغة لغري الناطقني هبا84

ــًا، والشــك أن للمؤلفــن . 1  مل تتــم اإلشــارة إلــی رشح طريقــة نطــق األصــوات نظري
تربيــرات يف هــذا األمــر لكــن رشح موجــز لطريقــة نطــق كل صــوت، يســاعد الطلبــة 
يف نطــق الصــوت وهــذا مــا نشــاهده كثــريًا عــن تدريــس األصــوات العربيــة يف مــادة 
املحادثــة حيــث يســأل معظــم الطلبــة عــن كيفيــة نطــق األصــوات وطريقــة أدائهــا يف 

الفــم.

هلــذا الكتــاب نقــص كبــري وهــو فقــدان دفــرت أو كتــاب للتطبيقــات أو ملارســة . 2 
تدريبــات أكثــر يف البيــت.

ــول  3.  ــالم واألص ــول اإلس ــع أص ــب م ــة تناس ــة واجتاعي ــع ثقافي ــم مواضي ــم تقدي  ت
ــی  ــة عل ــذه املجموع ــة يف ه ــرت الثقاف ــن اخت ــة لك ــة العام ــانية واألخالقي اإلنس
عــرض بعــض األصــول األخالقيــة العامــة وبعــض األصــول اإلســالمية دون تبيــن 
الثقافــة والتقاليــد العربيــة، فــال شــك أّن ثقافــة اللغــة والشــعوب العربيــة ال تنحــر 

يف الثقافــة الدينــة فحســب.

ويف . 4  تعاونيــة  بصــورة  الشــفهي  التعبــري  ملارســة  مناســبة  تدريبــات  فقــدان 
املجموعــات. يف اجلــزء األول تــم تقديــم معظــم التدريبــات يف أزواج ولكنــه يفقــد 
ــث  ــزء الثال ــة يف اجل ــات قليل ــد تدريب ــه توج ــا أّن ــة ك ــة التعاوني ــات للمارس تدريب

للتعبــري الشــفهي واملناقشــة اجلاعيــة.

 بــا أّن هــذه املجموعــة ألفــت لتعليــم اللغــة العربية لألجانــب الذين ال يعرفون شــيئًا  5. 
عــن اللغــة العربيــة فهنــاك أجــزاء إضافيــة يف اجلــزء األول مــن الكتــاب التتناســب 
مــع حاجــات الدارســن اإليرانيــن. فبــا أّن اخلــط الفــاريس والعــريب متشــاهبان، ال 

حيتــاج الــدارس اإليــراين إلــی تدريبــات نســخ الكلــات ورســم احلــروف العربيــة.

معظــم مفــردات اجلــزء األول اليتناســب مــع مســتوی الدارســن اإليرانيــن ألهّنــم . 6 
ــا أّن  ــدارس، ك ــة يف امل ــدروس العربي ــردات يف ال ــذه املف ــن ه ــري م ــوا الكث ــد درس ق

بعــض تدريبــات هــذا اجلــزء بســيطة جــدا هلــؤالء الدارســن. 

مــع مســتوی . 7  تتناســب  وبســيطة جــدا وال  األول قصــرية  اجلــزء  النصــوص يف 
اإليرانيــن. الدارســن 

عــدم مراعــاة التــدرج بــن مســتوی النصــوص يف اجلــزء األول ومســتوی النصــوص . 8 
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يف اجلــزء الثــاين حيــث يتكــون اجلــزء األول مــن بعــض النصــوص اليوميــة القصــرية 
والبســيطة جــدا ثــم ينتقــل الكتــاب إلــی اجلــزء الثــاين الــذي يتكــون مــن حــوارات 
متوســطة ونصــوص طويلــة وصعبــة مقارنــة بالنصــوص البســيطة يف اجلــزء األول. 

النتائج
اإلجابــة عــن الســؤال األول للدراســة: مــا هــي املبــاين واألصــول التــي تقــوم علــی 

أساســها جمموعــة »العربيــة بــن يديــك«؟

هتــدف هــذه املجموعــة إلــی تنميــة الكفايــة اللغويــة واالتصاليــة والثقافية يف الدارســن - 
وذلــك عــن طريــق عــرض املهــارات والعنــارص بصــورة متكاملــة ومتناســقة معًا.

ــرر -  ــي واملق ــرر الوظيف ــی املق ــدات عل ــب الوح ــوی وترتي ــم املحت ــز يف تنظي ــم الرتكي ت
املوقفــي يف اجلــزء األول حيــث رّتبــت الوحــدات علــی أســاس الوظائــف واملواقــف 
اللغويــة. أمــا يف اجلــزء الثــاين والثالــث فجــاء  الرتتيــب علــی أســاس املقــرر املوضوعي 
حيــث تــم ترتيــب الوحــدات علــی أســاس املوضوعــات ال املواقــف والوظائــف 

ــة. اللغوي

هتــدف هــذه املجموعــة إلــی تزويــد الدارســن بالســيطرة علــی العنــارص اللغويــة - 
)املفــردات واألصــوات والرتاكيــب( وتنميــة مهاراهتــم األربــع )االســتاع والــكالم 

والقــراءة والكتابــة(.

ــردات -  ــل املف ــة مث ــة التواصلي ــاس احلاج ــی أس ــاب عل ــردات يف الكت ــار املف ــم اختي ت
املرتبطــة بالتحيــة والتعــارف يف الوحــدة األولــی واملرتبطــة بالعائلــة يف الوحــدة الثانيــة 
وبالســكن يف الوحــدة الثالثــة وقــد تــم مراعــاة التــدرج مــن الســهل إلــی الصعــب يف 
اختيــار املفــردات ومــن احلســية يف اجلــزء األول إلــی غــري احلســية واليوميــة يف اجلــزء 
الثــاين واملجــردة يف اجلــزء الثالــث. وقــد تــم عــرض معــاين املفــردات يف اجلــزء األول 
عــن طريــق الصــور، وعــن طريــق توظيفهــا يف تدريبــات املرادفــات واألضــداد ومــلء 

الفراغــات يف اجلــزء الثــاين والثالــث. 

خّصــص جــزء خــاص لألصــوات يف هــذه املجموعــة ويمكــن تقســيم تدريبــات - 
ــردة  ــات املنف ــا يف الكل ــوات ونطقه ــة األص ــويت ملعرف ــرف الص ــی التع ــوات إل األص
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والتمييــز الصــويت لتميــز األصــوات املتشــاهبة عن البعــض مثل»ســن و ص« والتجريد 
ــز الصــوت يف الســياق الكامــل مثــل الســياق القــرآين. ــة القــدرة علــی متي الصــويت لتنمي

ــة« -  ــد اللغ ــزء األول و»قواع ــة« يف اجل ــب اللغ ــورة »تراكي ــد يف ص ــرض القواع ــم ع ت
ــة دون الــرشح،  ــاين وذلــك يف صــورة بســيطة مــع ذكــر القاعــدة واألمثل يف اجلــزء الث
وقواعــد نظريــة مــع الــرشح يف اجلــزء الثالــث كــا أّن القواعــد يف هــذه املجموعــة 
ــة. ــة ووظيفي ــد تعليمي ــل قواع ــذوذ ب ــل والش ــك التفاصي ــع ذل ــة م ــد نظري ــت قواع ليس

تــم تقديــم مهــارة االســتاع يف طريقتــن. الطريقــة املبــارشة مــن خــالل ختصيــص - 
جــزء خــاص مــن كل وحــدة لتنميــة هــذه املهــارة والطريقــة غــري املبــارشة مــن خــالل 

ــوارات. ــوص واحل ــة للنص ــات الصوتي امللف

احلــوارات يف اجلــزء األول مغلقــة اإلجابــة أي هلــا إجابــة واحــدة أو مفتوحــة اإلجابــة - 
ولكــّن هلــا إجابــات بســيطة. يف اجلــزء الثــاين يكثــر اســتخدام التعبــري املوّجــه أو املقيــد 
مثــل وصــف الصــور ويتقلــل التعبــري احلــر. أمــا اجلــزء الثالــث فيكثــر فيــه التعبــري احلــر 

يف موضوعــات اجتاعيــة وثقافيــة خمتلفــة.

يف العربيــة بــن يديــك نوعــان مــن القــراءة؛ القــراءة اآلليــة أي القــراءة اجلهريــة - 
للكلــات، والقــراءة العقليــة لفهــم النصــوص. أمــا الكتابــة ففــي اجلــزء األول تنحــر 
ــی  ــاين تّتســع إل ــی رســمها ويف اجلــزء الث ــدرب عل ــات والت يف نســخ احلــروف والكل
التعبــري الكتــايب املقّيــد مثــل وصــف املناظــر أو الصــور ويف اجلــزء الثالــث يصــل إلــی 
التعبــري الكتــايب احلــر مثــل التعبــري عــن األفــكار يف أحــد املوضوعــات. تــم طــرح قيــم 
إســالمية بجانــب قيــم أخالقيــة إنســانية يشــرتك فيهــا كل النــاس. فهنــاك موضوعــات 
ــاة  ــل احلي ــث مث ــاين والثال ــة تقــدم مــن خــالل النصــوص يف اجلــزء الث ــة ثقافي اجتامعي
الزوجيــة واحليــاة يف املدينــة والعــامل قريــة صغــرية والنظافــة والشــباب وهجــرة العقــول 

ــا يف العــامل. وأقلياتن

ــا هــي  ــا هــي نقــاط القــوة و الضعــف يف هــذه املجموعــة وم ــاين: م ــة عــن الســؤال الث اإلجاب
ــراين؟ ــدارس اإلي ــات ال ــة حاج ــاب لتلبي ــص الكت نقائ

مــن مزايــا هــذه املجموعــة الرتكيــز علــی املهــارات األربــع والعنــارص اللغويــة واختيــار 
اجتاعيــة حداثيــة ومفــردات وتراكيــب ســهلة  مواقــف رضوريــة وحيــة وموضوعــات 
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ــي  ــن احل ــب وم ــی الصع ــهل إل ــن الس ــردات م ــرض املف ــدرج يف ع ــاة الت ــائعة، ومراع وش
إلــی التجريــدي، والتدّرج مــن احلــوارات البســيطة إلــی احلــوارات املتوســطة والنصــوص 
ــور يف  ــتعانة بالص ــاب واإلس ــل للكت ــذاب واجلمي ــراج اجل ــك اإلخ ــی ذل ــة إل ــة؛ إضاف الطويل
رشح املفــردات وإدراج تدريبــات متنوعــة وعرضهــا يف األزواج، والتقويــم املســتمر عــن 
طريــق عــرض اختبــارات متعــددة وتقديــم احلــوارات يف املواقــف املتعــددة بــدالً مــن الرتكيــز 
علــی حفظهــا، كّلهــا مــن املواصفــات اإلجیابيــة التــي جتعــل هــذه املجموعــة مناســبة للتدريس.

أمــا املآخــذ علــی هــذه املجموعــة فهــي عــدم رشح طريقــة نطــق األصــوات نظريــًا وفقــدان 
دفــرت التطبيقــات ملارســة التعلــم الــذايت وحــر الثقافــة العربيــة علــی الثقافــة الدينيــة وفقــدان 

التدريبــات املناســبة ملارســة الــكالم التعاونيــة والســيا يف اجلزئــن األول والثــاين. 
ويبــدو أّن هــذه املجموعــة كتــاب مناســب ملقــرر املحادثــة يف مرحلــة البكالوريــوس لفــرع 
ــا ممنهجــة  ــة كــا أهّن ــة وآداهبــا فهــي تناســب مــع الزمــن املخصــص ملــواد املحادث اللغــة العربي
وخمططــة علــی أســاس مبــاين وأصــول تعليــم اللغــة األجنبيــة. لكنهــا ال تتناســب مــع مســتوی 
الــدارس اإليــراين يف بعــض أقســامها فجميــع تدريبــات الكتابــة التــي ختتــص برســم احلــروف 
ونســخ الكلــات، ومعظــم املفــردات اجلديــدة والنصــوص القصــرية يف اجلــزء األول بســيطة 
للــدارس اإليــراين، وذلــك ألنــه يتعــرف علــی مفــردات عربيــة كثــرية ويــارس قــراءة 
النصــوص العربيــة القصــرية واملتوســطة يف املدرســة ويعــرف احلــروف العربيــة. وهلــذا تقــرتح 
ــردات  ــات للمف ــم ملف ــس، تقدي ــاب للتدري ــذا الكت ــارون ه ــن خیت ــی الذي ــة عل ــذه الدراس ه

املســاندة للجــزء األول حتــی تعــوض عــن ضعــف الكتــاب اللغــوي. 
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Abstract

“Arabic between your Hands” is one of the most important series of 
teaching Arabic language to Non-Arabs, which is widely known in 
the area of teaching Arabic language. The aim of this study was to 
investigate the basis of these series by analyzing the advantages and 
disadvantages, and also assessing their limitations in meeting the 
needs of Iranian learners. The methodology was as follows. First, the 
researcher gathered the criteria of compiling a book and designing the 
content of teaching a foreign language; then, he analyzed these series 
based on the syllabus type, the method of presenting the verbal elements 
(vocabulary, sounds, and grammar(, the four skills, and culture. 
Moreover, in order to analyze the advantages and disadvantages, some 
other general criteria, such as form features, exercise variation, gradation 
of vocabulary, conversations and verbal structures were also analyzed. 
The results of the study indicated that in the first part, the syllabus was 
presented based on the role syllabus and in the second and third parts, it 
was presented based on the thematic syllabus. Conversations had close 
answers in the first part while they had open but guided answers in the 
second part and completely open and free answers in the third part. 
Presenting the vocabulary from sensory to abstract, having two by two 
exercises and presenting the conversations in different situations were 
some of the advantages of the series. To talk about the disadvantages, 
limiting the Arabic culture to religious culture and lack of appropriate 
exercises for group conversations were notable. Also, the vocabulary 
and texts in the first part of the series were not proportional to Iranian’s 
language ability.
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