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امللخّ ص

نظــر ًا إلــی أمهیــة تع ّلــم اللغــات األجنبیــة الســیام إذا كانــت مــن الــدروس الرئیســة يف املــدارج العلمیــة،
نــری رضورة قصــوی للقیــام بدراســة فاحصــة وبنّــاءة تســاعد علــی دفــع الطــاب أشــواط ًا يف ســبیل حتقیــق
األهــداف املتم ّثلــة يف التعلیــم والرتبیــة .علــی الرغــم مــن ّ
أن علــاء اللغــة ومدرســیها أكــدوا علــی أمهیــة دور
تنصــل الطــاب مــن تع ّلم
الكتــب ودروســها ووســائلها يف عملیــة تعلیــم اللغــات ّإل أننــا نشــاهد بكثــرة ظاهــرة ّ
اللغــة العربیــة وضعــف الرغبــة يف ممارســتها .نظــر ًا إلــی تد ّنــی مســتوی الطــاب يف هــذا املجــال بــدأ املدرســون
يف البحــث عــن حلــول تزیــل العقبــات يف طریــق تعلــم اللغــة العربيــة وإتقاهنــا .هیــدف هــذا املقــال إلــی إلقــاء
نظــرة نقدیــة تكشــف عــن نقــاط القـ ّـوة والضعــف يف كتــاب اللغــة العربیــة للعــام الثالــث مــن املرحلــة الثانویــة
للعلــوم اإلنســانیة وذلــك مــن خــال املنهــج الوصفــي  -التحلیــي وبدراســة النصــوص والتامریــن وورش
توصــل
عمــل الرتمجــة والقواعــد بنــاء علــی أعــوام عدیــدة مــن جتــارب تعلیمیــة واحصائیــات يف هــذا املجــالّ .
الباحثــون يف هــذه الدراســة إلــی ّ
أن اللغــة العربیــة باعتبارهــا اللغــة الثانیــة يف إیــران مل حتــظ بــا تســتحق مــن
العنایــة واالهتــام لــدی األوســاط العلمیــة واألدبیــة .فقــد اســتلزم األمــر القیــام باصالحــات جــادة بالتعــاون
مــع خمتلــف الدوائــر التعلیمیــة .مــن أبــرز احللــول يف هــذا املجــال ،رفــع املســتوی العلمــي لــدی مــدريس اللغــة
العربیــة واســتخدام التقنیــات العلمیــة اجلدیــدة يف املــدارس واملعاهــد العلمیــة.

الكلامت الدليلية :تعلیم اللغة العربیة ،املدرسون ،التالمیذ ،املرحلة الثانویة ،العلوم اإلنسانیة.

* الكاتب املسؤولmebrahim@ut.ac.irm :
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املقدمة
مدرســو اللغــة العربيــة بتدریــس التالميــذ هبــدف
تعليــم اللغــة العربيــة هــي عمليــة یقــوم فیهــا ّ
اســتقطاهبم إلــی اللغــة العربيــة مــع نرشهــا .كانــت اللغــة العربيــة أكثــر اهتاممـ ًا يف تعليمهــا بــن
«ألنــا مــن إحــدى اللغــات الســامية وهلــا دور هــام لكوهنــا ذات أدب
املــدارس واملعاهــدّ ،
ج ّيــد وأســلوب حســن» (خملــص .)70 :2009 ،كــا قــال اهلل تعــاىل يف القــرآن الكريــم« :إ ّنــا
أنزلنــاه قرآن ـ ًا عربي ـ ًا لعلكــم تعقلــون» (يوســف ،)2 /ولقــد وصلــت اللغــة العربيــة إىل حــد
الكــال باآلیــات القرآنیــة التــي نزلــت عــى نبینــا حممــد صلــی علیــه وآلــه وســلم ،ولذلــك
امتــازت بمكانــة ســامیة وشــأن عظیــم لــدی األوســاط املثقفــة؛ وهــذا مــا دفــع املســلمني إىل
تعلمهــا وتعلیمهــا بجــدّ ونشــاط.
لقــد كانــت هــذه اللغــة مــادة أساســیة مــن املــواد الدراســية الرســمية يف مجيــع املــدارس
اإلیرانیــة وجیــب علــی التالميــذ تعلمهــا بجــد ومثابــرة .فواجــب احلفــاظ علــی اللغــة العربیــة
مســؤولیة تقــع علــی كاهلنــا أمجعــن فاللغــة العربیــة الیــوم مــن أبــرز اللغــات احل ّیــة يف العــامل
لكــن طــاب العلــم مل یبــدوا أي اهتــام بتعلمهــا .حیــاول األســاتذة املعنیــون ّاتــاذ حلــول
قــادرة علــی تنم ّیــة روح تعلــم العربیــة لــدی الطـ ّـاب وحتیــي فيهــم العزیمــة والرغبــة جتــاه
هــذه اللغــة وتســاعد علــی اتقــان مهاراهتــا املتعــددة مــن حمادثــة ،وكتابــة ،وقــراءة.
إضافــة إلــی ذلــك تعتــر قضیــة التعلیــم مــن أبــرز القضایــا اهلامــة يف كل بلــد ،إن مل تكــن
مههــا وهــي تشـكّل حجــر األســاس لــرح الرقــي والتقــدّ م .إهتــم العلــاء اإلیرانیــون باللغــة
أ ّ
العربیــة فــور دخــول اإلســام يف بالدهــم لســببنی أساســینی :األول هــو ّ
أن الدیــن اإلســامي
الــذی اعتنقــوه ،والثانــی هــو انتشــار اللغــة العربیــة بــن أبنــاء األمــة الفارســیة علــی نطــاق
واســع .هنــاك أســباب أخــری ال تقــل أمهیــة منهــا ،وهــي أن الدســتور اإلیــراين تقــوم أصولــه
علــی أســاس اللغــة العربیــة ومصطلحاهتــا الــی حــد كبــر ّ
وإن األدب الفارســی مفعــم
باملفــردات التــی اســتقاها مــن اللغــة العربیــة .لذلــك یتح ّتــم علــی النظــام الدراســی اإلیــراين
ختصیــص حصــص لتدریــس اللغــة العربیــة مــن املرحلــة االساســیة إلــی املرحلــة الثانویــة
(دســتور مجهوریــة ایــران اإلســامية.)36 :1387 ،
ویــدور بحثنــا بمجملــه حــول ســؤالنی ها ّمــن نحــاول اإلجابــة عنهــا خــال البحــث
ومهــا كالتــايل:
1ما هي املشاكل والعقبات التي تعرتض طریق تعلم اللغة العربیة يف بلدنا؟
-1
2مــا هــي احللــول املجدیــة التــي متكّننــا مــن حــل هــذه املشــاكل وجتــاوز هــذه
-2
املعوقــات؟
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املنهج
اتبــع الباحثــون يف هــذه الدراســة املنهــج الوصفــي  -التحليــي واســتخدموا اإلســتبانة كأداة
جلمــع املعلومــات كــا أســتخدموا بعــض اإلحصــاءات التحليليــة لتفســر إســتجابات عينــة
البحــث.
اختــار الباحثــون جمتمــع البحــث مــن مدینــة طهــران ثــم اختــاروا عــدد مــن التالمیــذ
متمثلــة يف ثامنيــة مــدارس إلجــراء التجــارب وعمــدوا علــی اختيــار عــدد مــن معلمــي اللغــة
العربيــة باملرحلــة الثانویــة.

الدراسات السابقة
أ ّلــف الباحثــون اإلیرانییــون عــدة مقــاالت حــول تعلیــم اللغــة العربیــة يف املرحلــة الثانویــة
وملشــاهبة مفاهیمــه نشــر هنــاك إلــی بعــض منهــا:
 زهــراء حــق دوســت (« ،)1388موانــع یادگــری درس عربــی در دوره متوســطه ازدیــدگاه دانــش آمــوزان و دبــران».
 عیســی متقــی زاده وآخــرون (« ،)1389بررســی میــزان موفقیــت بخــش كارگاه ترمجــهدر كتاهبــای عربــی دوره دبریســتان از دیــدگاه معلــان و دانــش آمــوزان شهرســتان دورود».
 محیدرضا مریحاجي (« ،)1389بررسی و نقد كتاهبای عربی مقطع دبریستان». عیســی متقــی زاده و كاوه خــري (« ،)1392ارزیابــی موفقیــت بخــش متــون عربــیدبریســتان از دیــدگاه دبــران و دانــش آمــوزان مطالعــه مــوردی شهرســتان پریانشــهر».
 عیســی متقــی زاده وآخــرون (« ،)1393نگاهــی بــه كتــاب عربــی اول دبریســتان بر اســاسالگوهــا و مالكهــای حتلیــل و ســازمان دهــی حمتوا».
 رضــوان حكیــم زاده وآخــرون (1394ش)« ،بررســی میــزان كارآمــدی آمــوزش زبــانعربــی عمومــی در مقطــع متوســطه از نظــر دبــران و دانــش آمــوزان شــهر كرمــان».
وأمــا الباحثــون يف البــاد العربیــة أ ّلفــوا مقــاالت وأطروحــات كثــرة حــول تعلیــم اللغــة
العربیــة ،منهــا:
 أدیــب محادنـــة« ،)2006( ،مــدى امتــاك معلمــي اللغــة العربيــة ومعلامهتــا الكفايــاتالتعليميــة الالزمــة لتدريــس النصــوص األدبيــة باملرحلــة الثانويــة» ،جملــة املنــارة ،املجلــد ،13
العــدد .1
عائشــة أمحــد آدم مــويس وآخــرون« ،)2015( ،دور الوســائل التعلیمیــة يف تدریــس األدب
باملرحلــة الثانویــة مــن وجهــة نظــر املعلمــن» ،درجــة اللیســانس ،جامعــة الســودان للعلــوم
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والتكنولوجيــا.
بالنظــر إلــی هــذه البحــوث املتعــددة یمكننــا القــول ّ
أن كل بحــث منهــا قــد تنــاول جانب ـ ًا
مــن نقــاط الضعــف يف الكتــب العربیــة التعلیمیــة ،لكــن هــذا املقــال یســعی إلــی دراســة كتــاب
اللغــة العربیــة للعــام الثالــث يف مرحلــة الثانویــة ،ومــن ثــم تقدیــم احللــول التــي تســاعد علــی
حتســن العملیــة التعلیمیــة.

تعلیم اللغة العربیة يف إیران
ّ
إن مفهــوم التعلیــم بصــورة جمملــة هــو حمــاوالت تبذهلــا املؤسســات واملنظــات املعنیــة هبــدف
إصــاح ســلوك اإلنســان مــن خــال عملیــة التدریــس والرتبیــة (صمــد آقایــی.)10 :1383 ،
كــا نعلــم فـ ّ
ـإن عملیــة التعلیــم تشــتمل علــی عــدد مــن األنشــطة التــي یقــوم هبــا التالمیــذ
بــإرشاف املعلمــن مــن أجــل الوصــول إلــی أهــداف حمــدّ دة (تقــي پــور .)41 :1389 ،دون
أدنــی شــك ّ
أن االعتــاد علــی األســالیب احلدیثــة واملبتكــرة يف قضیــة التعلیــم لــه دور بالــغ
التأثــر علــی حتســن املســتوی العلمــي لــدی التالمیــذ .كــا ّ
أن حمــاوالت املؤسســات التعلیمیــة
تفــي إلــی ازدیــاد فوائــد التعلیــم.
مســألة إجیــاد احللــول املســاعدة يف حتســن التعلیــم ال تــزال مــن أبــرز القضایــا اهلامــة التــي
تثــار يف النظــام التعلیمــي وهــذا مــا یــؤ ّدي إلــی اســتخدام أســالیب متنوعــة وأفــكار حدیثــة يف
التعلیــم (اصغــري نــكاح .)25 :1385 ،مــن جانــب آخــر يف العــر احلدیــث ويف الظــروف
التــي تســر فیهــا شــعوب العــامل إلــی التقــارب واإلندمــاج ّ
فــإن قضیــة تعلــم اللغــة الثانیــة
تــزداد علــی مــرور األیــام أمهیــة (متقــي زاده وآخــرون.)238 :1393 ،
تعلیــم اللغــات ومــن ضمنهــا العربیــة ،تعرتیــه عقبــات وعراقیــل عدیــدة .علــی الرغــم
مــن ّ
أن التالمیــذ یتع ّلمــون العربیــة يف ســنوات عدیــدة ،لكنّهــم بمدخراهتــم البســیطة هــذه ال
یتمكّنــون مــن فهــم اآلیــات القرآینــة واألحادیــث الرشیفــة .مــن أبــرز أســباب هــذه الظاهــرة
هــي ّ
أن التالمیــذ حیفظــون كمیــة كبــرة مــن القواعــد الرصفیــة والنحویــة واللغویــة ،دون
اســتیعاهبا وبعــد االنتهــاء مــن اإلختبــارات ینســوهنا .یبــدو ّ
أن احلــل املناســب هلــذه املعضلــة،
هــو إجیــاد اصالحــات أساســیة يف أســالیب التعلیــم القدیمــة وزرع الرغبــة والشــعور
باملســؤولیة لــدی الطــاب جتــاه اللغــة العربیــة (حقدوســت.)36 :1388 ،
نظرة عامة إلی كتاب اللغة العربیة للعام الثالث
كتــاب اللغــة العربیــة للعــام الثالــث مــن املرحلــة الثانویــة للعلــوم اإلنســانیة یتشــكّل مــن
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یتوجــه إلــی
ثالثــة أقســام رئیســية هــي النصــوص والقواعــد والتامریــن لكــن االهتــام األكــر ّ
نتوصــل إلیــه بعــد اجتیــاز املراحــل املتعــدّ دة
قســم القواعــد .اهلــدف يف التعلیــم هــذا هــو مــا ّ
(شــعباين ،1391 ،جّ .)61 :1
تتلخــص األهــداف التعلیمیــة مــن هــذا الــدرس فيــا یلــی
(للمزیــد مــن املعلومــات أنظــر :نوریــان:)65 -61 :1388 ،
التعرف علی املفردات املستعملة يف القرآن وكتب احلضارة اإلسالمیة.
-1
ّ 1
التعرف علی انواع اجلمل يف العربیة.
-2
ّ 2
التعرف علی النصوص العربیة.
-3
ّ 3
التعرف علی نظام األصوات (النظام الصويت) يف اللغة العربیة.
-4
ّ 4
التعرف علی مباحث الرصف والنحو.
-5
ّ 5
6غرس الرغبة والنظرة اإلجیابیة جتاه اللغة العربیة يف نفوس الطالب.
-6
7غرس الرغبة والنظرة اإلجیابیة جتاه القیم اإلسالمیة يف نفوس الطالب.
-7
8اجتثاث النظرة السلبیة جتاه العربیة من األذهان.
-8
9اكتساب الطالب املهارة يف ترمجة اآلیات القرآنیة واألحادیث.
-9
1010اكتساب املهارة يف قراءة النصوص اإلسالمیة بشكل صحیح.
فهــذه املــواد ملخــص لالهــداف التــي علــی الطــاب حتقیقهــا خــال املرحلــة املتوســطة يف
حــال أننــا نشــاهد ّ
أن الطــاب بعــد اإلنتهــاء مــن هــذه املرحلــة مل حیــرزوا أ ّیـ ًا من هــذه األهداف
ّإل يف مســتوی متـ ٍ
ـدن ال یعتــد بــه وإذا مــا حــازوا علــی درجــات عالیــة يف االختبــارات ،فإنــا
ذلــك بفعــل احلفــظ دون فهــم النصــوص فهــ ًا حقیقیــ ًا إذ ّ
أن املعلیمــن ینســخون أســئلة
االمتحــان مــن الكتــب دون حتویرهــا ،فيملوهنــا يف االختبــار ممــا یســهل علــی الطــاب عملیــة
حفظهــا دون احلاجــة إلــی فهمهــا.

رغبة الطالب واملح ّفزات
نــری الطــاب بشــكل عــام ال یرغبــون يف تعلــم اللغــة العربیــة« .تعتــر الرغبــات واحلوافــز
مــن العوامــل املنشــطة واملوجهــة للســلوك .فــإذا كان التلمیــذ ال یمتلــك أدنــی رغبــة يف التعلیــم
أي اهتــام لــكالم املعلــم وال یــويف واجباتــه الدراســیة حقهــا» (ســیف،
فإ ّنــه بالطبــع ال یعــر ّ
.)348 :1382
مــن خــال النظــر إلــی تاریــخ تدریــس اللغــة العربیــة يف بلدنــا إیــران نــری صعوبــات
مجــة تعــرض طریــق طالهبــا علــی رغــم قــدم االهتــام هبــا مــن قبــل العلــاء االیرانیــن ،يف
ّ
حــال ّ
أن اللغــات األخــری رغــم حداثــة ســنها يف املعاهــد اإلیراینــة قــد حــازت نجاحـ ًا باهــر ًا
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قیاســ ًا بالعربیــة حتــی أصبــح التحــدّ ث هبــا رضبــ ًا مــن التفاخــر والتباهــي خالفــ ًا للعربیــة
التــي یعــري متحدثهــا اخلجــل واالســتحیاء ممّــا جیعلنــا نــدرك املعضــات التــي تســبب هــذه
الظاهــرة املؤســفة.
العربیــة متتــاز بقامــوس مفــردات وســیع ودقیــق لــذا اســتحقت فعـ ً
ا أن ینــزل هبــا كتــاب
اهلل تعالــی لكــي یعــر هبــا عــن كل اجلزئیــات ودقائــق املعانــی بأفضــل شــكل ممكــن وهــذا مــا
یســعی إلیــه العدیــد مــن علــاء العــامل مــن عوملــة اللغــات واالدیــان .فالقــرآن قــد طــرح هــذا
األمــر قبــل  14قرن ـ ًا مــن الزمــن ممّــا جیعلــه إحــدی معجــزات آیــات الكتــاب املبــن.
إهتــم اإلیرانیــون باللغــة العربیــة اهتاممــ ًا بالغــ ًا وســعوا جاهدیــن يف ســبیل تطورهــا
وتقدّ مهــا بحیــث ســبقوا العــرب أنفســهم يف هــذا املضــار فقــد بذلــوا جهــود ًا جبــارة يف
ســبیل إحیاءهــا بجوانبهــا املتعــدّ دة مــن القواعــد والبالغــة برضوهبــا الثالثــة املعانــی والبدیــع
والبیــان ،والقوامیــس اللغویــة .فــإذا ألقینــا نظــرة بســیطة إلــی الكتــب العربیــة التــي أ ّلفهــا
اإلیرانیــون نــدرك شــغفهم الكبــر هبــذه اللغــة وعلومهــاّ .
إن هــذا االهتــام نشــأ عــن حبهــم
الشــدید للغــة العربیــة واحلضــارة اإلســامیة وهلــذا الســبب نفســه أ ّلــف العلــاء كتبهــم
اهلامــة باللغــة العربیــة .فهنــاك شــواهد عدیــدة تشــهد علــی عظــم شــغف اإلیرانیــن بالعربیــة
وانــم مل یشــعروا جتاههــا بأ ّیــة غرابــة.
وعلومهــا ّ
فمــن أبــرز األســباب التــي تضعــف رغبــة الطــاب يف العربیــة ،هــو عــدم شــعور الكثــر
منهــم بالعالقــة املوجــودة بــن هــذه اللغــة والقــرآن الــذي نــزل هبــا .فمــن الصعــب علــی
الطالــب أن یتع ّلــم لغــة العــرب الذیــن یراهــم قوم ـ ًا آخــر غــر قومــه فهــو یتســائل مســتغرب ًا
املخصــص هلــا يف تعلــم لغــات أخــری مثــل
ملــاذا نتع ّلــم العربیــة وملــاذا ال نــرف الوقــت
ّ
االملانیــة واإلنجلیزیــة والفرنســیة التــي تتج ّلــی فوائدهــا بشــكل أوضــح ویــری جــدوی
تع ّلمهــا يف حیاتــه الیومیــة.
وخیصصــوا
یضیــف القائمــون علــی أمــر تدریــس اإلنجلیزیــة ومربجموهــا دروس جدیــدة
ّ
ســاعات أكثــر لتعلیمهــا ســنو ّی ًا .فهــم ی ّعــدون أرشطــة خاصــة لتعلیــم املحادثــة ویو ّفــرون
للطــاب كل الوســائل التعلیمیــة مــن كتــب متعــددة وأرشطــة تعلیمیــة ودروس التقویــة يف
حــال ّ
أن هــذا األمــر تعـ ّـذر إجــراءه يف اللغــة العربیــة حتــی يف املــدن اإلیرانیــة الراقیــة التــي
متتــاز بامتالكهــا ألحــدث األجهــزة التعلیمیــة والوســائل الدراســیة .لذلــك نــری إقبــاالً عظیـ ًا
علــی اللغــة اإلنجلیزیــة مثـ ً
ا مــن قبــل الطــاب وحتفیــز ًا كبــر ًا مــن قبــل عوائلهــم واملجتمــع
علــی تعلمهــا.
یؤ ّكــد علــم النفــس علــی ّ
أن كل مــا یســهل إدراكــه واســتخدامه عملی ـ ًا يف احلیــاة حیــوز
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علــی اهتــام اإلنســان ورغبتــه أكثــر مــن األمــور األخــری (أحــدي ومجهــري ،1385 ،ج:2

 .)25لــذا إذا أردنــا حتســن العالقــة بــن الطــاب واللغــة العربیــة یلزمنــا ختصیــص حصــة
دراســیة يف كل أســبوع لتعلــم املحادثــة مــن خــال اســتخدام األرشطــة التعلیمیــة وجیــب أیضـ ًا
أحــكام االتصــال بــن اللغــة والعلــوم القرآنیــة بحیــث جیــد الطالــب يف نفســه القـ ّـوة الكافيــة
علــی فهــم القــرآن بعــد إمتــام فصلــه الــداريس .فخالصــة الــكالم أســباب عــدم رغبــة الطــاب
يف العربیــة عوامــل عــدّ ة ترجــع إلــی ضعــف دور املعلمــن والطــاب واملناهــج الدراســیة
املعتمــدة لتعلــم اللغــة .فهــي:
1التوجــد أدنــی رغبــة لتع ّلــم اللغــة العرب ّيــة لــدی الطالــب فهــو ال یــدري ملــاذا
-1
یتعلمهــا ومــا هــي الفوائــد التــي جینیهــا مــن ذاك التع ّلــم وملــاذا ال یتع ّلــم بدهلــا لغــات أخــری
جیــد ممارســتها أعظــم نفع ـ ًا وأكثــر وضوح ـ ًا .فتدریــس اللغــة العربیــة يف املــدارس املتوســطة
فضــ ً
ا عــن عــدم مســاعدة الطالــب علــی فهــم القــرآن أصبــح معضلــة كــری يف مســرة
الطــاب الدارســیة.
2یرجــع الســبب الثانــی إلــی طیــف املعلمــن الذیــن ال جیــدون مــن الدوافــع مــا
-2
حیفزهــم علــی التدریــس اجل ّیــد ألســباب عدیــدة أبرزهــا عــدم حصوهلــم علــی رواتــب كافیــة
قیاســ ًا بالرواتــب التــي یتقاضاهــا املدرســون يف الفــروع األخــری كاإلنجلیزیــة.
3مــن أســباب إعــراض الطــاب عــن العربیــة نشــر أیض ـ ًا إلــی توظیــف األســاتذة
-3
واملعلمــن غــر األكّفــاء يف التعلیــم فكــا نعلــم ج ّیــد ًا ضعــف املدرســن یــري كاملــرض إلــی
الطــاب ممّــا خیلــق فيهــم اخلمــول وعــدم االســتطاعة علــی اســتیعاب الــدروس كــا جیــب .مــن
االرهاصــات األخــری لتوظیــف هكــذا معلمــن هــو ّ
أن هــوالء كثــر ًا مــا حیــدث أن جیلبــوا
معهــم الكتــب ذات التامریــن املحلولــة ســابق ًا فیقومــون يف الصفــوف بامالءهــا فقط ممّا یســلب
الطــاب حــق املناقشــة والقــدرة علــی التفكــر حلــل تلــك األســئلة عملیـ ًا يف الصفــوف.
4مــن اإلشــكال ّیات الكــری أیضــ ًا عــدم وضــوح العالقــة املوجــودة بــن العربیــة
-4
والقــرآن لــدی الطــاب بصــورة واضحــة وجل ّیــة (حكیــم زاده .)78 :1394 ،فالطــاب
یشــعرون بعــبء ثقیــل وبإرهــاق ممّــل عنــد مزاولتهــم للعربیــة لشــعورهم بغرابتهــم عنهــا.
لــذا جیــب إحــكام االتصــال بــن اللغــة والقــرآن بحیــث جیــد الطــاب أنفســهم قادریــن علــی
فهــم القــرآن أكثــر مــن الســابق بعــد إمتــام الفصــل الــدرايس ممّــا یـ ّ
تطورهــم وتقدّ مهــم
ـدل علــی ّ
العلمــي .لتحقیــق هــذا األمــر جیــب اإلكثــار مــن مــادة الرتمجــة كــي یثــري القامــوس اللغــوی
لــدی الطــاب؛ وتســتلزم مــادة الرتمجــة أیضــ ًا أن حتتــوی علــی املباحــث العلمیــة املالئمــة
لنفســیات الطــاب واملعلومــات التــي تتنــاول قضایــا عاملنــا احلدیــث ،مث ـ ً
ا یقــوم الطــاب
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بتفســر إحــدی اآلیــات القرآنیــة علــی ضــوء العلــوم احلدیثــة .مــن احللــول األخــری هلــذه
اإلشــكالیة كتابــة املقــاالت وممارســة املحــادث بشــكل من ّظــم ومســتمر.
5مــن األمــور األخــری التــي تو ّثــق العالقــة بــن الطــاب والعربیــة اســتخدام
-5
الوســائل الدراســیة القدیمــة واحلدیثــة فاملعنیــون باللغــة اإلنجلیزیــة یزیــدون مــن احلصــص
املخصصــة لإلنجلیزیــة كل عــام ویفرضــون أرشطــة خاصــة باملحادثــة علــی الطــاب ممــا
ّ
ـرح علــاء النفــس ّ
أن اإلنســان یبــدي إقبــاالً أكــر ورغبــة
یســاعد كثــر ًا علــی تع ّلمهــا .يـ ّ
أشــد علــی املواضیــع التــي یســهل علیــه فهــ ًا واســتخدامها وتطبیقهــا عملیــ ًا يف احلیــاة.
6مــن العوامــل األخــری املح ّفــزة علــی تع ّلــم اللغــة اختبــار الكنكور(امتحــان دخــول
-6
مهیــة دور اللغــة العربیــة يف هــذا االختبــار فیضطــرون
اجلامعــات) .فالطــاب عنــد شــعورهم بأ ّ
إلــی رصف اهتــام أكــر مــن الســابق ووقــت أكثــر مــن ذي قبــل يف تع ّلمهــا لكــن املعن ّیــون
بإعــداد هــذا االختبــار مل یبالــوا لألســف هبــذا األمــر ومل یعــروه مــا یســتحق مــن األمهیــة.
اجلانــب اآلخــر مــن املعضلــة هــو نــوع األســئلة االمتحانیــة إذ ّ
أن ســؤاالت الكتــاب تتكـ ّـرر
مـ ّـرة أخــری كــا هــي دون حتویــر يف االختبــارات ممّــا یدفــع الطــاب إلــی حفظهــا دون فهمهــا
كــا جیــب وال یزیــد يف االمتحــان عــن إعــادة كتابتهــا مــرة أخــری يف االختبــار .يف حــال أ ّنــه إذا
ـم حتویــر األســئلة فذلــك یســاعد الطــاب علــی التطــور واإلبــداع وخیلــق فیهــم روح التلـ ّـذذ
تـ ّ
واالســتمتاع.
 7یعتــر عــدم وجــود تناســب وتناســق بــن العوامــل املح ّفــزة علــی تع ّلــم اللغــة هــو
اآلخــر مــن العقبــات الكــری يف طریــق تعلیــم اللغــة العربیــة .یتج ّلــی عــدم التناســق هــذا
املخصصــة لتعلیمهــا عــاوة علــی
يف ضخامــة الكتــب العربیــة مــع ق ّلــة الوقــت واحلصــص
ّ
كثــرة الطــاب يف الصفــوف ممّــا یع ّقــد مــن أمــر التعلیــم لــدی الطــاب .یرجــع قســم كبــر مــن
حالــة عــزوف الطــاب عــن العربیــة إلــی أســباب عــدّ ة تارخییــة وسیاســیة واجتامعیــة وثقافیــة
وأســباب أخــری أیض ـ ًا نجملهــا فیــا یــي:
1كیفیة تعاطي املدرسنی مع اللغة العربیة
-1
2كیفیة تعریف اهلدف املنشود من تدریس العربیة
-2
3خوف الطالب من اإلخفاق يف تعلم العربیة
-3
4عــدم ختصیــص حصــص إضافیــة یقــوم الطــاب فیهــا باختبــار النفــس ممّــا تســاعد
-4
الطــاب علــی تعلــم أســالیب اإلجابــة علــی األســئلة برسعــة .كــا أرشنــا ســابق ًا فــإن الوقــت
املخصــص هلــذا الــدرس قلیــل جــدّ ًا للتعليــم ممّــا یضطــر املعلمــن علــی التدریــس وحــل
ّ
التامریــن برسعــة حتــی أهنــم ال جیــدون متّســع ًا مــن الوقــت لتعلیــم الطــاب أســالیب اإلجابــة
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علــی األســئلة.
5عدم وضوح العالقة بنی العربیة والقرآن والتباسها يف ذهن الطالب.
-5
6یمكننــا التنویــه إلــی ّ
ُــدون مــن خــارج
-6
أن بعــض األســئلة يف اختبــار الكنكــور ت ّ
الكتــب الدراســیة املعتمــدة كاملــواد األساســیة يف الــدروس.
7إتّساع املباحث الرصفیة والنحویة يف اللغة العربیة قیاس ًا بالفارسیة بشكل كبری.
-7
ـم درس يف اجلامعــات يف كثــر مــن الفــروع وشــیوعها وحتوهلــا
-8
8اعتبــار اإلنجلیزیــة أهـ ّ
إلــی لغــة عاملیــة خالف ـ ًا للعربیــة .اإلقبــال الواســع مــن قبــل اجلمهــور اإلیــراين علــی اللغــة
اإلنجلیزیــة أفضــی إلــی انتعاشــها ورقیهــا يف املــدارس واملعاهــد بشــكل كبــر .أ ّدی هــذا
اإلقبــال الواســع علــی اســتخدام األســاتذة واملعلمــن لشــتی الوســائل الدراســیة القدیمــة
منهــا واحلدیثــة مــن كتــب وأفــام وأرشطــة تعلیمیــة وغریهــا ،وفرضهــا علــی الطــاب ممّــا
ســاعد علــی توفــر جــو درايس متكامــل لتعلــم اإلنجلیزیــة.
مضمون الكتب الدراسیة
ـم احلدیــث حتــی اآلن عــن نقــد ودراســة الكتــب العربیــة املعتمــدة يف املرحلــة الثانویــة والتــي
تـ ّ
تشــرك مجیعهــا يف ســمة واحــدة هــي عــدم االهتــام بتقییــم فاعلیــة الكتــب ونقــد النصــوص
التعلیمیــة وبالتــايل عــدم إدراك األهــداف املنشــودة يف هــذه الكتــب (كرمــي.)79 :1388 ،
جیــدر القــول ّ
إن الربجمــة الدراســیة للكتــب العربیــة التعلیمیــة جیــب أن تســر وفــق تطــورات
املجتمــع كــي تتناســب مــع احلاجــات املختلفــة للمجتمعــات (ملكــي .)125 :1381 ،فلذلــك
جیــدر بنــا أن نلقــي نظــرة علــی كتــاب اللغــة العربیــة للعــام الثالــث يف مرحلــة الثانویــة.
نظــر ًا إلــی املباحــث التــي ذكرنــا فیــا مضــی نتنــاول اآلن املوضــوع الرئیــي هلــذه املقالــة
والــذي یتم ّثــل يف دراســة كتــاب اللغــة العربیــة للعــام الثالــث يف املرحلــة الثانویــة للعلــوم
أهــم الكتــب العربیــة يف هــذه املرحلــة .تتشــكّل كل الكتــب العربیــة يف
اإلنســانیة باعتبــاره ّ
املــدارس اإلیراینــة مــن ثالثــة أقســام رئیســية هــي القواعــد والنصــوص والتامریــن.
ـم األقســام الثالثــة حتــی أنــه كثــرت يف اآلونــة
ـم تعریــف القواعــد علــی ّأنــا أهـ ّ
وقــد تـ ّ
األخــرة ظاهــرة التذ ّمــر منهــا لــدی الطــاب واملعلمــن علــی ســواء يف حــال أنّنــا نعلــم ج ّیــد ًا
ّ
أن تع ّلــم اللغــات یعتمــد بشــكل أســايس علــی القواعــد فیكــف إذن یمكــن تع ّلــم لغـ ٍـة مــا دون
إتقــان قواعدهــا األساســیة؟!
يعتــر هــذا العمــل بمثابــة بنــاء رصح علــی أعمــدة ثابتــة ال تتزعــزع .فالطالــب جیــب
یتوصــل إلــی فهــم صحیــح للنصــوص علــی ضــوء تلــك
أن یتعـ ّـرف علــی القواعــد حتــی ّ
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القواعــد.
ألنــا تش ـكّل
لكننــا ال یمكننــا أن نتجاهــل إشــكالیات الكتــب الدراســیة يف هــذا املجــال ّ
األســباب البــارزة لعــزوف الطــاب عــن العربیــة .یعتــر اســتخدام املناهــج الدراســیة البنّــاءة
مــن أبــرز مســتلزمات التعلیــم يف العــر احلدیــث وإذا مــا اعتمــدت هــذه املناهــج احلدیثــة يف
احلیــاة الدراســیة فإنّنــا ســنجني التطـ ّـور الــدرايس والتقــدّ م العلمــي ال حمالــة .لكــن الكتــب
الدراســیة املعتمــدة يف مناهجنــا الدراســیة احلالیــة مل تســتمد روحهــا مــن املناهــج احلدیثــة،
فنشــهد حالــة مــن الضعــف تتح ّكــم يف الــدرس العــريب .لذلــك نقــوم بتقدیــم ملخــص عــن
اشــكالیات الكتــب العربیــة هبــدف حتفیــز املعنیــن بأمرهــا علــی القیــام بإصــاح تلــك الكتــب
واســتبدال مناهجهــا القدیمــة بمناهــج حدیثــة بنّــاءة  ،بالطبــع إذا مل یتــم إصــاح تلــك الكتــب
أي تطـ ّـور وتقــدّ م يف جمــال التعلیــم أبــد ًا.
بشــكل ج ّیــد ال نــری ّ
اإلشــكالیات األساســیة يف الكتــب العربیــة مــع تقدیــم االقرتاحــات واحللــول واألســالیب
الدراســیة ،فهي:
11أكثــر النصــوص املســتخدمة يف مــادة الرتمجــة كبــرة وال حتمــل روح العــر وال تتنــاول
قضایــا العــامل احلدیــث ممّــا یفقــد الطــاب الرغبــة يف دراســتها .اقرتاحنــا يف هــذا األمــر أن
تعتمــد الرتمجــة يف نصوصهــا علــی قضایــا عاملنــا احلدیــث وتتنــاول املواضیــع الشـ ّیقة مــن مثــل
القصــص املبهجــة ،واحلكایــات احلكیمــة ،واحلكــم الرتبویــة ،واألحــداث السیاســیة يف العــامل
احلدیــث ،واالكتشــافات العلمیــة مــن طــب وفنــون وعلــم نفــس واقتصــاد واجتــاع حتــی
ختلــق يف الطــاب الرغبــة الالزمــة وتنعــش الــروح العلمیــة يف أذهاهنــم .إذ ّ
«أن هــذه املــوا ّد
تســاعد التالمیــذ علــی اســتیعاب النصــوص العربیــة وترمجتهــا بشــكل أفضــل»( .متقــي زاده
وآخــرون.)245 :1393 ،
ّ
إن وجــود فصــول دراســیة يف كتــاب اللغــة العربیــة مــن مثــل (كیــف) و(ورشــة الرتمجــة)
و(ترمجــة بعــض النصــوص) فض ـ ً
ا عــن عــدم جدواهــا يف التعلیــم فإهنــا هتــدر الوقــت فيــا
ال طائــل منــه وتضاعــف حالــة النفــور لــدی الطــاب مــن الصفــوف العربیــة .فــإذا مــا قبــل
املعن ّیــون باألمــر هــذا االقــراح بصــورة حســنة فـ ّ
ـإن أفضــل أســلوب بنــاء لتدریــس الرتمجــة،
هــو أن یقــوم األســتاذ أو املعلــم بفــرض قــراءة النصــوص علــی الطــاب حتــی یتعلمــوا
قراءهتــا بشــكلها الصحیــح ومــن ثــم يقســم الطــاب إلــی عــدّ ة جمموعــات مــن أجــل ترمجــة
تلــك النصــوص ،بعــد ذلــك خیتــار طالبـ ًا مــن كل جمموعــة مم ّثـ ً
ا عــن جمموعتــه لیقــوم بــرح
ترمجتــه للنــص.
22االشــكالیة الثانیــة يف الكتــب العربيــة هــي التامريــن وكيفيتهــا ،كثــرة التامريــن متنــع الطالــب
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مــن فهــم املــادة والرغبــة فیهــا ،فمــن الــروري تقليــل كميــة التامريــن إىل حــد كبــر وجعلهــا
كل ّيــة .اقرتاحنــا لتامريــن هــذا القســم هــو ّأوالً أن تكــون التامريــن للمدرســة فقــط أي يتــم حـ ّـل
كل التامريــن يف الصــف وال تكــون ضمــن الواجبــات املنزل ّيــة .ثاني ـ ًا يســتطيع املع ّلــم لتقييــم
هــذا القســم أن يمتحــن الطــاب إ ّمــا حتريــر ًا وإمــا فــرد ًا أو مجع ـ ًا وينتهــي مــن تدريــس هــذا
القســم بنجــاح.
وقوهتــا:
نظــر ًا ملــا أســلفنا جیــب ّأوالً أن نــدرس نصــوص الرتمجــة لكشــف نقــاط ضعفهــا ّ
جیــب إختیــار نــص الــدروس مــن اآلیــات القرآنیــة الكریمــة ذوات احلكــم واألحادیــث
(القصــرة والشـ ِّیقة) التــي تســتعمل يف اللغــة الفارســیة هبــدف جعــل تلــك املفردات حمسوســة
يف الثقافــة الفارســیة وأدهبــا؛ وأ ّمــا مقطوعــات قصصیــة قصــرة يف كتــب احلدیــث لألئمــة
املعصومــن علیهــم الســام وأمجــل حكمهــم ،لنســتفید علمیـ ًا وتربویـ ًا وأخالقیـ ًا مــن تقصــر
هــذه النصــوص وإثــراء حمتواهــاّ .
ألن «القضیــة الثقافیــة هــي حاجــة جمتمعنــا احلدیــث .فشــبابنا
يف أشــد احلاجــة إلــی النهضــة الثقافیــة .القــرآن الكریــم وأحادیــث األئمــة املعصومــن علیهــم
الســام ،تعتــر مــن أرقــی املبــادي الثقافیــة لألجیــال احلدیثــة» (مریحاجــي.)1389:145 ،
كذلــك إختیــار موضوعــات الــدروس مــن مصادرهــا العربیــة الرئیســية كــی ال تفقــد
روعتهــا وجذابیتهــا البالغ ّیــة؛ مثــ ً
ا مــن أعــال طــه حســن ،جــران خلیــل جــران ،أمحــد
شــوقی ،وســائر ك ّتــاب وشــعراء العــرب املشــاهری ،حتــی یــری الطالــب نفســه بجــو عــريب
بحــت ،أو أحــداث املجتمــع الراهنــة أو النصــوص الریاضیــة واملعلومــات العا ّمــة كاحلاســوب
ّ
وكل مــا نتعامــل معــه یومیــ ًا یزیــد مــن رغبــة الطــاب وإشــتیاقهم للتع ّلــم لیحفظــوا
املصطلحــات واملفــردات الوظیفیــة للمحادثــة وختــرج النصــوص مــن حالــة الدارجــة وهــذه
املســألة يف كتــاب الســنة الثالثــة مراعــاة لنســبة كبــرة.
ا كامـ ً
وقــد ُجعلــت يف قســم خــاص بصفتهــا فصـ ً
ا وتســتخدم األمثــال واحلكــم العربیــة
مــع مــا یعادهلــا بالفارســیة يف نصــوص النظــم والنثــر الفارســیة .ویتــم التعریــف بالشــعراء
والكتّــاب العــرب ّ
لــكل نــص حتــت عنــوان تاریــخ األدب العــريب؛ مثــ ً
ا یتك ّلــم الــدرس
احلــادی عــر عــن شــاعر إفریقــي ،لفهــم الشــعر جیــب معرفــة الدوافــع واألســباب التــي
دفعــت الشــاعر إلنشــاد هــذه املقطوعــة .فعـ َـر َض حممــد الفيتــوري أدب املقاومــة يف هذا الشــعر
وكان مــن األفضــل إطــاع الطالــب ّأوالً علــی التاریــخ واجلــو املحیــط بالشــاعر آنــذاك ،حتــت
عنــوان تاریــخ األدب لیفهــم معنــی الشــعر بصــورة أفضــل .الســودان إحــدی دول إفریقیــا
وختتلــف تقالیدهــا وأدهبــا عــن آســیا وخاصــة إیــران ،إذن املشــاعر واألدب أیض ـ ًا خیتلفــان،
ـأن هنــاك عــدم إنســجام يف الــدروس ّ
مــن جهــة نســتطیع القــول بـ ّ
ألن كل درس یتك ّلــم عــن
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موضــوع خیتلــف عــن اآلخــر وإذا تتابــع املوضوعــات كالقصــة مث ـاً ،تكــون أكثــر جاذبیــة
ومتعــة للطــاب.
ومــن جهــة أخــری النــری يف الكتــاب أثــر ًا للموضوعــات الفكاهیــة واملضحكــة ّ
ألن
الفكاهــة والضحــك تنطبــع يف ذاكــرة الطالــب بالتكــرار .ومــن األفضــل درج املفــردات
اجلدیــدة لــكل درس يف هنايــة الــدرس كــا يف كتــاب العربیــة للســنة الرابعــة .یبــدو ّ
أن هــذه
الطریقــة تكــون للطالــب أكثــر فائــدة؛ مثــ ً
ا يف الــدرس احلــادی عــر األســلوب األكثــر
إســتخدام ًا يف اإلســتثناء هــو «مــا الشــبیهة بلیــس» ،لنقــض عملهــا ّ
بــإل ال داع لذكــر «مــا
املفضــل ذكــر نــاذج
الشــبیهة بلیــس» ،وال یعرفهــا الطالــب وتسـ ّبب لــه عــدم اســتیعاب ومــن ّ
مــن قســم املســتثنی يف الــدرس ،مــع ذلــك مل یتــم درج رقــم اآلیات أو مثـ ً
ا يف الــدرس اخلامس
عــر أبیــات مجیلــة مــن معــروف الرصــايف جتعــل الطالــب یتعـ ّـرف أكثــر علــی الشــعر العــريب
املعــارص ،مــن مزایــا الــدرس ّ
أن األبیــات وإن كانــت قلیلــة لكنّهــا مفيــدة وغن ّیــة وحتتــوي علــی
مفاهیــم أخالقیــة عالیــة وتشــر إلــی قضیــة اإلســام وتطـ ّـور املســلمنی .كان مــن األفضــل
ذكــر نبــذة عــن حیــاة الرصــايف وعــن أوضاعــه االجتامعیــة أو السیاســیة التــی مـ َّـر هبــا الشــاعر،
لیفهــم الطالــب تلــك املفاهیــم بصــورة أفضــل.
إضافــة إلــی ذلــك فإننــا يف الكتــب العربیــة خاصــة كتــاب الســنة الثالثــة للعلــوم اإلنســانیة،
ال نــری مــا یفیــد تعلیــم القــراءةّ ،
ألن تعلیــم القــراءة إنحــر يف درس القــرآن .لك ـ ّن نظــر ًا
إلــی أنّنــا النســتطیع فصــل القــراءة عــن اللغــة العربیــة ،هلــذا فالنصــوص والعبــارات املختلفــة
املوجــودة يف الكتــاب ك ّلهــا هتــدف إلــی تعزیــز القــراءة الصحیحــة وإثبــات مــا تع ّلمــه الطالــب
يف حصــة القــرآن لكــن مــن املالحــظ ّ
أن الطالــب يف املدرســة یقــوم بحـ ّـل التامریــن وترمجــة
العبــارات إلــی الفارســیة وال یطلــب مــن أحــد قــراءة تلــك العبــارات العربیــة.
إذ ّ
أن مهــارة القــراءة مــن بــن كل املهــارات األخــری یعتربهــا الكثــر مــن اخلــراء اهلــدف
الرئیــس مــن تع ّلــم اللغــة الثانیــة حتــی أن بعــض ذوي الــرأي یراهــا أساســ ًا للمهــارات
األخــری مــن مثــل االســتامع واملحادثــة والكتابــة (صحرایــي.)15 :1385 ،
یســتطیع أولیــاء الطــاب أن یب ّینــوا أمهیــة اللغــة العربیــة بصــورة غــر مبــارشة عــن طریــق إقامــة
جلســات تــاوة القــرآن والتفســر وغریمهــا يف البیــت واحلضــور برفقــة أبنائهــم بمجالــس
كمجلــس دعــاء كمیــل ویزیــدوا مــن رغبتهــم يف ســبیل تع ّلــم العربیــة .فرصــة التع ّلــم تشــمل
اجلــو التعلیمــي (املدرســة والصــف) واجلــو العاطفــي املســتولی علیهــا.
هنــاك عوامــل عــدّ ة تؤ ّثــر علــی التعلیــم ،منهــا :ال ُبعــد الفيزیائــي كمســاحة الصــف
الــدرايس ،اإلضــاءة ،التكییــف ،اإلمكانــات الریاضیــة والرتفیهیــة يف املدرســة ،األجهــزة
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واإلمكانــات املســاعدة يف التعلیــم (أنظــر :فــرد دانــش ،)152 :1372 ،ال ُبعــد العاطفــي كعالقــة
املع ّلــم بالطالــب أو عالقــة الطالــب ببق ّیــة الطــاب ،البیئــة الرتبویة العائلیــة ،احلالــة االجتامعیة
أو االقتصادیــة يف املجتمــع (أنظــر :رشیعتمــداري209 :1382 ،؛ كریــس.)25 :1383 ،
یســتطیع املع ّلــم أیض ـ ًا إســتخدام األدوات املســاعدة للتعلیــم مثــل :امللصقــات التعلیمیــة
والرســوم البیانیــة الورقیــة واألوراق الكبــرة لــرف األفعــال والضامیــر ،األفــام وملفــات
املجهــزة مــن قبــل إدارة النــر أو مكتــب التألیــف يف
بــوور بوینــت واألقــراص التعلیمیــة
ّ
املدرســة واإلســتفادة مــن املكتبــة والكاســیتات علــی مســتوی الدوائــر وكافــة دوائــر التعلیــم
والرتبیــة يف املناطــق وكذلــك وجــود ورشــة اللغــة العربیــة يف كل املــدارس وتقدیــم بعــض
الــدروس كاملرسحیــة واألرشطــة واســتخدام كتــاب الواجبــات املخصــص للطــاب كإحــدی
وســائل املســاعدة للتعلیــم وتأســیس جمــات النمــو اخلاصــة باللغــة العربیــة لتزویــد املــدارس
باملجــات العربیــة كـ«اهلــدی» وتأســیس مركــز اإلعالنــات وموقــع لتعلیــم اللغــة العربیــة عــر
النــت لكافــة مناطــق الرتبیــة والتعلیــم يف إیــران واإلســتفادة مــن الشــعر العــريب والفــاريس
لبیــان القواعــد ولتســهیل مهمــة التعلیــم ،مثــال:
كه علی بر رس من جر ندهد
من مهان امحد ال ینرصفم
أو:
علم ،ذوالالم وموصول واشاره
معرف شش بود ،مضمر ،إضافه
كذلــك التقســم العــادل لدرجــات التقییــم بــن طاقــات الطــاب يف القــراءة وترمجــة
النصــوص وتوظیــف القواعــد يف التامریــن واإلقبــال علــی أحــدث طــرق التدریــس ومســامهة
الطــاب يف النشــاطات اجلامعیــة لتعمیــق وتثبیــت التعلیــم يف الطــابّ ،
ـم مشــاكل
ألن مــن أهـ ّ
التع ّلــم هــو عــدم حتـ ّـرك الطالــب والثبــوت يف مــكان واحــد واالســتمرار يف االســتامع إلــی
املهمــة يف الطــرق الف ّعالــة لالســتفادة مــن املقــدرات الذهنیــة العالیــة،
كالم املعلــم .املالحظــة ّ
توظیــف األدوات ومجــع املعلومــات وتصنیفهــا ثــم االســتنتاج والتعمیم .ال یســتطیع املع ّلمون
ّاتــاذ طریقــة واحــدة لــكل الصفــوف وكل الطــاب .بغــض النظــر عــن الطــرق املســتخدمة
أكثــر الصفــوف نجاح ـ ًا هــو الصــف الــذي یكثــر فيــه املــرح واالســتمتاع بالنشــاط اجلامعــي
ومســامهة مجیــع الطــاب يف القــراءة ،هــذا األمــر هی ّیــئ األرض ّیــة الســتخدام اجلمــل القصــرة
یعمــق
والبســیطة والیوم ّیــة يف احلــوار بــن املع ّلــم والطالــب وبــن ال ُفــرق الطالب ّیــة بحیــث ّ
فهمهــم للــدرس ویتع ّلمــوا توظیــف املفــردات العربیــة .إذن جیــب علــی املع ّلــم أن یســیطر
علــی كافــة طــرق التدریــس كالســؤال واجلــواب وحـ ّـل التامریــن وطریقــة الكشــف وغریهــا.
ویســتخدم هــذه الطــرق يف الوقــت املناســب نظــر ًا إلــی معلومــات الطالــب.
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النتائج
بصــورة جمملــة یمكننــا القــول بـ ّ
ـأن التدریــس البنّــاء والصحیــح ملــادة اللغــة العربیــة یســتلزم
العمــل باملالحظــات التال ّیــة:
11ذكــر القواعــد النحو ّیــة والرصف ّيــة بشــكل موجــز وســهل مــن خــال االستشــهاد بذكــر
أمثــال ب ّینــه وحدیثــة.
22جتنّــب االعتــاد علــی القواعــد املع ّقــدة فقــد ثبــت لنــا أنّــه ك ّلــا كانــت القواعــد كثــرة
وصعبــة ،اشــتدّ تذ ّمــر الطــاب مــن دراســتها أكثــر .فاملعلمــون بــدل التشــدید علــی أمــر
املحادثــة وتعزیزهــا الــذي یضمــن القــراءة والرتمجــة الصحیحتــن للنصــوص العربیــة یعــرون
كل اهتاممهــم لتدریــس القواعــد ویبذلــون قصــاری جهدهــم لتنظیمهــا ،ممّــا یفقــد الصفــوف
وقتهــا القلیــل فيــا ال طائــل منــه.
33اإلفــادة مــن جتــارب املعلمــن ذوی اخلــرة يف أمــر تعلیــم العربية وتألیــف الكتب الدراســیة
والســعي املتكامــل لتحدیــث هذا الــدرس ورفع مســتواه.
44االعتــاد أكثــر فأكثــر علــی املحادثــة يف املرحلــة املتوســطة واالهتــام بفــن الرتمجــة يف
املرحلــة الثانویــة.
55االستشهاد باآلیات القرآنیة واألحادیث النبویة السهلة واجتناب الصعب منها.
ـم مــن كل األمــور التــي أرشنــا إلیهــا،
66ترغیــب الطــاب واملعلمــن يف اللغــة العربیــة أهـ ّ
حتســنت
فيجــب أن نغــرس يف نفــوس الطــاب واملعلمــن حــب العربیــة وعلومهــا .فــإذا ّ
نظــرة الطــاب إلیهــا فـ ّ
یقرهبــم إلیهــا وخیلــق فيهــم روح كبــرة ،تقهــر كل
ـإن ذلــك الشــك ّ
الصعوبــات التــي تعــرض طریــق تع ّلمهــا وجیعلهــم یبذلــون جهــود ًا أكــر مــن قبــل إلتقاهنــا.
ننـ ّـوه أیض ـ ًا ّ
مترشبــة
أن كثــر ًا مــن الطــاب حیتــذون باملعلمــن ،فــإذا مــا كانــت روح املعلــم ّ
للعلــم واملعرفــة ،فـ ّ
ـإن ذلــك ینعكــس علــی الطــاب بشــكل مبــارش والعكــس صحیــح مــا
حی ّتــم علــی املعلمــن االهتــام بالعلــم واملعرفــة.
77مــن املمكــن أن تلعــب معاهــد تعلیــم اللغــة العربیــة دور ًا كبــر ًا يف تعلیــم العربیــة يف حــال
الســاح هلــا بمامرســة نشــاطها التعلیمــي .فالتعتیــم الــذي تقــوم بــه منظمــة الرتبیــة والتعلیــم
فيــا یتع ّلــق بالســاح وإعطــاء الرخصــة للمعاهــد العرب ّیــة قــد شــدّ د حالــة التســاهل والرتاخــي
يف حــال ّ
أن هــذه املنظمــة قــد ســمحت بتدشــن اآلالف مــن معاهــد تعلیــم اللغــة اإلنجلیزیــة.
88توجیــه اهتــام أكــر إلــی فــن الرتمجــة فالطــاب ال یســتطیعون قــراءة النصــوص العربیــة
بشــكل ج ّیــد .فمــن العبــث أن نطلــب منهــم تعلــم القواعــد النحو ّیــة مــن مثــل مباحــث
األعــداد واإلعــال التــي هــي مــن أصعــب املباحــث النحو ّیــة .فاالهتــام احلــايل مــن قبــل
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املــدارس تع ّلــم القواعــد أكثــر مــن ســائر املهــارات اللغويــة.
99جیــب رتــق اهلـ ّـوة بــن مباحــث املرحلــة املتوســطة واملرحلــة الثانویــة بمعنــی ّأل یكــون هناك
فاصــل كبــر وفــرق شاســع بــن مســتوی املرحلتــن .فمــن أســباب نفــور الطــاب أیضـ ًا حالــة
عــدم التناســب والفاصــل الكبــر بــن مباحــث املرحلــة املتوســطة والثانویــة؛ إذ ّ
أن مباحــث
األولــی كلیــة وســهلة يف منتهــی الســهولة يف حــال ّ
أن مباحــث الثانیــة متتــاز بالعمــق والتعقیــد
والد ّقــة أكثــر مــن طاقــة الطــاب يف هــذه املرحلــة.
املصادر واملراجع
القرآن الكریم
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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,
humanities.
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