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امللّخص
نظــرًا إلــی أمهيــة تعّلــم اللغــات األجنبيــة الســيا إذا كانــت مــن الــدروس الرئيســة يف املــدارج العلميــة، 
ــاءة تســاعد علــی دفــع الطــالب أشــواطًا يف ســبيل حتقيــق  نــری رضورة قصــوی للقيــام بدراســة فاحصــة وبنّ
األهــداف املتمّثلــة يف التعليــم والرتبيــة. علــی الرغــم مــن أّن علــاء اللغــة ومدرســيها أكــدوا علــی أمهيــة دور 
الكتــب ودروســها ووســائلها يف عمليــة تعليــم اللغــات إاّل أننــا نشــاهد بكثــرة ظاهــرة تنّصــل الطــالب مــن تعّلم 
اللغــة العربيــة وضعــف الرغبــة يف ممارســتها. نظــرًا إلــی تدّنــی مســتوی الطــالب يف هــذا املجــال بــدأ املدرســون 
يف البحــث عــن حلــول تزيــل العقبــات يف طريــق تعلــم اللغــة العربيــة وإتقاهنــا. هیــدف هــذا املقــال إلــی إلقــاء 
نظــرة نقديــة تكشــف عــن نقــاط القــّوة والضعــف يف كتــاب اللغــة العربيــة للعــام الثالــث مــن املرحلــة الثانويــة 
ــن وورش  ــوص والتاري ــة النص ــيل وبدراس ــي - التحلي ــج الوصف ــالل املنه ــن خ ــك م ــانية وذل ــوم اإلنس للعل
عمــل الرتمجــة والقواعــد بنــاء علــی أعــوام عديــدة مــن جتــارب تعليميــة واحصائيــات يف هــذا املجــال. توّصــل 
ــا تســتحق مــن  ــران مل حتــظ ب ــة يف إي ــة باعتبارهــا اللغــة الثاني ــی أّن اللغــة العربي الباحثــون يف هــذه الدراســة إل
العنايــة واالهتــام لــدی األوســاط العلميــة واألدبيــة. فقــد اســتلزم األمــر القيــام باصالحــات جــادة بالتعــاون 
مــع خمتلــف الدوائــر التعليميــة. مــن أبــرز احللــول يف هــذا املجــال، رفــع املســتوی العلمــي لــدی مــدريس اللغــة 

العربيــة واســتخدام التقنيــات العلميــة اجلديــدة يف املــدارس واملعاهــد العلميــة.
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املقدمة
تعليــم اللغــة العربيــة هــي عمليــة يقــوم فيهــا مدّرســو اللغــة العربيــة بتدريــس التالميــذ هبــدف 
اســتقطاهبم إلــی اللغــة العربيــة مــع نرشهــا. كانــت اللغــة العربيــة أكثــر اهتامــًا يف تعليمهــا بــن 
ــا ذات أدب  ــام لكوهن ــا دور ه ــامية وهل ــات الس ــدى اللغ ــن إح ــا م ــد، »ألهّن ــدارس واملعاه امل
ــا  ــم: »إّن ــد وأســلوب حســن« )خملــص، 2009: 70(. كــا قــال اهلل تعــاىل يف القــرآن الكري جّي
أنزلنــاه قرآنــًا عربيــًا لعلكــم تعقلــون« )يوســف/ 2(، ولقــد وصلــت اللغــة العربيــة إىل حــد 
ــك  ــلم، ولذل ــه وس ــه وآل ــی علي ــد صل ــا حمم ــى نبين ــت ع ــي نزل ــة الت ــات القرآني ــال باآلي الك
امتــازت بمكانــة ســامية وشــأن عظيــم لــدی األوســاط املثقفــة؛ وهــذا مــا دفــع املســلمن إىل 

تعلمهــا وتعليمهــا بجــّد ونشــاط.
ــدارس  ــع امل ــمية يف مجي ــواد الدراســية الرس ــادة أساســية مــن امل ــت هــذه اللغــة م ــد كان لق
اإليرانيــة وجیــب علــی التالميــذ تعلمهــا بجــد ومثابــرة. فواجــب احلفــاظ علــی اللغــة العربيــة 
مســؤولية تقــع علــی كاهلنــا أمجعــن فاللغــة العربيــة اليــوم مــن أبــرز اللغــات احلّيــة يف العــامل 
ــول  ــاذ حل ــون اخّت ــاتذة املعني ــاول األس ــا. حي ــام بتعلمه ــدوا أي اهت ــم مل يب ــالب العل ــن ط لك
ــة جتــاه  ــي فيهــم العزيمــة والرغب ــدی الطــاّلب وحتي ــة ل ــم العربي ــة روح تعل ــی تنمّي ــادرة عل ق

ــة، وقــراءة. ــة، وكتاب هــذه اللغــة وتســاعد علــی اتقــان مهاراهتــا املتعــددة مــن حمادث
إضافــة إلــی ذلــك تعتــرب قضيــة التعليــم مــن أبــرز القضايــا اهلامــة يف كل بلــد، إن مل تكــن 
أمّههــا وهــي تشــّكل حجــر األســاس لــرح الرقــي والتقــّدم. إهتــم العلــاء اإليرانيــون باللغــة 
العربيــة فــور دخــول اإلســالم يف بالدهــم لســببن أساســين: األول هــو أّن الديــن اإلســالمي 
ــاق  ــی نط ــية عل ــة الفارس ــاء األم ــن أبن ــة ب ــة العربي ــار اللغ ــو انتش ــی ه ــوه، والثان ــذی اعتنق ال
واســع. هنــاك أســباب أخــری ال تقــل أمهيــة منهــا، وهــي أن الدســتور اإليــراين تقــوم أصولــه 
علــی أســاس اللغــة العربيــة ومصطلحاهتــا الــی حــد كبــري وإّن األدب الفارســی مفعــم 
باملفــردات التــی اســتقاها مــن اللغــة العربيــة. لذلــك يتحّتــم علــی النظــام الدراســی اإليــراين 
ــة  ــة الثانوي ــی املرحل ــية إل ــة االساس ــن املرحل ــة م ــة العربي ــس اللغ ــص لتدري ــص حص ختصي

ــالمية، 1387: 36(. ــران اإلس ــة اي ــتور مجهوري )دس
ــث  ــالل البح ــا خ ــة عنه ــاول اإلجاب ــن نح ــؤالن هاّم ــول س ــه ح ــا بمجمل ــدور بحثن وي

ــايل: ــا كالت ومه
ما هي املشاكل والعقبات التي تعرتض طريق تعلم اللغة العربية يف بلدنا؟- 1
مــا هــي احللــول املجديــة التــي متّكننــا مــن حــل هــذه املشــاكل وجتــاوز هــذه - 2

املعوقــات؟
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املنهج
 اتبــع الباحثــون يف هــذه الدراســة املنهــج الوصفــي - التحليــيل واســتخدموا اإلســتبانة كأداة 
ــة  ــة لتفســري إســتجابات عين جلمــع املعلومــات كــا أســتخدموا بعــض اإلحصــاءات التحليلي

البحــث.
ــذ  ــن التالمي ــدد م ــاروا ع ــم اخت ــران ث ــة طه ــن مدين ــث م ــع البح ــون جمتم ــار الباحث اخت
متمثلــة يف ثانيــة مــدارس إلجــراء التجــارب وعمــدوا علــی اختيــار عــدد مــن معلمــي اللغــة 

ــة. ــة الثانوي ــة باملرحل العربي

الدراسات السابقة
ــة  ــة الثانوي ــة يف املرحل ــم اللغــة العربي ــف الباحثــون اإليرانييــون عــدة مقــاالت حــول تعلي  أّل

وملشــاهبة مفاهيمــه نشــري هنــاك إلــی بعــض منهــا:
- زهــراء حــق دوســت )1388(، »موانــع يادگــريی درس عربــی در دوره متوســطه از 

ديــدگاه دانــش آمــوزان و دبــريان«.
ــه  ــش كارگاه ترمج ــت بخ ــزان موفقي ــی مي ــرون )1389(، »بررس ــی زاده وآخ ــی متق - عيس
در كتاهبــای عربــی دوره دبريســتان از ديــدگاه معلــان و دانــش آمــوزان شهرســتان دورود«.

- محيدرضا مريحاجي )1389(، »بررسی و نقد كتاهبای عربی مقطع دبريستان«. 
ــی  ــون عرب ــش مت ــت بخ ــی موفقي ــري )1392(، »ارزياب ــی زاده و كاوه خ ــی متق - عيس

ــهر«. ــتان پريانش ــوردی شهرس ــه م ــوزان مطالع ــش آم ــريان و دان ــدگاه دب ــتان از دي دبريس
- عيســی متقــی زاده وآخــرون )1393(، »نگاهــی بــه كتــاب عربــی اول دبريســتان بر اســاس 

الگوهــا و مالكهــای حتليــل و ســازمان دهــی حمتوا«.
ــان  ــوزش زب ــدی آم ــزان كارآم ــی مي ــرون )1394ش(، »بررس ــم زاده وآخ ــوان حكي - رض

ــريان و دانــش آمــوزان شــهر كرمــان«. ــی عمومــی در مقطــع متوســطه از نظــر دب عرب
ــة  ــم اللغ ــول تعلي ــرية ح ــات كث ــاالت وأطروح ــوا مق ــة أّلف ــالد العربي ــون يف الب ــا الباحث وأم

ــا: ــة، منه العربي
ــات  ــا الكفاي ــة ومعلاهت ــة العربي ــي اللغ ــالك معلم ــدى امت ــة، )2006(، »م ــب محادنـ - أدي
التعليميــة الالزمــة لتدريــس النصــوص األدبيــة باملرحلــة الثانويــة«، جملــة املنــارة، املجلــد 13، 

العــدد 1.
ــة يف تدريــس األدب  عائشــة أمحــد آدم مــويس وآخــرون، )2015(، »دور الوســائل التعليمي
ــة مــن وجهــة نظــر املعلمــن«، درجــة الليســانس، جامعــة الســودان للعلــوم  باملرحلــة الثانوي
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ــا. والتكنولوجي
بالنظــر إلــی هــذه البحــوث املتعــددة يمكننــا القــول أّن كل بحــث منهــا قــد تنــاول جانبــًا 
مــن نقــاط الضعــف يف الكتــب العربيــة التعليميــة، لكــن هــذا املقــال يســعی إلــی دراســة كتــاب 
اللغــة العربيــة للعــام الثالــث يف مرحلــة الثانويــة، ومــن ثــم تقديــم احللــول التــي تســاعد علــی 

حتســن العمليــة التعليميــة.
 

تعليم اللغة العربية يف إیران
إّن مفهــوم التعليــم بصــورة جمملــة هــو حمــاوالت تبذهلــا املؤسســات واملنظــات املعنيــة هبــدف 
إصــالح ســلوك اإلنســان مــن خــالل عمليــة التدريــس والرتبيــة )صمــد آقايــی، 1383: 10(. 
ــذ  ــا التالمي ــوم هب ــي يق ــطة الت ــن األنش ــدد م ــی ع ــتمل عل ــم تش ــة التعلي ــإّن عملي ــم ف ــا نعل ك
ــور، 1389: 41(. دون  ــي پ ــّددة )تق ــداف حم ــی أه ــول إل ــل الوص ــن أج ــن م ــإرشاف املعلم ب
ــغ  ــه دور بال ــم ل ــة التعلي ــة واملبتكــرة يف قضي ــی األســاليب احلديث ــاد عل ــی شــك أّن االعت أدن
التأثــري علــی حتســن املســتوی العلمــي لــدی التالميــذ. كــا أّن حمــاوالت املؤسســات التعليميــة 

تفــي إلــی ازديــاد فوائــد التعليــم.
مســألة إجیــاد احللــول املســاعدة يف حتســن التعليــم ال تــزال مــن أبــرز القضايــا اهلامــة التــي 
تثــار يف النظــام التعليمــي وهــذا مــا يــؤّدي إلــی اســتخدام أســاليب متنوعــة وأفــكار حديثــة يف 
التعليــم )اصغــري نــكاح، 1385: 25(. مــن جانــب آخــر يف العــر احلديــث ويف الظــروف 
ــة  ــة الثاني ــم اللغ ــة تعل ــإّن قضي ــاج ف ــارب واإلندم ــی التق ــامل إل ــعوب الع ــا ش ــري فيه ــي تس الت

تــزداد علــی مــرور األيــام أمهيــة )متقــي زاده وآخــرون، 1393: 238(.
ــم  ــی الرغ ــدة. عل ــل عدي ــات وعراقي ــه عقب ــة، تعرتي ــا العربي ــن ضمنه ــات وم ــم اللغ تعلي
مــن أّن التالميــذ يتعّلمــون العربيــة يف ســنوات عديــدة، لكنّهــم بمدخراهتــم البســيطة هــذه ال 
يتمّكنــون مــن فهــم اآليــات القرآينــة واألحاديــث الرشيفــة. مــن أبــرز أســباب هــذه الظاهــرة 
ــة، دون  ــة واللغوي ــة والنحوي ــد الرفي ــن القواع ــرية م ــة كب ــون كمي ــذ حيفظ ــي أّن التالمي ه
اســتيعاهبا وبعــد االنتهــاء مــن اإلختبــارات ينســوهنا. يبــدو أّن احلــل املناســب هلــذه املعضلــة، 
والشــعور  الرغبــة  وزرع  القديمــة  التعليــم  أســاليب  يف  أساســية  اصالحــات  إجیــاد  هــو 

ــت، 1388: 36(. ــة )حقدوس ــة العربي ــاه اللغ ــالب جت ــدی  الط ــؤولية ل باملس

نظرة عامة إلی كتاب اللغة العربية للعام الثالث
ــن  ــّكل م ــانية يتش ــوم اإلنس ــة للعل ــة الثانوي ــن املرحل ــث م ــام الثال ــة للع ــة العربي ــاب اللغ كت
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ثالثــة أقســام رئيســية هــي النصــوص والقواعــد والتاريــن لكــن االهتــام األكــرب يتوّجــه إلــی 
قســم القواعــد. اهلــدف يف التعليــم هــذا هــو مــا نتّوصــل إليــه بعــد اجتيــاز املراحــل املتعــّددة 
ــی  ــا يل ــدرس في ــذا ال ــن ه ــة م ــداف التعليمي ــص األه ــعباين، 1391، ج1: 61(. تتلّخ )ش

ــان، 1388: 61- 65(: ــر: نوري ــات أنظ ــن املعلوم ــد م )للمزي
التعّرف علی املفردات املستعملة يف القرآن وكتب احلضارة اإلسالمية.- 1
التعّرف علی انواع اجلمل يف العربية.- 2
التعّرف علی النصوص العربية.- 3
التعّرف علی نظام األصوات )النظام الصويت( يف اللغة العربية.- 4
التعّرف علی مباحث الرف والنحو.- 5
غرس الرغبة والنظرة اإلجیابية جتاه اللغة العربية يف نفوس الطالب.- 6
غرس الرغبة والنظرة اإلجیابية جتاه القيم اإلسالمية يف نفوس الطالب.- 7
اجتثاث النظرة السلبية جتاه العربية من األذهان.- 8
اكتساب الطالب املهارة يف ترمجة اآليات القرآنية واألحاديث.- 9

اكتساب املهارة يف قراءة النصوص اإلسالمية بشكل صحيح.- 10
فهــذه املــواد ملخــص لالهــداف التــي علــی الطــالب حتقيقهــا خــالل املرحلــة املتوســطة يف 
حــال أننــا نشــاهد أّن الطــالب بعــد اإلنتهــاء مــن هــذه املرحلــة مل حيــرزوا أّيــًا من هــذه األهداف 
إاّل يف مســتوی متــدٍن ال يعتــد بــه وإذا مــا حــازوا علــی درجــات عاليــة يف االختبــارات، فإنــا 
ذلــك بفعــل احلفــظ دون فهــم النصــوص فهــًا حقيقيــًا إذ أّن املعليمــن ينســخون أســئلة 
االمتحــان مــن الكتــب دون حتويرهــا، فيملوهنــا يف االختبــار ممــا يســهل علــی الطــالب عمليــة 

حفظهــا دون احلاجــة إلــی فهمهــا.

رغبة الطالب واملحّفزات
ــز  ــات واحلواف ــرب الرغب ــة. »تعت ــم اللغــة العربي ــون يف تعل ــری الطــالب بشــكل عــام ال يرغب ن
مــن العوامــل املنشــطة واملوجهــة للســلوك. فــإذا كان التلميــذ ال يمتلــك أدنــی رغبــة يف التعليــم 
ــه بالطبــع ال يعــري أّي اهتــام لــكالم املعلــم وال يــويف واجباتــه الدراســية حقهــا« )ســيف،  فإّن

.)348 :1382
ــات  ــری صعوب ــران ن ــا إي ــة يف بلدن ــة العربي ــس اللغ ــخ تدري ــی تاري ــر إل ــالل النظ ــن خ م
ــن، يف  ــاء االيراني ــل العل ــام هبــا مــن قب ــدم االهت ــی رغــم ق ــق طالهبــا عل ــة تعــرتض طري مّج
حــال أّن اللغــات األخــری رغــم حداثــة ســنها يف املعاهــد اإليراينــة قــد حــازت نجاحــًا باهــرًا 
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ــة  ــًا للعربي ــي خالف ــر والتباه ــن التفاخ ــًا م ــا رضب ــّدث هب ــح التح ــی أصب ــة حت ــًا بالعربي قياس
التــي يعــرتي متحدثهــا اخلجــل واالســتحياء ممـّـا جیعلنــا نــدرك املعضــالت التــي تســبب هــذه 

ــفة.  ــرة املؤس الظاه
العربيــة متتــاز بقامــوس مفــردات وســيع ودقيــق لــذا اســتحقت فعــاًل أن ينــزل هبــا كتــاب 
اهلل تعالــی لكــي يعــرب هبــا عــن كل اجلزئيــات ودقائــق املعانــی بأفضــل شــكل ممكــن وهــذا مــا 
يســعی إليــه العديــد مــن علــاء العــامل مــن عوملــة اللغــات واالديــان. فالقــرآن قــد طــرح هــذا 

األمــر قبــل 14 قرنــًا مــن الزمــن ممـّـا جیعلــه إحــدی معجــزات آيــات الكتــاب املبــن.
إهتــم اإليرانيــون باللغــة العربيــة اهتامــًا بالغــًا وســعوا جاهديــن يف ســبيل تطورهــا 
وتقّدمهــا بحيــث ســبقوا العــرب أنفســهم يف هــذا املضــار فقــد بذلــوا جهــودًا جبــارة يف 
ســبيل إحياءهــا بجوانبهــا املتعــّددة مــن القواعــد والبالغــة بروهبــا الثالثــة املعانــی والبديــع 
ــا  ــي أّلفه ــة الت ــب العربي ــی الكت ــيطة إل ــرة بس ــا نظ ــإذا ألقين ــة. ف ــس اللغوي ــان، والقوامي والبي
اإليرانيــون نــدرك شــغفهم الكبــري هبــذه اللغــة وعلومهــا. إّن هــذا االهتــام نشــأ عــن حبهــم 
الشــديد للغــة العربيــة واحلضــارة اإلســالمية وهلــذا الســبب نفســه أّلــف العلــاء كتبهــم 
اهلامــة باللغــة العربيــة. فهنــاك شــواهد عديــدة تشــهد علــی عظــم شــغف اإليرانيــن بالعربيــة 

ــة. ــة غراب ــا بأّي ــعروا جتاهه ــم مل يش ــا واهّن وعلومه
فمــن أبــرز األســباب التــي تضعــف رغبــة الطــالب يف العربيــة، هــو عــدم شــعور الكثــري 
ــی  ــب عل ــن الصع ــا. فم ــزل هب ــذي ن ــرآن ال ــة والق ــذه اللغ ــن ه ــودة ب ــة املوج ــم بالعالق منه
ــم لغــة العــرب الذيــن يراهــم قومــًا آخــر غــري قومــه فهــو يتســائل مســتغربًا  الطالــب أن يتعّل
ــل  ــری مث ــات أخ ــم لغ ــا يف تعل ــص هل ــت املخّص ــرف الوق ــاذا ال ن ــة ومل ــم العربي ــاذا نتعّل مل
االملانيــة واإلنجليزيــة والفرنســية التــي تتجّلــی فوائدهــا بشــكل أوضــح ويــری جــدوی 

ــة. ــه اليومي ــا يف حيات تعّلمه
يضيــف القائمــون علــی أمــر تدريــس اإلنجليزيــة ومربجموهــا دروس جديــدة وخیّصصــوا 
ــرون  ــة ويوّف ــم املحادث ــة لتعلي ــة خاص ــدون أرشط ــم يّع ــنوّيًا. فه ــا س ــر لتعليمه ــاعات أكث س
ــة يف  ــة ودروس التقوي ــب متعــددة وأرشطــة تعليمي ــة مــن كت للطــالب كل الوســائل التعليمي
ــي  ــة الت ــة الراقي ــدن اإليراني ــی يف امل ــة حت ــة العربي ــراءه يف اللغ ــّذر إج ــر تع ــذا األم ــال أّن ه ح
متتــاز بامتالكهــا ألحــدث األجهــزة التعليميــة والوســائل الدراســية. لذلــك نــری إقبــاالً عظيــًا 
علــی اللغــة اإلنجليزيــة مثــاًل مــن قبــل الطــالب وحتفيــزًا كبــريًا مــن قبــل عوائلهــم واملجتمــع 

علــی تعلمهــا.
ــوز  ــاة حي ــًا يف احلي ــتخدامه عملي ــه واس ــهل إدراك ــا يس ــی أّن كل م ــس عل ــم النف ــد عل يؤّك
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ــري، 1385، ج2:  ــدي ومجه ــری )أح ــور األخ ــن األم ــر م ــه أكث ــان ورغبت ــام اإلنس ــی اهت عل
ــة  ــص حص ــا ختصي ــة يلزمن ــة العربي ــالب واللغ ــن الط ــة ب ــن العالق ــا حتس ــذا إذا أردن 25(. ل
دراســية يف كل أســبوع لتعلــم املحادثــة مــن خــالل اســتخدام األرشطــة التعليميــة وجیــب أيضــًا 
أحــكام االتصــال بــن اللغــة والعلــوم القرآنيــة بحيــث جیــد الطالــب يف نفســه القــّوة الكافيــة 
علــی فهــم القــرآن بعــد إمتــام فصلــه الــداريس. فخالصــة الــكالم أســباب عــدم رغبــة الطــالب 
ــية  ــج الدراس ــالب واملناه ــن والط ــف دور املعلم ــی ضع ــع إل ــّدة ترج ــل ع ــة عوام يف العربي

املعتمــدة لتعلــم اللغــة. فهــي:
التوجــد أدنــی رغبــة لتعّلــم اللغــة العربّيــة لــدی الطالــب فهــو ال يــدري ملــاذا - 1

يتعلمهــا ومــا هــي الفوائــد التــي جینيهــا مــن ذاك التعّلــم وملــاذا ال يتعّلــم بدهلــا لغــات أخــری 
ــة يف املــدارس املتوســطة  ــر وضوحــًا. فتدريــس اللغــة العربي جیــد ممارســتها أعظــم نفعــًا وأكث
ــرية  ــربی يف مس ــة ك ــح معضل ــرآن أصب ــم الق ــی فه ــب عل ــاعدة الطال ــدم مس ــن ع ــاًل ع فض

ــية. ــالب الدارس الط
يرجــع الســبب الثانــی إلــی طيــف املعلمــن الذيــن ال جیــدون مــن الدوافــع مــا - 2

حيفزهــم علــی التدريــس اجلّيــد ألســباب عديــدة أبرزهــا عــدم حصوهلــم علــی رواتــب كافيــة 
ــة. ــری كاإلنجليزي ــروع األخ ــون يف الف ــا املدرس ــي يتقاضاه ــب الت ــًا بالروات قياس

ــاتذة - 3 ــف األس ــی توظي ــًا إل ــري أيض ــة نش ــن العربي ــالب ع ــراض الط ــباب إع مــن أس
واملعلمــن غــري األّكفــاء يف التعليــم فكــا نعلــم جّيــدًا ضعــف املدرســن يــرسي كاملــرض إلــی 
الطــالب ممـّـا خیلــق فيهــم اخلمــول وعــدم االســتطاعة علــی اســتيعاب الــدروس كــا جیــب. مــن 
ــوا  ــريًا مــا حيــدث أن جیلب االرهاصــات األخــری لتوظيــف هكــذا معلمــن هــو أّن هــوالء كث
معهــم الكتــب ذات التاريــن املحلولــة ســابقًا فيقومــون يف الصفــوف بامالءهــا فقط ممّا يســلب 

الطــالب حــق املناقشــة والقــدرة علــی التفكــري حلــل تلــك األســئلة عمليــًا يف الصفــوف.
ــة - 4 ــن العربي ــودة ب ــة املوج ــوح العالق ــدم وض ــًا ع ــربی أيض ــكالّيات الك ــن اإلش م

والقــرآن لــدی الطــالب بصــورة واضحــة وجلّيــة )حكيــم زاده، 1394: 78(. فالطــالب 
ــا.  ــم عنه ــعورهم بغرابته ــة لش ــم للعربي ــد مزاولته ــل عن ــاق ممّ ــل وبإره ــبء ثقي ــعرون بع يش
لــذا جیــب إحــكام االتصــال بــن اللغــة والقــرآن بحيــث جیــد الطــالب أنفســهم قادريــن علــی 
فهــم القــرآن أكثــر مــن الســابق بعــد إمتــام الفصــل الــدرايس ممـّـا يــدّل علــی تطّورهــم وتقّدمهــم 
العلمــي. لتحقيــق هــذا األمــر جیــب اإلكثــار مــن مــادة الرتمجــة كــي يثــري القامــوس اللغــوی 
ــة  ــة املالئم ــث العلمي ــی املباح ــوی عل ــًا أن حتت ــة أيض ــادة الرتمج ــتلزم م ــالب؛ وتس ــدی الط ل
ــاًل يقــوم الطــالب  ــا احلديــث، مث ــا عاملن ــاول قضاي ــي تتن لنفســيات الطــالب واملعلومــات الت
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ــذه  ــری هل ــول األخ ــن احلل ــة. م ــوم احلديث ــوء العل ــی ض ــة عل ــات القرآني ــدی اآلي ــري إح بتفس
ــتمر. ــم ومس ــكل منّظ ــادث بش ــة املح ــة املقــاالت وممارس اإلشــكالية كتاب

مــن األمــور األخــری التــي توّثــق العالقــة بــن الطــالب والعربيــة اســتخدام - 5
الوســائل الدراســية القديمــة واحلديثــة فاملعنيــون باللغــة اإلنجليزيــة يزيــدون مــن احلصــص 
ــا  ــالب مم ــی الط ــة عل ــة باملحادث ــة خاص ــون أرشط ــام ويفرض ــة كل ع ــة لإلنجليزي املخّصص
ــة  ــرب ورغب ــاالً أك ــدي إقب ــان يب ــس أّن اإلنس ــاء النف ــّرح عل ــا. ي ــی تعّلمه ــريًا عل ــاعد كث يس

ــاة. ــًا يف احلي ــا عملي ــتخدامها وتطبيقه ــًا واس ــه فه ــهل علي ــي يس ــع الت ــی املواضي ــد عل أش
مــن العوامــل األخــری املحّفــزة علــی تعّلــم اللغــة اختبــار الكنكور)امتحــان دخــول - 6

اجلامعــات(. فالطــالب عنــد شــعورهم بأمّهيــة دور اللغــة العربيــة يف هــذا االختبــار فيضطــرون 
ــون  ــن املعنّي ــا لك ــل يف تعّلمه ــن ذي قب ــر م ــت أكث ــابق ووق ــن الس ــرب م ــام أك ــی رصف اهت إل
ــة.  ــن األمهي ــتحق م ــا يس ــريوه م ــر ومل يع ــذا األم ــف هب ــوا لألس ــار مل يبال ــذا االختب ــداد ه بإع
ــاب تتكــّرر  ــة إذ أّن ســؤاالت الكت ــوع األســئلة االمتحاني اجلانــب اآلخــر مــن املعضلــة هــو ن
مــّرة أخــری كــا هــي دون حتويــر يف االختبــارات ممـّـا يدفــع الطــالب إلــی حفظهــا دون فهمهــا 
كــا جیــب وال يزيــد يف االمتحــان عــن إعــادة كتابتهــا مــرة أخــری يف االختبــار. يف حــال أّنــه إذا 
تــّم حتويــر األســئلة فذلــك يســاعد الطــالب علــی التطــور واإلبــداع وخیلــق فيهــم روح التلــّذذ 

واالســتمتاع.
  يعتــرب عــدم وجــود تناســب وتناســق بــن العوامــل املحّفــزة علــی تعّلــم اللغــة هــو 7- 

ــذا  ــق ه ــدم التناس ــی ع ــة. يتجّل ــة العربي ــم اللغ ــق تعلي ــربی يف طري ــات الك ــن العقب ــر م اآلخ
ــة الوقــت واحلصــص املخّصصــة لتعليمهــا عــالوة علــی  ــة مــع قّل يف ضخامــة الكتــب العربي
كثــرة الطــالب يف الصفــوف ممـّـا يعّقــد مــن أمــر التعليــم لــدی الطــالب. يرجــع قســم كبــري مــن 
حالــة عــزوف الطــالب عــن العربيــة إلــی أســباب عــّدة تارخیيــة وسياســية واجتاعيــة وثقافيــة 

وأســباب أخــری أيضــًا نجملهــا فيــا يــيل:
كيفية تعاطي املدرسن مع اللغة العربية- 1
كيفية تعريف اهلدف املنشود من تدريس العربية- 2
خوف الطالب من اإلخفاق يف تعلم العربية- 3
عــدم ختصيــص حصــص إضافيــة يقــوم الطــالب فيهــا باختبــار النفــس ممّــا تســاعد - 4

الطــالب علــی تعلــم أســاليب اإلجابــة علــی األســئلة برسعــة. كــا أرشنــا ســابقًا فــإن الوقــت 
ــل  ــس وح ــی التدري ــن عل ــر املعلم ــا يضط ــم ممّ ــّدًا للتعلي ــل ج ــدرس قلي ــذا ال ــص هل املخّص
التاريــن برسعــة حتــی أهنــم ال جیــدون مّتســعًا مــن الوقــت لتعليــم الطــالب أســاليب اإلجابــة 
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علــی األســئلة.
عدم وضوح العالقة بن العربية والقرآن والتباسها يف ذهن الطالب.- 5
يمكننــا التنويــه إلــی أّن بعــض األســئلة يف اختبــار الكنكــور ُتــدّون مــن خــارج - 6

الكتــب الدراســية املعتمــدة كاملــواد األساســية يف الــدروس.
إّتساع املباحث الرفية والنحوية يف اللغة العربية قياسًا بالفارسية بشكل كبري.- 7
اعتبــار اإلنجليزيــة أهــّم درس يف اجلامعــات يف كثــري مــن الفــروع وشــيوعها وحتوهلــا - 8

ــة  ــی اللغ ــراين عل ــور اإلي ــل اجلمه ــن قب ــع م ــال الواس ــة. اإلقب ــًا للعربي ــة خالف ــة عاملي ــی لغ إل
اإلنجليزيــة أفضــی إلــی انتعاشــها ورقيهــا يف املــدارس واملعاهــد بشــكل كبــري. أّدی هــذا 
ــة  ــية القديم ــائل الدراس ــتی الوس ــن لش ــاتذة واملعلم ــتخدام األس ــی اس ــع عل ــال الواس اإلقب
ــا  ــة وغريهــا، وفرضهــا علــی الطــالب ممّ ــة مــن كتــب وأفــالم وأرشطــة تعليمي منهــا واحلديث

ــة. ــم اإلنجليزي ــل لتعل ــو درايس متكام ــري ج ــی توف ــاعد عل س

مضمون الكتب الدراسية
تــّم احلديــث حتــی اآلن عــن نقــد ودراســة الكتــب العربيــة املعتمــدة يف املرحلــة الثانويــة والتــي 
تشــرتك مجيعهــا يف ســمة واحــدة هــي عــدم االهتــام بتقييــم فاعليــة الكتــب ونقــد النصــوص 
ــي، 1388: 79(.  ــب )كرم ــذه الكت ــودة يف ه ــداف املنش ــدم إدراك األه ــايل ع ــة وبالت التعليمي
جیــدر القــول إّن الربجمــة الدراســية للكتــب العربيــة التعليميــة جیــب أن تســري وفــق تطــورات 
املجتمــع كــي تتناســب مــع احلاجــات املختلفــة للمجتمعــات )ملكــي، 1381: 125(. فلذلــك 

جیــدر بنــا أن نلقــي نظــرة علــی كتــاب اللغــة العربيــة للعــام الثالــث يف مرحلــة الثانويــة. 
ــة  ــذه املقال ــي هل ــوع الرئي ــاول اآلن املوض ــی نتن ــا مض ــا في ــي ذكرن ــث الت ــی املباح ــرًا إل نظ
ــوم  ــة للعل ــة الثانوي ــث يف املرحل ــام الثال ــة للع ــة العربي ــاب اللغ ــة كت ــل يف دراس ــذي يتمّث وال
ــة يف  ــب العربي ــّكل كل الكت ــة. تتش ــذه املرحل ــة يف ه ــب العربي ــّم الكت ــاره أه ــانية باعتب اإلنس

ــن. ــوص والتاري ــد والنص ــي القواع ــية ه ــام رئيس ــة أقس ــن ثالث ــة م ــدارس اإليراين امل
ــة  ــه كثــرت يف اآلون ــی أن ــة حت ــا أهــّم األقســام الثالث ــّم تعريــف القواعــد علــی أهّن وقــد ت
األخــرية ظاهــرة التذّمــر منهــا لــدی الطــالب واملعلمــن علــی ســواء يف حــال أّننــا نعلــم جّيــدًا 
أّن تعّلــم اللغــات يعتمــد بشــكل أســايس علــی القواعــد فيكــف إذن يمكــن تعّلــم لغــٍة مــا دون 

إتقــان قواعدهــا األساســية؟!
ــب  ــب جی ــزع. فالطال ــة ال تتزع ــدة ثابت ــی أعم ــاء رصح عل ــة بن ــل بمثاب ــذا العم ــرب ه يعت
ــك  ــوء تل ــی ض ــوص عل ــح للنص ــم صحي ــی فه ــل إل ــی يتوّص ــد حت ــی القواع ــّرف عل أن يتع
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القواعــد. 
لكننــا ال يمكننــا أن نتجاهــل إشــكاليات الكتــب الدراســية يف هــذا املجــال ألهّنــا تشــّكل 
األســباب البــارزة لعــزوف الطــالب عــن العربيــة. يعتــرب اســتخدام املناهــج الدراســية البنّــاءة 
مــن أبــرز مســتلزمات التعليــم يف العــر احلديــث وإذا مــا اعتمــدت هــذه املناهــج احلديثــة يف 
ــب  ــن الكت ــة. لك ــي ال حمال ــّدم العلم ــدرايس والتق ــّور ال ــنجني التط ــا س ــية فإّنن ــاة الدراس احلي
ــة،  ــج احلديث ــن املناه ــا م ــتمد روحه ــة مل تس ــية احلالي ــا الدراس ــدة يف مناهجن ــية املعتم الدراس
فنشــهد حالــة مــن الضعــف تتحّكــم يف الــدرس العــريب. لذلــك نقــوم بتقديــم ملخــص عــن 
اشــكاليات الكتــب العربيــة هبــدف حتفيــز املعنيــن بأمرهــا علــی القيــام بإصــالح تلــك الكتــب 
واســتبدال مناهجهــا القديمــة بمناهــج حديثــة بنـّـاءة ، بالطبــع إذا مل يتــم إصــالح تلــك الكتــب 

بشــكل جّيــد ال نــری أّي تطــّور وتقــّدم يف جمــال التعليــم أبــدًا. 
اإلشــكاليات األساســية يف الكتــب العربيــة مــع تقديــم االقرتاحــات واحللــول واألســاليب 

ــية، فهي: الدراس
ــاول -1 ــر وال تتن ــل روح الع ــرية وال حتم ــة كب ــادة الرتمج ــتخدمة يف م ــوص املس ــر النص أكث

ــر أن  ــذا األم ــا يف ه ــتها. اقرتاحن ــة يف دراس ــالب الرغب ــد الط ــا يفق ــث ممّ ــامل احلدي ــا الع قضاي
تعتمــد الرتمجــة يف نصوصهــا علــی قضايــا عاملنــا احلديــث وتتنــاول املواضيــع الشــّيقة مــن مثــل 
القصــص املبهجــة، واحلكايــات احلكيمــة، واحلكــم الرتبويــة، واألحــداث السياســية يف العــامل 
ــی  ــاع حت ــاد واجت ــس واقتص ــم نف ــون وعل ــب وفن ــن ط ــة م ــافات العلمي ــث، واالكتش احلدي
ــواّد  ــذه امل ــم. إذ »أّن ه ــة يف أذهاهن ــروح العلمي ــش ال ــة وتنع ــة الالزم ــالب الرغب ــق يف الط ختل
تســاعد التالميــذ علــی اســتيعاب النصــوص العربيــة وترمجتهــا بشــكل أفضــل«. )متقــي زاده 

وآخــرون، 1393: 245(.
ــة(  ــة الرتمج ــف( و)ورش ــل )كي ــن مث ــة م ــة العربي ــاب اللغ ــية يف كت ــول دراس ــود فص إّن وج
ــا  و)ترمجــة بعــض النصــوص( فضــاًل عــن عــدم جدواهــا يف التعليــم فإهنــا هتــدر الوقــت في
ال طائــل منــه وتضاعــف حالــة النفــور لــدی الطــالب مــن الصفــوف العربيــة. فــإذا مــا قبــل 
املعنّيــون باألمــر هــذا االقــرتاح بصــورة حســنة فــإّن أفضــل أســلوب بنــاء لتدريــس الرتمجــة، 
هــو أن يقــوم األســتاذ أو املعلــم بفــرض قــراءة النصــوص علــی الطــالب حتــی يتعلمــوا 
قراءهتــا بشــكلها الصحيــح ومــن ثــم يقســم الطــالب إلــی عــّدة جمموعــات مــن أجــل ترمجــة 
تلــك النصــوص، بعــد ذلــك خیتــار طالبــًا مــن كل جمموعــة ممّثــاًل عــن جمموعتــه ليقــوم بــرشح 

ــه للنــص. ترمجت
االشــكالية الثانيــة يف الكتــب العربيــة هــي التاريــن وكيفيتهــا، كثــرة التاريــن متنــع الطالــب -2
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مــن فهــم املــادة والرغبــة فيهــا، فمــن الــروري تقليــل كميــة التاريــن إىل حــد كبــري وجعلهــا 
كلّيــة. اقرتاحنــا لتاريــن هــذا القســم هــو أّوالً أن تكــون التاريــن للمدرســة فقــط أي يتــم حــّل 
ــم  ــم لتقيي ــًا يســتطيع املعّل ــة. ثاني ــات املنزلّي ــن يف الصــف وال تكــون ضمــن الواجب كل التاري
ــرًا وإمــا فــردًا أو مجعــًا وينتهــي مــن تدريــس هــذا  ــا حتري هــذا القســم أن يمتحــن الطــالب إّم

القســم بنجــاح.
نظــرًا ملــا أســلفنا جیــب أّوالً أن نــدرس نصــوص الرتمجــة لكشــف نقــاط ضعفهــا وقّوهتــا: 
جیــب إختيــار نــص الــدروس مــن اآليــات القرآنيــة الكريمــة ذوات احلكــم واألحاديــث 
)القصــرية والشــيِّقة( التــي تســتعمل يف اللغــة الفارســية هبــدف جعــل تلــك املفردات حمسوســة 
ــة  ــث لألئم ــب احلدي ــرية يف كت ــة قص ــات قصصي ــا مقطوع ــا؛ وأّم ــية وأدهب ــة الفارس يف الثقاف
املعصومــن عليهــم الســالم وأمجــل حكمهــم، لنســتفيد علميــًا وتربويــًا وأخالقيــًا مــن تقصــري 
هــذه النصــوص وإثــراء حمتواهــا. ألّن »القضيــة الثقافيــة هــي حاجــة جمتمعنــا احلديــث. فشــبابنا 
يف أشــد احلاجــة إلــی النهضــة الثقافيــة. القــرآن الكريــم وأحاديــث األئمــة املعصومــن عليهــم 

الســالم، تعتــرب مــن أرقــی املبــادي الثقافيــة لألجيــال احلديثــة« )مريحاجــي، 1389:145(.
ــد  ــی ال تفق ــية ك ــة الرئيس ــا العربي ــن مصادره ــدروس م ــات ال ــار موضوع ــك إختي كذل
ــد  ــربان، أمح ــل ج ــربان خلي ــن، ج ــه حس ــال ط ــن أع ــاًل م ــة؛ مث ــا البالغّي ــا وجذابيته روعته
ــريب  ــو ع ــه بج ــب نفس ــری الطال ــی ي ــاهري، حت ــرب املش ــعراء الع ــاب وش ــائر كّت ــوقی، وس ش
بحــت، أو أحــداث املجتمــع الراهنــة أو النصــوص الرياضيــة واملعلومــات العاّمــة كاحلاســوب 
ليحفظــوا  للتعّلــم  وإشــتياقهم  الطــالب  رغبــة  مــن  يزيــد  يوميــًا  معــه  نتعامــل  مــا  وكّل 
املصطلحــات واملفــردات الوظيفيــة للمحادثــة وختــرج النصــوص مــن حالــة الدارجــة وهــذه 

ــرية. ــبة كب ــاة لنس ــة مراع ــنة الثالث ــاب الس ــألة يف كت املس
وقــد ُجعلــت يف قســم خــاص بصفتهــا فصــاًل كامــاًل وتســتخدم األمثــال واحلكــم العربيــة 
ــعراء  ــف بالش ــم التعري ــية. ويت ــر الفارس ــم والنث ــوص النظ ــية يف نص ــا بالفارس ــا يعادهل ــع م م
والكّتــاب العــرب لــكّل نــص حتــت عنــوان تاريــخ األدب العــريب؛ مثــاًل يتكّلــم الــدرس 
ــي  ــباب الت ــع واألس ــة الدواف ــب معرف ــعر جی ــم الش ــي، لفه ــاعر إفريق ــن ش ــرش ع ــادی ع احل
دفعــت الشــاعر إلنشــاد هــذه املقطوعــة. فعــَرَض حممــد الفيتــوري أدب املقاومــة يف هذا الشــعر 
وكان مــن األفضــل إطــالع الطالــب أّوالً علــی التاريــخ واجلــو املحيــط بالشــاعر آنــذاك، حتــت 
ــا  ــدی دول إفريقي ــودان إح ــل. الس ــورة أفض ــعر بص ــی الش ــم معن ــخ األدب ليفه ــوان تاري عن
ــران، إذن املشــاعر واألدب أيضــًا خیتلفــان،  وختتلــف تقاليدهــا وأدهبــا عــن آســيا وخاصــة إي
ــم عــن  ــأّن هنــاك عــدم إنســجام يف الــدروس ألّن كل درس يتكّل مــن جهــة نســتطيع القــول ب
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ــة  ــر جاذبي ــون أكث ــاًل، تك ــة مث ــات كالقص ــع املوضوع ــر وإذا تتاب ــن اآلخ ــف ع ــوع خیتل موض
ومتعــة للطــالب.

ومــن جهــة أخــری النــری يف الكتــاب أثــرًا للموضوعــات الفكاهيــة واملضحكــة ألّن 
الفكاهــة والضحــك تنطبــع يف ذاكــرة الطالــب بالتكــرار. ومــن األفضــل درج املفــردات 
ــذه  ــدو أّن ه ــة. يب ــنة الرابع ــة للس ــاب العربي ــا يف كت ــدرس ك ــة ال ــكل درس يف هناي ــدة ل اجلدي
ــون للطالــب أكثــر فائــدة؛ مثــاًل يف الــدرس احلــادی عــرش األســلوب األكثــر  الطريقــة تك
ــا  ــر »م ــإاّل ال داع لذك ــا ب ــض عمله ــس«، لنق ــبيهة بلي ــا الش ــو »م ــتثناء ه ــتخدامًا يف اإلس إس
الشــبيهة بليــس«، وال يعرفهــا الطالــب وتســّبب لــه عــدم اســتيعاب ومــن املفّضــل ذكــر نــاذج 
مــن قســم املســتثنی يف الــدرس، مــع ذلــك مل يتــم درج رقــم اآليات أو مثــاًل يف الــدرس اخلامس 
عــرش أبيــات مجيلــة مــن معــروف الرصــايف جتعــل الطالــب يتعــّرف أكثــر علــی الشــعر العــريب 
املعــارص، مــن مزايــا الــدرس أّن األبيــات وإن كانــت قليلــة لكنّهــا مفيــدة وغنّيــة وحتتــوي علــی 
ــل  ــن األفض ــلمن. كان م ــّور املس ــالم وتط ــة اإلس ــی قضي ــري إل ــة وتش ــة عالي ــم أخالقي مفاهي
ذكــر نبــذة عــن حيــاة الرصــايف وعــن أوضاعــه االجتاعيــة أو السياســية التــی مــرَّ هبــا الشــاعر، 

ليفهــم الطالــب تلــك املفاهيــم بصــورة أفضــل.
إضافــة إلــی ذلــك فإننــا يف الكتــب العربيــة خاصــة كتــاب الســنة الثالثــة للعلــوم اإلنســانية، 
ــرًا  ــّن نظ ــرآن. لك ــر يف درس الق ــراءة إنح ــم الق ــراءة، ألّن تعلي ــم الق ــد تعلي ــا يفي ــری م ال ن
إلــی أّننــا النســتطيع فصــل القــراءة عــن اللغــة العربيــة، هلــذا فالنصــوص والعبــارات املختلفــة 
املوجــودة يف الكتــاب كّلهــا هتــدف إلــی تعزيــز القــراءة الصحيحــة وإثبــات مــا تعّلمــه الطالــب 
ــة  ــن وترمج ــّل التاري ــوم بح ــة يق ــب يف املدرس ــظ أّن الطال ــن املالح ــن م ــرآن لك ــة الق يف حص

العبــارات إلــی الفارســية وال يطلــب مــن أحــد قــراءة تلــك العبــارات العربيــة.
ــدف  ــرباء اهل ــن اخل ــري م ــا الكث ــری يعتربه ــارات األخ ــن كل امله ــن ب ــراءة م ــارة الق إذ أّن مه
الرئيــس مــن تعّلــم اللغــة الثانيــة حتــی أن بعــض ذوي الــرأي يراهــا أساســًا للمهــارات 

األخــری مــن مثــل االســتاع واملحادثــة والكتابــة )صحرايــي، 1385: 15(.
يســتطيع أوليــاء الطــالب أن يبّينــوا أمهيــة اللغــة العربيــة بصــورة غــري مبــارشة عــن طريــق إقامــة 
ــس  ــم بمجال ــة أبنائه ــور برفق ــت واحلض ــا يف البي ــري وغريمه ــرآن والتفس ــالوة الق ــات ت جلس
كمجلــس دعــاء كميــل ويزيــدوا مــن رغبتهــم يف ســبيل تعّلــم العربيــة. فرصــة التعّلــم تشــمل 

اجلــو التعليمــي )املدرســة والصــف( واجلــو العاطفــي املســتولی عليهــا.
هنــاك عوامــل عــّدة تؤّثــر علــی التعليــم، منهــا: الُبعــد الفيزيائــي كمســاحة الصــف 
الــدرايس، اإلضــاءة، التكييــف، اإلمكانــات الرياضيــة والرتفيهيــة يف املدرســة، األجهــزة 
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واإلمكانــات املســاعدة يف التعليــم )أنظــر: فــرد دانــش، 1372: 152(، الُبعــد العاطفــي كعالقــة 
املعّلــم بالطالــب أو عالقــة الطالــب ببقّيــة الطــالب، البيئــة الرتبوية العائليــة، احلالــة االجتاعية 

أو االقتصاديــة يف املجتمــع )أنظــر: رشيعتمــداري، 1382: 209؛ كريــس، 1383: 25(.
يســتطيع املعّلــم أيضــًا إســتخدام األدوات املســاعدة للتعليــم مثــل: امللصقــات التعليميــة 
والرســوم البيانيــة الورقيــة واألوراق الكبــرية لــرف األفعــال والضايــر، األفــالم وملفــات 
ــف يف  ــب التألي ــرش أو مكت ــل إدارة الن ــن قب ــزة م ــة املجّه ــراص التعليمي ــت واألق ــوور بوين ب
املدرســة واإلســتفادة مــن املكتبــة والكاســيتات علــی مســتوی الدوائــر وكافــة دوائــر التعليــم 
ــض  ــم بع ــدارس وتقدي ــة يف كل امل ــة العربي ــة اللغ ــود ورش ــك وج ــق وكذل ــة يف املناط والرتبي
الــدروس كاملرسحيــة واألرشطــة واســتخدام كتــاب الواجبــات املخصــص للطــالب كإحــدی 
وســائل املســاعدة للتعليــم وتأســيس جمــالت النمــو اخلاصــة باللغــة العربيــة لتزويــد املــدارس 
باملجــالت العربيــة كـ»اهلــدی« وتأســيس مركــز اإلعالنــات وموقــع لتعليــم اللغــة العربيــة عــرب 
ــاريس  ــريب والف ــعر الع ــن الش ــتفادة م ــران واإلس ــم يف إي ــة والتعلي ــق الرتبي ــة مناط ــت لكاف الن

لبيــان القواعــد ولتســهيل مهمــة التعليــم، مثــال: 
من مهان امحد ال ينرفم                       كه علی بر رس من جر ندهد

أو:
معرف شش بود، مضمر، إضافه          علم، ذوالالم وموصول واشاره

كذلــك التقســم العــادل لدرجــات التقييــم بــن طاقــات الطــالب يف القــراءة وترمجــة 
النصــوص وتوظيــف القواعــد يف التاريــن واإلقبــال علــی أحــدث طــرق التدريــس ومســامهة 
الطــالب يف النشــاطات اجلاعيــة لتعميــق وتثبيــت التعليــم يف الطــالب، ألّن مــن أهــّم مشــاكل 
ــی  ــتاع إل ــتمرار يف االس ــد واالس ــكان واح ــوت يف م ــب والثب ــّرك الطال ــدم حت ــو ع ــم ه التعّل
كالم املعلــم. املالحظــة املهّمــة يف الطــرق الفّعالــة لالســتفادة مــن املقــدرات الذهنيــة العاليــة، 
توظيــف األدوات ومجــع املعلومــات وتصنيفهــا ثــم االســتنتاج والتعميم. ال يســتطيع املعّلمون 
اخّتــاذ طريقــة واحــدة لــكل الصفــوف وكل الطــالب. بغــض النظــر عــن الطــرق املســتخدمة 
ــه املــرح واالســتمتاع بالنشــاط اجلاعــي  ــر في ــر الصفــوف نجاحــًا هــو الصــف الــذي يكث أكث
ومســامهة مجيــع الطــالب يف القــراءة، هــذا األمــر هیّيــئ األرضّيــة الســتخدام اجلمــل القصــرية 
ــق  ــث يعّم ــة بحي ــرق الطالبّي ــن الُف ــب وب ــم والطال ــن املعّل ــوار ب ــة يف احل ــيطة واليومّي والبس
ــيطر  ــم أن يس ــی املعّل ــب عل ــة. إذن جی ــردات العربي ــف املف ــوا توظي ــدرس ويتعّلم ــم لل فهمه
علــی كافــة طــرق التدريــس كالســؤال واجلــواب وحــّل التاريــن وطريقــة الكشــف وغريهــا. 

ويســتخدم هــذه الطــرق يف الوقــت املناســب نظــرًا إلــی معلومــات الطالــب.



دراسة نقدیة علی مفاهیم الكتب العربیة التعلیمیة )كتاب اللغة العربیة للعام الثالث ...66

النتائج
ــة يســتلزم  ــاء والصحيــح ملــادة اللغــة العربي ــأّن التدريــس البنّ ــا القــول ب بصــورة جمملــة يمكنن

ــة: العمــل باملالحظــات التالّي
ــة بشــكل موجــز وســهل مــن خــالل االستشــهاد بذكــر -1 ــة والرفّي ذكــر القواعــد النحوّي

ــة. ــه وحديث ــال بّين أمث
ــرية -2 ــد كث ــت القواع ــا كان ــه كّل ــا أّن ــت لن ــد ثب ــدة فق ــد املعّق ــی القواع ــاد عل ــب االعت جتنّ

ــر  ــی أم ــديد عل ــدل التش ــون ب ــر. فاملعلم ــتها أكث ــن دراس ــالب م ــر  الط ــتّد تذّم ــة، اش وصعب
املحادثــة وتعزيزهــا الــذي يضمــن القــراءة والرتمجــة الصحيحتــن للنصــوص العربيــة يعــريون 
كل اهتامهــم لتدريــس القواعــد ويبذلــون قصــاری جهدهــم لتنظيمهــا، ممّــا يفقــد الصفــوف 

ــه. ــل من ــا ال طائ ــل في وقتهــا القلي
اإلفــادة مــن جتــارب املعلمــن ذوی اخلــربة يف أمــر تعليــم العربية وتأليــف الكتب الدراســية -3

والســعي املتكامــل لتحديــث هذا الــدرس ورفع مســتواه.
االعتــاد أكثــر فأكثــر علــی املحادثــة يف املرحلــة املتوســطة واالهتــام بفــن الرتمجــة يف -4

املرحلــة الثانويــة.
االستشهاد باآليات القرآنية واألحاديث النبوية السهلة واجتناب الصعب منها.-5
ــا، -6 ــا إليه ــي أرشن ــور الت ــن كل األم ــّم م ــة أه ــة العربي ــن يف اللغ ــالب واملعلم ــب الط ترغي

ــنت  ــإذا حتّس ــا. ف ــة وعلومه ــب العربي ــن ح ــالب واملعلم ــوس الط ــرس يف نف ــب أن نغ فيج
ــرية، تقهــر كل  ــق فيهــم روح كب ــإّن ذلــك الشــك يقّرهبــم إليهــا وخیل ــا ف نظــرة الطــالب إليه
الصعوبــات التــي تعــرتض طريــق تعّلمهــا وجیعلهــم يبذلــون جهــودًا أكــرب مــن قبــل إلتقاهنــا. 
ــة  ــإذا مــا كانــت روح املعلــم مترّشب ــذون باملعلمــن، ف ــريًا مــن الطــالب حيت ــّوه أيضــًا أّن كث نن
ــا  ــح م ــس صحي ــارش والعك ــكل مب ــالب بش ــی الط ــس عل ــك ينعك ــإّن ذل ــة، ف ــم واملعرف للعل

ــة. ــم واملعرف ــام بالعل ــی املعلمــن االهت ــم عل حيّت
مــن املمكــن أن تلعــب معاهــد تعليــم اللغــة العربيــة دورًا كبــريًا يف تعليــم العربيــة يف حــال -7

ــة والتعليــم  ــه منظمــة الرتبي الســاح هلــا بمارســة نشــاطها التعليمــي. فالتعتيــم الــذي تقــوم ب
فيــا يتعّلــق بالســاح وإعطــاء الرخصــة للمعاهــد العربّيــة قــد شــّدد حالــة التســاهل والرتاخــي 
يف حــال أّن هــذه املنظمــة قــد ســمحت بتدشــن اآلالف مــن معاهــد تعليــم اللغــة اإلنجليزيــة.

توجيــه اهتــام أكــرب إلــی فــن الرتمجــة فالطــالب ال يســتطيعون قــراءة النصــوص العربيــة -8
بشــكل جّيــد. فمــن العبــث أن نطلــب منهــم تعلــم القواعــد النحوّيــة مــن مثــل مباحــث 
ــل  ــن قب ــايل م ــام احل ــة. فاالهت ــث النحوّي ــب املباح ــن أصع ــي م ــي ه ــالل الت ــداد واإلع األع
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ــة. ــارات اللغوي ــائر امله ــن س ــر م ــد أكث ــم القواع ــدارس تعّل امل
جیــب رتــق اهلــّوة بــن مباحــث املرحلــة املتوســطة واملرحلــة الثانويــة بمعنــی أاّل يكــون هناك -9

فاصــل كبــري وفــرق شاســع بــن مســتوی املرحلتــن. فمــن أســباب نفــور الطــالب أيضــًا حالــة 
ــة؛ إذ أّن مباحــث  ــة املتوســطة والثانوي ــري بــن مباحــث املرحل عــدم التناســب والفاصــل الكب
األولــی كليــة وســهلة يف منتهــی الســهولة يف حــال أّن مباحــث الثانيــة متتــاز بالعمــق والتعقيــد 

والدّقــة أكثــر مــن طاقــة الطــالب يف هــذه املرحلــة.
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Abstract

Since teaching a language –as one of the most important courses in 
the educational system- is a crucial task, it is absolutely necessary to 
study language pedagogy which can direct students toward intended 
targets, and eliminate educational barriers. Educational scholars believe 
that one of the most necessary elements for learning a language is the 
textbook, but unfortunately students are not willing to learn Arabic 
these days, and due to the students increasing reluctance, most of Arabic 
teachers and educationists attempt to increase the attractiveness of 
Arabic language courses so as to boost the students’ motivation to learn 
the Holy Quran language. The purpose of this article is to analyze the 
strong and weak points of the Arabic humanities textbook of the third 
grade of high school. The paper is based on an experimental descriptive 
analytical study which considers texts, exercises and translation parts 
of the textbook. According to the article results, the authors found that 
there was no special attention to teaching Arabic as the second language, 
and there was a long way to reach its satisfying level. In this regard, 
making drastic changes, in various educational parts, and educational 
cooperation are needed. One of the most practical solutions to improve 
this situation is to promote Arabic language teachers’ knowledge level 
and utilize new educational techniques.

Keywords: teaching Arabic language, teachers, students, third year, 
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