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  للناطقين بغيرها ةالعربي ةتعليم اللغأسس ومعايير إعداد كتب 
  نموذجاً ةالكتاب في تعلم العربي سلسلة 

  *نژاد يمحسن الهيس

  الملخص
والكتاب التعليمي ا، غيرهللناطقين ب ةالعربي غةتعليم اللمن أهم مقومات عملية  يتاب التعليمكيعتبر ال

يرى المؤلفون والخبراء أن نوعية الكتاب وجودته مـن األمـور    لذا ،هو المحتوى األكاديمي للمنهج
األخرى عدم تحقيق كتب تعليم اللغة  ةومن الناحيالضرورية لتحقيق سمات الكتاب التعليمي الجيد، 

إعـداد   ةالعربية المستوى المطلوب في التعليم، دفع الكثير من األفراد والهيئات إلى المطالبة بضـرور 
 هـا، غيرب وبسبب الفرق الكبير بين تعليم اللغة ألبنائها وتعليمها الناطقيناللغة،  كتب أساسية في تعليم

ـ تاب اللكالمؤشرات والمعايير المناسبة لسمات تسعى هذه الدراسة أن تحدد  ، وتسـتهدف  ة الجيـد غ
ا يتضمنه من مهارات وعناصر لغوية لمعرفة مدى مو الكتاب في تعلم العربية سلسلةتحليل محتوى 

 مع هذه المعايير، حيث تعتبر هذه السلسلة من أوائل المؤلفات وأشهرها فـي تعلـيم العربيـة    تناسبها
مريكيـة فـي ثـالث    ب وأجانب في الواليـات المتحـدة األ  م)، والمؤلفة من قبل مؤلفين عر1995(

على معظم سمات الكتاب الجيد إال أنها  يحتومستويات، وتوصلت الدراسة إلى أن هذه السلسلة ت
 ةها مع الثقافبااليرانية وذلك لعدم تناس ب في أن تكون مقرراً دراسياً في الجامعات والمراكزال تناس
  .ةاالسالمي

  .الكتاب في تعلم العربيةإعداد الكتب التعليمية، اللغة العربية للناطقين بغيرها، معايير  :ةالكلمات المفتاحي
  
  ةالمقدم. 1

والكتاب ا، غيرهللناطقين ب ةالعربي غةتعليم اللتاب التعليمي من أهم المقومات في عملية كيعتبر ال
يرى المؤلفون والخبراء أن نوعية الكتاب وجودتـه   لذا ،التعليمي هو المحتوى األكاديمي للمنهج
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وفي نفس الوقت عدم تحقيق كتب  من األمور الضرورية لتحقيق سمات الكتاب التعليمي الجيد،
م اللغة العربية المستوى المطلوب في التعليم، دفع الكثير من األفراد والهيئات إلـى المطالبـة   تعلي

بضروره إعداد كتب أساسية في تعليم اللغة، حيث تعتمد العملية التعليمية علـي ثـالث عناصـر    
  :هيأساسيه و

  الطالب. .1
  المناهج التعليمية. .2
  المعلم. .3

وعنـد مالحظـة   ، تنافسيا ًفي المراكز الخاصة لتعليم اللغـة الثانيـة  وقد بات تعلَم اللغة أمراً 
ومازالـت   ةالقديمـ  األسـاليب الكتب الدراسية لتعليم اللغة العربية فالألسف نري المناهج تتبـع  

عليهـا الـزمن، و بمـا أن حقـل      فيالكتب الدراسية الجامعية تُؤمن من المصادر القديمه التي ع
يرها مازال فـي حاجـة إلـى تجـارب وأبحـاث ومحـاوالت وكتـب        تعليم العربية للناطقين بغ

 ةاالسـالمي  يـة ومؤلفات، فقد ظهرت محاوالت عديده سواء في الدول العربية أو فـي الجمهور 
ـ      تأليفل ةااليراني  ةمجموعات علمية لتدريس العربية للنـاطقين بغيرهـا، ويظـلّ التسـليم بأهمي

نوعها آيا كان  ةالتدريسي ةمتفردة في التعليم، والعمليالكتاب أمراً ال مفر منه، فللكتاب مكانته ال
تعتمد اعتماداً  كبيراً علي الكتاب التعليمي، ألنه مصدر مهم  هيمحتواها، ف نمطها أو مادتها أو أو

وألن  األكـاديمي للمـنهج،   ىلما يسمي بالمحتو ةحي ةويعتبر ترجم والمتعلَم، يلتقي عنده المعلم
التعليميـةو   ةوالمـاد  ىأهم األمور التي تشغل بال المعنيـين بـالمحتو  وجودته من  الكتاب ةنوعي

نجد  ةفعاد ةللماد ةالتعليمية المناسب ةنه من المهم اختيار الكتاب أو المجموعإطريقة التدريس، ف
أو فـي بعـض    ةالمعلم الذي قد جـرب واختبـر هـذه المجموعـ     ةوظيف هذا االختيار يكون من
فـي   ةخاصـ  ةالتعليم ةمركز العلمي لتعليم اللغة المنهج أو المجموعأو ال ةاألحيان تختار المؤسس

مجال تعليم اللغة الثانية، والسؤال في هذا المجال كيـف يمكـن للمعلـم أو األسـتاذ أو المركـز      
 ةأو المنهج التي يمكـن بـه تـدريس المـاد     ةالمناسب سلسلةالعلمي الخاص بتعليم اللغة اختيار ال

 إلى تقويم خـاص؟  السلسةوهل تحتاج  اللغة الثانية؟ هي ةهذه المادذا كانت إالعلمية و خاصة 
عتبـار  باوهل يمكن للمعلم  في هذا المجال؟ ةإلى معلومات خاصالمعلم أو المركز حتاج يوهل 

 التعليميـة  ةكتب اللغـة أو تعلـيم اللغـة أن يختـار لوحـده المجموعـ      في ضيق مجال معلوماته 
  ).22 :1388؟ (رشيدي، المناسبة
 ةفي السـنوات األخيـر   ةفي هذا المجال، وخاص دةاألخري نجد محاوالت عدي ةالناحي ومن

أو في بعض األحيان محاوالت من  ،لتعليم اللغةة خاص ةأو من مراكز تعليمي ةمن محاوالت فردي
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المتخصصين في مجال تعليم اللغة العربية وغيرها من المحاوالت، حيث لم  ةساتذمن األ ةمجموع
 سالسـل الخاصة لتعريـف هـذه ال   ةالمعلوماتي توفر بسبب عدم وذلك سالسله النتعرف علي هذ

التدريس أو عدم تجربتها فـي المراكـز األخـرى لمعرفـه مـدي       لى عدم االستفاده منها فياوبالت
  ).187: 1390 (فكرى، باعتبارها اللغة الثانية ةأهميتها وجدواها في تدريس العربي

علي التدريس فقط، وانّمـا هـو صـلب التـدريس و      ةعينم ةليس مجرد وسيل«فالكتاب إذن: 
هو الـذي يبقـي عمليـة التعلـيم     وأساسه ألنه هو الذي يحدد للتلميذ ما يدرسه من موضوعات، 

  ).27 :2009(الفوزان، » بينه وبين نفسه، إلى أن تصل منها إلى ما يريد ةمستمر
النظـر فـي    ةالباحثين اللغويين في مجتمعنا إعـاد  ىوالمشكالت لد وقد أدت هذه التداعيات

ادخـال   ةلضرور وذلك ة المجتمعات االسالمي مناهج تعليم اللغة العربية باعتبارها اللغة الثانية في
ة في هذا المضمار، حيث تركز علي عمليات التفاعل مع نشـاطات الحيـا   ةوظيفيه لغوي تجديدات

تعمل علي تميـز درس   ةوجذاب ةمتعدد ةتيجيات تدريسيومهارات االتصال اللغوي، وانتهاج استرا
 .ةالمعاصـر  ةبطها بمفردات الحيـا روة والمحادثة والكتاب ةاللغة العربية، وتحديث موضوعات القراء

ـ   ةوالتداعيات التي تحدد المشكل وكل هذه المؤشرات امـتالك الطالـب مهـارات     ةترجع إلـى قل
ـ من هذا المنطو.ةوالمنطوق ةية المكتوبالتوظيف الفعال لمهارات اتصال اللغة العرب ق تسـعي هـذه   ل

  :ةاليالت ةسئلعلي األ ةلإلجاب ةالدراس
  لسمات كتاب تعليم اللغة الجيد؟ ةالمؤشرات و المعايير المناسب هيما  ـ
  ؟»ي تعلَم العربيةالكتاب ف« سلسلة في ةنقاط الضعف والقو هي ما ـ
ة للمؤشرات والمعايير المناسبة المنشوداألهدف » ي تعلَم العربيةالكتاب ف«هل حقق كتاب  ـ

في سمات كتاب اللغة الجيد في تعليم اللغة العربيـة للنـاطقين بغيرهـا، وبالتـالي تحقيـق      
  األهداف التعليمية؟

  :ةيلاالتالمحاور  ةالدراس هذه شملتوعلي هذا األساس 
  اللغة الثانية.ة في دراس ةأهميه المناهج التعليم .1
  لسمات الكتاب الجيد في مجال تعليم اللغة للناطقين بغيرها.ة والمعايير المهم المؤشرات .2
 .المنشود في معايير سمات الكتاب الجيد ىالمستو .3

  .ي تعلَم العربيةالكتاب ف سلسلةتطبيق معايير سمات الكتاب الجيد على . 4
  .ي تعلَم العربيةالكتاب ففي  ةتحديد نقاط الضعف والقو .5
  ».ي تعلَم العربيةالكتاب ف« تقويم .6
  .ةالنتيج .7
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  في دراسه اللغة الثانية ةأهميه المناهج التعليم 1.1
 تـأليف وشرعت ب ةمنذ بدايه الثمانينيات من القرن العشرين بدأت الدراسات بتطبيق المناهج الحديث

ر في المناهج، النظ ةحيث تطلب األمر أيضا إلى إعاد ة،الكتب الدراسية والتي تطبق المهارات اللغوي
مـن  ة ممت المادة التعليمية علي شكل مجموعخاصة مناهج تعليم اللغات للناطقين بغيرها، وقد ص

وإلـى   ةالواسع ةإلى الحيا ةالصف الضيق ةحيث أخرجت الطالب من غرف ةالمختلف ةالوظائف اللغوي
  دوار في التأثر والتأثير.األ، و ألن االتصال ثنائي االتجاه و متبادل ةالمختلف ةالنشاطات االجتماعي

واذا نظرنا إلى واقع تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وإلى المناهج نجد أن العديد من االنتقادات 
  .ةنقاط مهم ةفي عداً يلااتصكتابهما تعليم اللغة  في وأوجه القصور حددها طعيمة والناقه

1. ومعـارف  حولهمـا مـن معلومـات    عدي المناهج باللغة ذاتها من حيث ما يـدور اهتمام م ،
  اهتمام بتعليم ممارستها.وقصور 

ـ   لمواقـف   ئهيوليس كم ةاالعتماد علي المعلم كملقن للغ .2 للمـتعلَم   ةيتـيح الفرصـ   ةلغوي
  حقيقياً. إلستعمال اللغة استعماالً

ـ  ةكتاب المؤلف لتعليم اللغة دون أن يصحب هذا الكتـاب أنشـط   ةاالعتماد علي ماد .3  ةلغوي
  .ةوطبيعي ةفي مواقف حي ةللغ  عملية ةية، أو ممارسعمل

في تعليم اللغـة  ة اعتماد معظم الكتب (الخاصة بتعليم اللغة العربية) علي مداخل تقليدي .4
  .ةأو موضوعات تعليمي ةأو غير عصري ةإلى نصوص صعب ةبتعليمها ألبنائها ومستند ةثرأمت

في   هذه الجوانب كلمات وجمل وتراكيب دون االهتمام بتوظيف لاالهتمام بحفظ الطالب  .5
  .ةاللغوية الجديد ةمواقف الحيا

 ةتخطيط منهجي لتعليم اللغة العربيـة يأخـذ فـي االعتبـار الجوانـب الصـوتي       ىلإاالفتقار  .6
 لهـا  الثقـافي واالجتمـاعي   ى، كما يأخذ في اعتبـاره المحتـو  ةللغ ة يلالو الد ةوالتركيبي ةوالصرفي

  ).61 :2006(طعيمة والناقه، 
فء تزداد أهميه الكتاب في سد هذا النقص، وهـذا  وفي الحاالت التي اليتوافر فيها المعلم الكُ

يقودنـا   ةملحـ و ةما يجعل حاجتنا إلى كتب تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرهـا حاجـة ضـروري   
  ).27 :2009(الفوزان،  ةتطلع إلى انجاز هذه الكتب علي أسس علمية مدروس ،لتحقيقها

  
  جال تعليم اللغة للناطقين بغيرهاالمؤشرات والمعايير المهمه لسمات الكتاب الجيد في م 1.2

تحقـق   ال أنهـا ال إاللغة العربية الناطقين بغيرهـا   رغم أن هناك الكثير من الكتب في مجال تعليم
ل، وما نراه فـي مجـال اللغـة    بعضها يحتاج إلى تطوير وتعديفكثير منها غير مناسب، و ،األهداف
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مثالً يصدر عنها  ةوما لديهما، فاالنجليزي ىالعربية يدعو لألسف علي خالف ما في اللغات األخر
الطبع حتي صارت دور النشر  ةعادإتخضع دائما للتطوير والتعديل، و الكثير من الكتب والسالسل،

  نشر.الطبع والعندهم تتنافس في 
لعلوم تحتاج إلى أسلوب خاص للنقد والتقـويم. فـإن الكتـب    و ألن كل مجال من مجاالت ا
فإنه من المهـم أيضـا تقويمهـا طبـق معاييرهـا       ةو الطباع أليفالدراسية لها معايير خاصة في الت

 ةصـعوب   بيان ة هذه المعايير علينا في البدايإلى وقبل التطرق  ).2 :1388الخاصةبها (ميرحاجي، 
  هي كالتالي:مثل هذه الكتب بإيجاز و إعداد 
  تحتاج هذه الكتب إلى متخصص دقيق. .1
  .الكتب إلى ضبط كل شيء (المفردات، التراكيب، النصوص...) تحتاج هذه .2
  ونقوداً. كلف وقتايمما تحتاج هذه الكتب إلى إخراج خاص  .3
  .ةومكلف ةمصاحبات وملحقات متعددذه الكتب إلى معينات وتحتاج ه .4
  وقت طويل لتشعب لوازمه.تحتاج هذه الكتب إلى  .5
  ).29- 28م، 2009كبيرين (الفوزان،  دعم فني ومادي ىالكتب إلهذه تحتاج  .6
  :ةيلاالتفيمكن ايجازه بالنقاط المتخصصين خاصة في مجال تعليم اللغة العربية  ةندرسبب و
  علما جديداً. يعلم اللغة التطبيق .1
  بغيرها من اللغات. ةضعف االهتمام بتعليم العربية مقارن .2
ـ     .3 أو  ةبعض المهتمين بتعليم العربية للناطقين بغيرها متخرجي مـن أقسـام اللغـة االنجليزي
  أوغيرهما. ةالفرنسي
  ).29ل المعلمين وتدريبهم (م.ن هيمراكز تأ ةقل .4

استخراج وتصنيف ة في البداي ةفقد حاولت الباحثة الكتب التعليمية للغ تأليفوإعداد ة وألهمي
، ومـن المالحـظ هنـاك الكثيـر مـن      ةوالمؤثره في إعداد الكتاب الجيد للغ ةبعض المعايير المهم
واالقتراحات  ةفي هذا المجال فمعدي هذه المعايير قد استوحوها من األسئلة المعايير المستخرج

لين كندة مثل قائمة التي طرحها المعلمون في هذا مجال، فنجد بشكل عام هناك قوائم بيانات كثير
الزار غيرها الكثير من القوائم التي تسهم في تقويم  ةاسكرسو وقائم ةوقائم ريورز ةوبرين و قائم
في هذا المجـال بحيـث   ة شامل ةقائم تم استخراج في تقويم الكتاب الدراسي، وقدة المعايير العام

تصـل عـددها   ة كثير ةويشمل كل معيار نقاط جزئي يللتقويم كتاب دراس ةمعابير أساسي قدم سبع
  ):22 :1388(رشيدي،  هم هذه المعاييرأن مو يمعيار جزئ 86إلى 
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  الكتاب. يالوضع الفن. 1
  أهداف الكتاب.  .2
  موضوع الكتاب. .3
  أسلوب تدريس الكتاب. .4
  تدريبات الكتاب. .5
  الشكل الظاهري واإلخراج العام للكتاب. .6
  ).33- 30كتاب مرشد المعلم (م.ن  .7

ثمـان   ىلسمات الكتاب الجيد يمكن تصنيفها إلة والمتخصصين معايير كثير وقد حدد الخبراء
  ي كالتالي:همعياراُ جزئياُ و 177تشمل  ةمعايير أساسي

  للكتاب. ةاألحكام العام .1
  صوات.معالجة األ .2
  معالجة المفردات. .3
  معالجة التراكيب. .4
  .معالجة المهارات .5
  ة. يمعالجة األمور الثقاف .6
  والتدريبات والتقويم. ةنشطمعالجة األ .7
  ).55- 46 :2009كتاب المعلم (الفوزان،  .8

ايجاز واختصار هـذه   ةلذلك حاولت الباحث ةوال يسعنا في هذه الدراسة ذكر كل المعايير الجزئي
  في سمات الكتاب الجيد في مجال تعليم اللغة للناطقين بغيرها: ةالمجموعات إلى أربع معايير أساسي

  .: األحكام العامة وإخراج الكتابأوالً
ثانياً: محتوى الكتاب من حيث المفردات والتراكيب والحوار والنصوص والمهـارات اللغويـة   

  .ةوالثقافة العربية االسالمي
  (م.ن). ةثالثاً: التدريبات اللغوي

  :وهو المعيار العام ضافت الباحثه معيار رابعاًأوقد 
  .تعليم اللغةوجود موقع إلكتروني خاص لكتاب  .1
 تناسب وانسجام مواضيع الكتاب مع الفصول. .2

 االهتمام باللهجات العربية. .3
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 حل التمارين.كتاب  .4

 .ةتفصيلي ةوجود مقدم .5

 العملية. ةتحليل ودراسه النصوص من الناحي .6

 لى.االتعليم الع ةوزار في ةمع الوحدات الدراسية المقرر ةتناسب المجموع .7

  .ةاألم) الفارسي(اللغة  ةمع ثقاف ةتناسب المجموع .8
أمرين مهمين في مجال  وإذا نظرنا إلى ميدان تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وجدنا هناك

  لتعليم اللغة العربية. ةالمناهج الدراسي أليفت
  داخل البالد العربية. ةمجموعات تعليمي تأليف .1
  .ةخارج الدول العربية في الدول االسالمي ةمجموعات تعليمي تأليف .2

 ،المجموعات التعليمية سواء في داخل الدول العربية أو خارجها لها عيوبها الخاصة تأليفإن 
  :كما يلي هيفأهم سمات معظم الكتب التي أُلفت داخل الدول العربية سبيل المثال  ىفعل

  .ةـ أغلبها تقليدي
  ـ التركيز علي الجانب الديني وإهمال الجانب اللغوي.

  بية ألهلها إلى حد كبير.بتعليم العر ةـ متأثر
  . ... ةأقراص مرن، يصاحبها ملحقات مثل مرشد المعلم ـ ال

  .ةـ تخضع إلجتهادات فردي
  خارج الدول العربية فهي كالتالي: ةن سمات الكتب المؤلفمو

  وثقافتها. ةللعربي ةالدوني ةـ النظر
  .ةـ استخدام اللغة الوسيط

  .ةبالحروف الالتينية ـ الكتاب
  في التحليل اللغوي الصرفي. ةـ المبالغ
  .ةاألخطاء اللغوية والمطبعي ةـ كثر
  الحس اللغوي األجنبي. ةـ قو
في  حديثاً تطُبع سلسلةبنقد  ةلكتاب اللغة الجيد فقد سعت الباحث ةالسمات الواقعي ةلمعرفو

الكتـاب  « ي سلسـلة وهـ  ة وخضعت للتطوير والتجديد لثالث مرات،األمريكي ةالواليات المتحد
الـدول  معظم ، و ةفي الدول األجنبي ة، حيث يدرس في معاهد تعليم اللغة الثاني»تعلَم العربيةي ف

مدى قرب أهداف هذا الكتاب  ةللناطقين بغيرها، وذلك لمعرف العربيةبتعليم اللغة  ةالعربية المهتم



  1397بهمن  سال هجدهم، شمارة يازدهم، ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   116

ف كتـاب اللغـة الجيـد، ألنـه مـن المهـم للبـاحثين        يلتـأ مـن   ةإلى األهداف التعليمية المتوخا
ذلـك  ف عن آخـر مـا صـدر فـي هـذا الحقـل، و      التعرووالمتخصصين في مجال تعليم اللغات 

في المستقبل فـي مجـال تعلـيم العربيـة      للخطوات التي ستُأخذ ةمناسب ةمنها كأرضي ةلالستفاد
  ).175 :1390للناطقين بغيرها (فكري، 

  
 ي معايير سمات الكتاب الجيدالمنشود ف ىالمستو 1.3

لسـمات   ةالكيفي المنشود فـي المعـايير المهمـ    ىبشكل موجز إلى المستو ةسوف تتطرق الباحث
  الكتاب الجيد.

  أوالً: األحكام العامة وإخراج الكتاب
الطول والعرض  يثحجم الكتاب من ح يكونن أ يتطلبتناسب حجم الكتاب وعدد صفحاته:  .1

سـانتيمتر،   30بل كتاباً يكون طوله فـي حـدود    يكاًوال سم يراًوال صغ يراًكب يكونأي ال  ،مناسباً
الكتاب  يكونن أنه من األفضل مكه نصف أو سانتيمتر واحد، ألوس، سانتيمتر 20وعرضه بحدود 

كتاباً واحـداً لكـل فصـل     يخصصحتى ال يتعب الطالب في حمله ونقله، وأن  يالًثق يسخفيفاً ول
إلـى إتـالف    يـؤدي فصـول ممـا    ةالطالب بإستخدامه في عد يلزم يكب السمدراسي ألن الكتا

  فصول. ةإستخدامه في عد ةالكتاب لكثر
، حتي تجذب الطالب ةوأما بالنسبه للغالف فمن األفضل أن يصمم الكتاب بألوان وصور جذاب

اإلبتعاد عن استخدام األلـوان   ة، ومحاولةجنبيفي كتب تعليم اللغة األ اوالدراسة كما نراه ةللمطالع
  .ةوالباهت ةالغامق
فـال تطبـع    ةواضح ةن يتمتع الكتاب بطباعأ: من األفضل ةتناسب حجم الحروف والطباع .2

و  ةتكـون األسـطر متكدسـ    ، وأال تكون هذه الحروف بحجم ولـون واحـد وأالّ  ةبحروف صغير
هو تعدد اسـتخدام حجـم حـروف     ةن ما نراه في كتب تعليم اللغة األجنبيعلى بعض، أل ةمتراكم

المحتوى، فمثالً استخدام اللون األحمر للقواعد،  ةالطباعة في العناوين وتغيير األلوان حسب أهمي
  زرق للتمارين وهكذا.م األاواستخد

تناسب المادة التعليمية لعمر الدارسين: عندما يصمم الكتاب لتعلـيم اللغـة الثانيـة، فيجـب      .3
ـ هو مصمم لألاألخذ باالعتبار هل  ـ  ةطفال؟ أم مصمم لطلب العلميـة؟ أو أنـه    ة؟ أو الحـوز ةالجامع

، لذلك مـن  ةالسياسي ة، أو للترجمةمخصص لذوي االحتياجات الخاصة مثل تعلَم العربية للتجار
كانوا أطفاالً يجـب أن   الخاصة فإن ةللفئ ةن تحتوي المادة التعليمية على المواضيع المناسبأالمهم 
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...، وإذا كانوا من طـالب  ةخاصة لهم أو تكون مواضيعها عن تالميذ المدرستحتوي علي قصص 
ـ   أالعلمية فإنه من األفضل  ةالحوز  ةتهمهـم فـي التبليـغ والـدعو     ةن تحتوي علـي مواضـيع ديني

ـ       ة، وإذا كان لطالب الجامعةاالسالمي والسـفر   ةفيجـب أن تكـون المواضـيع فـي مجـال الجامع
  و غيرها من المواضيع الخاصة بهم. ةوالسياح

ـ  ألغه الكتاب العربية الفصحي وأال تستخدم اللغة الوسيطة: األصـل   .4 الكتـاب   ةن تكـون لغ
اللغويـة   ةالصـياغ  ة، ولذا ينبغي أن يلتزم المؤلف بقواعد النحو والصرف وسالمةوصحيح ةفصيح

لتعليم اللغة  ةغير الهدف وسيل ىخراستخدام لغه أ«). ويقصد باللغة الوسيطة: 31: 2009 (الفوزان،
 ةمشترك ة)، وقد تكون هذه اللغة اللغة األم للدارسين، وقد تكون لغ32 (م.ن» الهدف ـ اللغة العربية

. ويلجأ مؤلفوا كتب اللغة للناطقين بغيرها باسـتخدام  ةيفهمها الدارسون مع اختالف لغاتهم األصلي
هذا النوع من الكتب، لسهولتها و  ىوالمعلمين عل ةلبذلك اقبال الط ىاللغة الوسيطة، ويشجعهم عل

ومـن   لتوفير الجهد في التعلَم، ولكنه يؤدي إلى ضعف المتعلَم وقصور تفكيره عن اللغـة الهـدف.  
التراكيـب اللغويـة، وترجمـه مفـردات      ةالكتاب، ترجمـ  ةمجاالت استخدام اللغة الوسيطة، مقدم

نه مـن األفضـل اسـتخدام اللغـة الهـدف      إلذلك فالكتاب، واستخدامها بشكل شفهي في الفصل، 
  اللغة الهدف. ىواإلبتعاد عن اللغة الوسيطة النها تُفقد الدارسين التركيز عل

تكاد تخلو ما  ةفي الدول العربية عاد ة: الكتب المؤلفةخلو الكتاب من األخطاء المطبعي .5
 ةتكـون مملـوء   ةالعربية عـاد ، فيما نري كتب تعليم اللغة في غير الدول ةمن األخطاء المطبعي
  .ةباألخطاء المطبعي

تُوضـح   ةإحتواء الكتاب علي مقدمة تساعد علي فهم فلسفته: كلما كانت المقدمة تفصـيلي  .6
 هكلما كان استخدام هتدريس، وأسلوب ةالمناسب ةالعمري ة، والفئةمنهج الكتاب، واألهداف المنشود

  للمعلم والطالب. ةوفائد ةأكثر سهول
المفردات والتراكيب: إن الهدف من تعلـيم المفـردات ان تُنطـق     ةقائم ىء الكتاب علإحتوا .7

االشتقاق منها، ويكـون الطالـب قـادراً علـي      ةأصواتها ويفهم معناها بشكل مستقل، ويعرف كيفي
في السياق المناسب، ومن األفضل إعداد قوائم من المفردات و التراكيب،  ةالمناسب ةاستخدام الكلم

لمهم أيضاً شيوع المفردات في الدرس وتدرجها من السهل إلى الصـعب، وكـذلك تناسـب    ومن ا
جـداً.   ةوفي بعـض الـدروس كثيـر    ةعددها في كل درس وأن ال تكون في بعض الدروس قليل

 ةيسهل محاكاتها، كالحورات والنصوص السـهل  ةواألصل ان تقوم هذه المفردات في سياقات لغوي
  ).111 عمال اللغة وممارستها في التعبير واإلتصال (م.ن،لتأخذ بيد الطالب نحو است

ـ  ة: يشير إلـى األجهـز  ةإستخدام الكتاب وسائل وملحقات تعليمي .8 كالمسـجالت   ةالتعليمي
). و مـن  36فـالم(م.ن،  ، و جهاز التلفاز، والحاسبات والشرائح والمسـالط المعـتم واأل  ةواألشرط
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وتحسين العملية التعليمية، هذا األمر يؤدي إلى  ةفي تقوي ن الوسائل التعليمية لها دور مهمأالمؤكد 
م طبـق  هيتجعله أكثر استعداداً للتعليم، وانتقال المعلومات و المفا ةاكتساب الطالب خبرات مباشر

  وجذابيه للمتعلَم. ةتجعلها أكثر إثار ةالتقنيات الحديث
 م اللغة أن يكون حاويـاً تناسب الصور من حيث األلوان والوضوح: من مميزات كتاب تعلي .9

تكون أكثر رسوخاً في نقل معاني المفردات  ىالجذابه التي تخدم اللغة حت ةللصور والرسوم الملون
ن تكون الصور في جميع صفحات الكتاب وأال تكون صغيرة وأال تكون أوالحوار، ومن األفضل 

يرها في تعليم العربية سـواء  كما نشاهده في معظم كتب تعليم اللغة للناطقين بغ  باألبيض واألسود
  في ايران أو في الدول العربية.

ـ       ةتناسب الصور مع القيم االسالمي .10  ة: نالحـظ لألسـف فـي كتـب تعلـيم اللغـة األجنبي
وشرب الخمر في  ةمثل صور الحفالت المختلط ةاستخدام صور ورسوم التناسب القيم االسالمي
ال تحتوي كتب تعليم اللغة العربيـة صـوراً تنـافي    المناسبات واألعياد، لذلك من المهم جداً ان 

  القيم االسالمية.

 والمهـارات  والنصوص والحوارات النحوية والتراكيب المفردات حيث من الكتاب محتوى: ياًثان
  اللغوية

: تعليم األصوات أمـر ضـروري فـي أي برنـامج     ةمتدرج ةمعالجة األصوات والحروف بصور .1
من دون أن يكون فيه فصل خاص لتدريس  ةبرنامج أو كتاب لتعليم لغتعليمي، وال يمكن تصور 

  األصوات والحروف، خاصة أن الدارسين يتعلَمون أصواتاً ال مثيل لها في لغتهم األم.
تناسب عدد المفردات الجديدة فـي الـدرس الواحـد: مـن األفضـل أن يكـون عـدد         .2

كلمات للصغار  10في الدرس الواحد للكبار، و ةكلم 25إلى  20المفردات في كل درس من 
  ).623: 2010 (طعيمة و آخرون،

التي يركز عليها: أن الهـدف مـن تـدريس     ةوالمهار ةوظيفي ةالتدريب علي التركيب بصور .3
وإنما الهـدف تـدريب    ةوالتراكيب المفرد ةالنحو ليس تحفيظ الطالب مجموعة من القواعد المجرد

الطالب المستمر علي األنماط اللغوية، وكلما ازداد استخدام التراكيب اللغوية تمكن الـدارس مـن   
  ).639استعمال اللغة كوسيله لالتصال (م.ن، 

 ةعرض الحوارات بصورة متدرجة: من المهم تدرج الحوارات من حيث بسهولة والصـعوب  .4
ـ هيفمن األفضل في المراحل التم والقصر والطول، ومجاالت المواضيع، المواضـيع العامـة ثـم     ةدي

  .ةإلى المواضيع المتخصص ةوالعالي ةتتدرج في المراحل المتوسط
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ن تشمل كتب تعليم اللغة المهـارات  أتناسب عدد نصوص االستماع لكل درس: من المهم  .5
ـ  ـ  ىاللغوية األربع واالستماع شرط أساس للنمو اللغوي، وإحتواء المادة عل ص لالسـتماع منـذ   ن

  أمر ضروري جداً. األوليالمراحل 
لكل درس: في دروس تعليم اللغة الثانيـة وجـود الحـوارات     ةتناسب عدد نصوص القراء .6

م المتعلّ ةقدر ةاللغوية و تنمي ةالثرو ةنها تلعب دوراً مهماً في تنميضروري جداً أل ةونصوص للقراء
  ).57: 2005لمعني (األحمدي، النطق وتمثل ا ةوجود ةوالسرع ةعلي القراء

 هـي التـي تنت  صـالية في المراحل األولي، يعتبر مـن النشـاطات االت   ةالتدريب علي الكتاب .7
ويقوم فيها الطالب من تحويل الرموز من خطاب شفوي إلى نص مطبوع ومن  ةبالمهارات االنتاجي

بدءاً من الحروف والجمل لتحسين الخـط فـي    ةالمهم إحتواء كتب تعليم اللغة على تمارين للكتاب
ـ   ةفهي من أجل التدريب علي صـياغ  ة، أما في المراحل المتوسطاألوليالمراحل   ةالجمـل الفعلي
  والتعبير واالنشاء. ةواالسمي

م االسالمية: اللغة من أقوي هيتناسب المحتوى الثقافي لعمر الدارسين وعدم تضادها للمفا .8
علي نقل ثقافتهم إلى المجتمع العـالمي وهنـا    ةمن أكثر الوسائل قدر هيوروابط المجتمع الواحد 

خر يجب في سبيل تعليم لغاتها ألبناء غيرهم من الشعوب، ومن الجانب اآل ةجنبيالدول األ ىتسع
فكتـب  ، م الثقافـة هيحتي ال يواجه الطالب تناقضاً في المفا ن يناسب المحتوى الثقافي اللغة األمأ

والتي  ةفي مجتمعاتنا الشرقي ةة غير الرائجيم الثقافهيما تحوي بعض المفا ةجنبية عادتعليم اللغة األ
االستقالل فـي   ةعشر ةبناء بعد بلوغ السادسالسالمية مثل طلب الوالدين من األمنا اهيتخالف مفا

  أبنائهم. ةمسبق للوالدين المسنين لزيارالموعد البيت منفصل، أو أخذ 
: فال يمكننا تعليم الطالب حـوارات  ةالطبيعي ةمن واقع الحيا ةمأخوذالحوارات والنصوص  .9

، فموضوع أدوات الحرب أو الصناعات ةالعادي ة، وال يتعامل معها في الحياةونصوص غير ملموس
ـ     قلما يواجهها الطالب بل من األ ةالثقيل والفنـدق   ةفضل التطـرق إلـى مواضـيع التعـارف والجامع

  والمطعم والسكن الجامعي.
 هوالتشويق: حتي ال يملها الطالـب ويفقـد   ةتتصف النصوص والحوارات بالتنوع والجاذبي .10

  حافز التعلَم.

  التدريبات: اًلثثا
  :من المهم جداً قبل تقويم التدريبات تبيين تعريفها وأهدافها وأنواعها

  مفهوم التدريبات اللغوية:
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 ةلحفر المهـار  ةر، فالتدريب وسيلتعني الثقب والحف ةباالنجليزي» drill«التدريب أي  ةكلم
، المرجع فـي تعلـيم اللغـة العربيـة     ةمه بشأنها (طعميتعلَمها الفرد وتثبيتها وتدعيم ما تعلّ التي

  ).646م، 1986
  :ىتركز التدريبات اللغوية علو
  تثبيت ما اكتسبه الطالب من مهارات. .1
  ة.تعليميالعملية على الالتدريب  .2
  اللغوية. ةفي الطالب للمهار ةالجيد ةتتطلب الممارس .3
  يأتي بعد تقديم محتوى الدراسة. ةعاد .4

ويعمل علي تثبيتها قبل اختبار الدارسـين فيهـا    ةواحد ةركز حول مهارة لغويذن يإفالتدريب 
  ) ،وتنقسم التدريبات بشكل عام إلى:162 :2009(الفوزان، 

  :pattern drills  ة)أو غير السياقييةلأو اآل ةأو البنيوي ةأو (الميكانيكي ةالف) التدريبات النمطي
في  ةشكل واحد تتطلب طريقة واحد ىعن مجموعة من التمرينات التي تثبت عل ةعبار هي«

مها الطالب وتشيع في مجال النحو وتعليم التراكيب تعلّ نماط التيوهدفها تثبيت األ. »لها ةاالستجاب
  .)646 :1986 ،العربية(طعيمة، المرجع في تعليم اللغة 

  :Meaningful Drills ىأو المعن يةالمعنو يباتب) التدر
لربط الكثير من الجزئيات  ةالالزم ةذلك النوع من التدريبات التي تهدف إلى تقديم المساعد«

 ).65(م.ن. » الطالـب  ةأو القواعد وتثبيتها في ذاكـر  ةم األصوات أو الكتاببتعلّ ةوالتفاصيل المتعلق
بأكثر من طريقة، وال يستطيع الـدارس أداء   ىالدراس في هذه التدريبات التعبير عن المعن يستطيع

ـ  ةكامل ةمعرف ىبشكل صحيح، ما لم يكن عل ىالتدريبات المعن ـ  ةبطبيع النحويـة (الفـوزان،    ةالبني
وفهـم   ،، تدريبات السؤال والجواب في فهم المقروءةالتدريبات المعنوي ةن أمثلم). و165 :2009

  مسموع (م.ن).ال
  كثر من جواب.أمن الطالب إلى  ةتختلف صور االستجاب ىوالمميز في تدريبات المعن

  :Communicative drills  )ةأو (الموقفي يةالتواصل يباتج) التدر
 عن طريق الحوار مع اآلخرين، وال تتبع شكالً واحداً كما يلاالتي تدور في موقف اتص هي«
)، وتحتاج إلى 684: 1986من الطالب (طعيمة، المرجع في تعليم اللغة  ةواحد ةء باستجابىنبال تُ
ن شخص م، اذ البد له من مصحح ومراجع، ويلاالطالب للتدريب االتص ةالمعلم عند ممارس ةمتابع

  االتصال.ةيكمل معه دائر
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ألنه يتحـدث   ةيأتي بمعلومات جديد إلي أنأنها تدفع الدارس  ةوما يميز التدريبات التواصلي
عن نفسه وعالمه الخاص: ماذا فعل؟ ماذا سيفعل؟ و فيما يفكر؟ وال يسـتطيع المـدرس أن يتنبـأ    

الحـوار،   اءجـرِ إ: هـي  ةالتدريبات التواصلي ة) ومن أمثل170 :2009الدارس (الفوزان،  ةجابتبإس
  ، والتعبير الحر.ةحرلا ةالعامة والمحادث ةوالمناقش

التدريبات اللغوية تستهدف تمكين الطالب من أن تناسب عدد التدريبات في كل مستوى: ف .1
مـه، و تنقسـم   نماط اللغوية وكلما زاد عـددها أدى إلـى تثبيـت وتـدعيم مـا تعلّ     األ ىيسيطر عل

ـ  ةأو نمطي ةنواع من تدريبات آليأ ةالتدريبات إلى ثالث ن أ، ومـن الضـروري   ةوتواصـلي  ةومعنوي
  ).174: 2009% (الفوزان، 40- %30نوع منها بينتتناسب نسبتها في كتب تعليم اللغة فيتراوح كل 

ـ  ةالطالـب فـي السـيطر    ةفكلما زاد عددها زادت من قدر ةشيوع التدريبات المعنوي .2  ىعل
  % (م.ن).40 ةاألنماط اللغوية ولكن من األفضل أن ال تتجاوز نسب

ال أيـة و ، فالهدف من هذه التدريبات، هـو التحـدث باللغـة الثان   يةلاتنوع التدريبات اإلتص .3
التي يمتلكها، وكلما زاد عـددها أدى   ةالدارسين، فكل دارس حسب المفاهيم اللغوي ةتتشابه إجاب

ن أومـن األفضـل    ةك إلى تمكين الدارس من اإلتصال الحقيقي باآلخرين في المواقف الطبيعيلذ
  % (م.ن). 50التتجاوز نسبتها 

 ةمن المهم في التدريبات أن تُقدم األمثلالتدريبات، ف ةلتأدي ةوإرشادات مناسب ةتقديم أمثل .4
  .ةالتدريبات بصورة صحيح ةواإلرشادات ليتمكن الطالب من تأدي

ن يأتي حل التدريبات في دفتر أمن األفضل ، ملحق لدفتر التطبيقات ىإحتواء الكتاب عل .5
  منفصل عن كتاب الطالب، حتى ال يزيد عدد صفحات كتاب الطالب ويثقل عليه.

  اللغة األجنبية يماإلبداع في المعايير العامة في كتب تعل رابعاً:
 ةوجود موقع الكتروني خاص لكتاب تعليم اللغة: يستطيع الطالب من خالل دفع رسوم بسـيط . 1

ـ اليمقابل االرتباط بالمنهج التعليمي لحل الواجبـات   ـ   ةومي ، حيـث يـتمكن   ةوالتـدريبات المنزلي
ـ  ةويم اإلختبارات الدوريالمدرس تقويم الطالب يومياً وأيضا تق التعلـيم   ةعن طريق الموقع ومتابع

  في أي مكان.
 تناسب وانسجام مواضيع الكتاب مع الفصول.. 2

 االهتمام باللهجات العربية.. 3

ـ   طريقة توضيح: ينحل التمار. 4 واالرشـادات، وتصـنيف    ةحل التمارين عن طريـق األمثل
 أو حلها في البيت. ةلى تمارين صفيإالتمارين 
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 .يليةمقدمة تفص ىعل يتحتو. 5

 العملية. يةالنصوص من الناح ةودراس يلتحل. 6

 .يلاالع يموزاره التعل في ةتناسب المجموعة مع الوحدات الدراسية المقرر. 7

ـ  أ. فمن المهم ية(اللغة األم) الفارس ةتناسب المجموعة مع ثقاف. 8  ةن تناسب اللغة الثانيـة ثقاف
اآلن مـن   يتعلَمهما  ينوب ةمه خالل السنوات الماضيلما تع ينتناقض ب يحدثال  ىاللغة األم حت

  اللغة الجديدة.
  

  1»ي تعلَم العربيةالكتاب ف«تطبيق معايير سمات الكتاب الجيد على مجموعة  .4
 )1- 1في جدول ( م العربيةي تعلّالكتاب ف سلسلة تعريف

  »ي تعلَم العربيةالكتاب ف« سلسلةتعريف : )1- 1جدول (
 ي تعلَم العربيةالكتاب ف الكتاب اسم

 كرستن بروستاد، محمود البطل، عباس التونسي المؤلف

  )Georgetownجورج تاون ( ةجامع الناشر
 م)2013(الطبعة الثالثة  ةميالدي 1995 ىولاأل ةالطبع ةسن

 أجزاء ةثالث سلسةعدد أجزاء ال

 مرشد المعلم  ملحقات الكتاب

DVD لم في 

 انجليزي ـ عربي، وعربيـ  المفردات انجليزيملحق قاموس 

 ملحق حل التمارين 

 ملحق تلخيص القواعد 

 ، واللغة العربية الفصحى ةوالشامي ةل لألفعال والضمائر باللهجتين المصريوملحق جد

 لطالبلموقع الكتروني خاص 

)، وذلك ة، الكتابة، القراءةاألربع (االستماع، المحادث ةالتأكيد على تعليم المهارات اللغوي فيلأالهدف من ت
  .(العربية) ةالثاني ةللغ ةالواقعي ةإليجاد اإلرتباط الحقيقي مع البيئ

 درس 13 عدد الدروس: عدد الدروس

 ، المتوسط، المتقدم)التمهيديثالثه مستويات ( اتيعدد المستو

الزمن المقترح لتدريس 
 ةسلسلهذه ال

، )ةواحد ةراسيين (سندكتاب يستغرق تدريسه فصليين  كلمقدمة ال يف الزمن المحدد
 خمس ساعات في كل أسبوع

، ة، القواعد، القراء1، الثقافة ةبالعامي ة(المفردات، القص ةكل درس يحتوي على األجزاء التالي كل وحدةأجزاء 
 )ةبالفصحى، االستماع، الحوار، تمارين المراجع ة، القص2الثقافة 
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في تقـويم المجموعـات التعليميـة علـى      ةبتطبيق المعايير والمؤشرات المستخدم ةالباحثوقامت 
  كما يلي: اليةفي الجداول الت ي تعلَم العربيةالكتاب فسلسلة 

  )2-1المعيار االول: االحكام العامة و اخراج الكتاب جدول ( .1
  المعيار االول: االحكام العامة و اخراج الكتاب: )2- 1جدول (

 »ي تعلَم العربيةالكتاب ف«كتاب  يمالتقوبنود 
 يممستوى التقو

 يدج متوسط يفضع

تناسب حجم . 1
الكتاب وعدد 

الصفحات واأللوان 
على  ةالمستخدم

الغالف والعنوان  
 لمستوى الكتاب

  االرتفاع (سانتيمتر)× العرض× حجم كتاب: الطول
سانتيمتر،  5/1×20×30تعلَم العربية)  فيحجم كتاب (الكتاب  

ما يالحظ أن حجم كتاب مناسب ولكن سمكه كبير، وعدد 
ألنه جداً  ةكثير يوه ةصفح 350صفحات الكتاب حوالي 

  .يدرس لفصليين دراسيين
العنوان ومستوى الكتاب بخط كبير وواضح و بلغتين  ةكتاب

  لوان على الغالف. أ ة، وكذلك استخدام عدةالعربية واالنجليزي
صوره الغالف تعكس السوق القديم والتقليدي في الدول العربية 

 ةلعنوان وموضوع الكتاب وهو ارتباط تعليم محادث ةومناسب
 .ةالواقعي ةاليومي ةاللغة العربية بالحيا

  √ 

تناسب حجم  .2
 الحروف ونوع الطباعة

في تنظيم الحروف حيث تتميز بالوضوح والطباعة بخمسه  ةالدق
 لبنفسجي.األوان وهي األسود واألحمر واألخضر واألرزق و

  √ 

تناسب المادة  .3
التعليمية مع عمر 

 الدراسين

تناسب موضوعات الكتاب مع عمر الدارسين أي فئه الشباب 
حياتي، ، وأصعب قرار في ةالجامعي، على سبيل المثال: بيت العائل

في  ةولماذا قررت البقاء في أمريكا، والمستقبل في التجار
 .151و 267و 252و 199على التوالي  ةالصفحات التالي

  √ 

لغه الكتاب العربية  .4
الفصحي وال يستخدم 

 اللغة الوسيطة

فعلى سبيل ، استخدام اللغة العربية الفصحى مع اللغة الوسيطة
في المقدمة، وعنوانين الدروس  ةالمثال استخدام اللغة االنجليزي

بمفهوم  ةنجليزيعنوان الكتاب بالحروف اال ةو كذلك كتاب
 AL-Kitaab FiiTaallum al-Arabiyya :عربي

 √  

خلو الكتاب من  .5
 ةاألخطاء المطبعي

 ةعلى الرغم من تأليف وطباع ةعدم وجود األخطاء المطبعي
في  ةعربية والتي تكثر األخطاء المطبعي ةالكتاب خارج دول
والمميز في هذا الكتاب وضع عالمات ، مثل هذه الكتب

والشاميه والفصحى، على  ةطبق اللهجات المصري ةاإلعراب بدق
  سبيل المثال: 

  64في صفحه  .1
  (ج أصدقاء) يقاللغة الفصحى صد

  √ 
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  (ج رِفقات) قفير يةالشام ةواللهج
  صاحب (ج أصحاب) يةالمصر ةو اللهج

  3مثال آخر في صفحه  .2
  الفصحى أنا أعمل

  بِشتغلِ   ةيالشام ةاللهج
 باشتَغَل    ةيالمصر ةاللهج

إحتواء الكتاب علي  .6
مقدمة تساعد علي فهم 

 فلسفته

  تشمل على:  ةيتميز الكتاب بوجود مقدمة تفصيلي
  األفالم) DVDهميت وجود (الموقع اإللكتروني ا + أ .1

A bout this Book, DVD, and Companion website 
  الهدف من كتاب الكتاب. .2

القواعد ـ نصوص  ـأهميه أقسام الكتاب(المفردات  .3
  ـ ديالوج الحوار) ةاالستماع ـ نص القص

  أسلوب تدريس كل قسم .4
 )3(ط ةالتغييرات التي تمت اضافتها في هذه الطبع .5

  √ 

إحتواء الكتاب على . 7
المفردات  ةقائم

 والتراكيب

كل درس و تتميز  ةبداي يمفردات ف ةإحتواء الكتاب على قائم
  :المفردات بالتالي

تقريبا، حيث يحتوي  ةجديدة كلم 400يحتوي الكتاب على .1
  .ةكلم 40- 35رس على دكل 

بالبنفسجي و  ةالشامي ةعرضت المفردات بأربع ألوان، اللهج .2
  باألخضر والفصحى باألزرق ومعانيها باألسود. ةالمصري

تعليم المفردات عن طريق  64فعلى سبيل المثال في صفحه 
  االستماع إليها باللهجات الثالث.

تعليم المفردات عن طريق وضعها في جمل  66في صفحه 
 تطبيقية

  √ 

إستخدام الكتاب . 8
وسائل و ملحقات 

 ةتعليم

قاموس ، dvd مرشد المعلم، قرص مرن يحوي الكتاب على:
، دول لألفعال والضمائري، دفتر حل التمارين، جعربـ  يانجليز

لحل  ةموقع الكتروني خاص للطالب و لإلرتباط مع األساتذ
 التمارين.

  √ 

تناسب الصور من .9
 حيث األلوان والوضوح

وضوح الصور والرسوم من حيث األلوان، و تعبر الصور عن واقع 
بأسماء  ةمرفق ةعائله كبير ةصور .1 ، فمثالً:ةاالجتماعي ةالحيا

  44 و ص 42ص  ةالعائل ةعلى شكل شجر ةأفراد األسر
 72و 71صور أنواع األطباق العربية في درس المطعم ص  .2

  √ 

تناسب الصور مع . 10
 ةالقيم االسالمي

 ةوالمخالف للقيم االسالمي ةمن المالحظ تأثير الثقافة الغربي
تشجيع الطالب إلختيار أصدقاء  .1على الكتاب، فمثالً: 

   44لتعارف من بين الجنسين صا
المستقبل في درس  ةلمعرف ةالقهوبفأل الاالعتماد على  .2

 251(أصعب قرار في حياتي) ص 
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النحويـة والحـوارات     يـب المفـردات و التراك  يـث : محتـوى الكتـاب مـن ح   يالثـان  يارالمع. 2
  )3- 1والنصوص والمهارات اللغوية جدول (

  المعيار الثاني: محتوى الكتاب .)3- 1جدول (

 »ي تعلَم العربيةالكتاب ف«كتاب  يمبنود التقو
 يممستوى التقو

 يدج متوسط يفضع

معالجة األصوات  .1
والحروف بصورة 

 متدرجة

تلفظ الكلمات  على على الحروف، بل كان التركيز كنالتركيز لم ي
   √ .ةوالمصري ةبالعربية الفصحى وباللهجتين الشامي

عدد المفردات  .2
الجديدة مناسبه في 
 الدرس الواحد

للمفردات في بدايه كل درس وقبل الحوار،  ةيحوي على قائم
 √   .ةكلم 40 - 30حيث يحوي كل درس على

التدريب علي  .3
التراكيب بصورة 
وظيفيه، و المهارة 
 التي يركز عليها

فمثالً نالحظ التمارين ة يركز على توظيف التراكيب في جمل مفيد
  .94في جمل (في الصف) ص  المفرداتتمرين  .1 :يةلتاال
تمرين كيف  ،97تمرين المفردات في جمل (في البيت) ص  .2

 ثةدربع: االستماع والمحاالمهارات األ ييركز عل ،101نقول؟ ص 
 ةوالكتاب ةوالقراء

  √ 

عرض الحوارات  .4
بصورة متدرجة 

وتناسب عددها لكل 
 درس

 سهل الى الصعب فمثالً:العرض الحوارات بصورة متدرجة من 
 .والدي) ة) ثم (عائلة(التعارف) ثم (أنا فعال وحيد:الدرس األول

 قضاء وقت الفراغ.التعرف على أنواع الطقس و

درس يحتوي وكل  عم والفندق وهكذا ....طفر والذهاب الى الملسا
 حوارات 4على 

  √ 

تناسب عدد  .5
نصوص االستماع 

 لكل درس

يحتوي على عدد ال بأس من نصوص االستماع والتمارين الخاصة 
 √   .نصوص لالستماع 7به، فكل درس يحتوي على 

تناسب عدد  .6
 ةالنصوص المقروء
 لكل درس

ففي كل درس قصص  ،ةنصوص للقراء 4يحتوي الكتاب على 
 √   .ونص للتعرف على الثقافة العربية ة،قصير

التدريب علي  .7
في المراحل ة الكتاب

 األولي

على تراكيب  ة، يركز الكتاب في البدايةيحتوي على تمرينين للكتاب
، ةيشاهد الطالب قص 16الجمل فمثال: في كل درس تمرين رقم 
 .ةالقص جمل ةوبعدها يحاول الطالب كتاب

  √ 

تناسب المحتوى  .8
الثقافي لعمر 

الدراسين، ومع 
 م االسالميةهيالمفا

عمر الطالب الذين  ةولكن عاد ،ةالعمري ةلم يذكر الكتاب الفئ
، والموضوعات تناسب هذه ةسن 18يتجاوزون  ةيتعلمون اللغة الثاني

  :فمثال ةالعمري ةالفئ
  √ 
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  .1السفر والهجره ص . 1
  .19التعرف على األصدقاء العرب ص  .2

  .91العطالت ص السفر في . 3
 .151مستقبل الشباب في التجاره ص 

  أما عن تناسبها مع المفاهيم االسالميه فنالحظ ما يلي:
بين  ةالصداق .1 ، مثل:ةللقيم االسالمي الغربيةالمخالفةترويج الثقافة 

  225و 265و213الجنسين ص 
  .مراهقةفي سن ال ةاالنفصال عن العائل. 2

 .ثل الكالب والقططالحيوانات في البيت م ةتربي .3

الحوارات والنصوص 
من واقع  ةمأخوذ
 ةالطبيعي ةالحيا

الحوارات والنصوص من واقع الحياه الطبيعيه ويدرسها الطالب 
من المجتمع العربي،  ةالقريب ةوالمصري ةباللهجتين الشامي
يختص بالطقس،  5، ودرس 3درس  ةفمثال:موضوع العائل

 .4 درس والذهاب الى المطعم

  √ 

ذكر مصادر ومنابع 
 النصوص

أنها ال توثق نصوصها  ةما يالحظ على كتب تعليم اللغة الثاني
وليست  ةوحواراتها بالمصادر وذلك بسبب أن هذه النصوص تأليفي

  من مصادر أخرى. ةمنقول
من مواقع  ةونالحظ أن بعض النصوص قد تم توثيقها إال أنها منقول

  فمثال: عربية، ةإلكتروني
الملك  ةجالل«استند إلى كتاب  219الملك) ص  ةجالل(معيشه 

و استند في نص (البرنامج اليومي لإلمام ، »بين مصر وأوربا
 إلى الموقع اإللكتروني. ةالخميني) في نفس الصفح

 عدم االستناد الى مصادر في نقل القواعد والنحو. 2

√   

  ):4- 1جدول ( يباتالثالث: التدر يارالمع. 3
  المعيار الثالث: التدريبات :)4- 1جدول (

 »ي تعلَم العربيةالكتاب ف« كتاب يمبنود التقو
 يممستوى التقو

 يدج متوسط يفضع

تناسب عدد 
التدريبات في كل 

 مستوى

نوع، و كل تدريب يحوي  18تتنوع التدريبات حيث تصل إلى 
تمرين  144إلى  90تمارين، أي كل درس يشمل  8إلى  5من 

 .الصف وفي البيتيمارسه الطالب في 
  √ 

شيوع التدريبات 
 ةالمعنوي

،أي  ةتمارين معنوي 5تمرين هناك  18من مجموع أن نالحظ 
  √  ة.متوسط ة% من مجموع التمارين وهي نسب27نسبتها 

تنوع التدريبات 
 اليةاالتص

، أي ةتمارين ارتباطي 4تمرين هناك  18من مجموع أن نالحظ 
   √ .ةقليل ةوهي نسب% من مجموع التمارين 23نسبتها 
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تسلسل التدريبات من 
 ةإلى المعنوي ةالنمطي

 ةومن ثم إلى التواصلي

ال يوجد ترتيب وتسلسل منطقي في عرض التمارين، تبدأ 
   √ مره أخرى. ةو بعدها ترجع إلى النمطي ةثم االرتباطي ةبالنمطي

 ةتقديم أمثل
 ةوارشادات مناسب

 التدريبات ةلتأدي
   √ التدريبات .ة وارشادات لتأدي ةال يقدم أمثل

إحتواء الكتاب علي 
 ملحق دفتر التطبيقات

في  ةاليحتوي على ملحق دفتر التطبيقات، والتمارين موجود
  √  الكتاب. ةالكتاب الدراسي. ويحوي ملحق لحل التمارين في نهاي

  ):5 - 1المعيار الرابع : اإلبداع في المجموعة التعليمية  في جدول (. 4
  المعيار الرابع  المعايير العامة :)5 - 1( جدول

 »ي تعلَم العربيةالكتاب ف«كتاب  بنود التقويم
 مستوى التقويم

 جيد متوسط ضعيف

وجود موقع 
إلكتروني خاص 

 للطالب
http://alkitaabtextbook.com   √ 

تناسب وانسجام 
مواضيع الكتاب مع 

 الفصول

  لى قسمين:إيمكن تقسيم هذا المعيار 
اضيع وتسلسل وانسجام مواضيع فصول الكتاب بشكل عام، فالم

في مجال المواضيع العامة التي يحتاجها أي طالب مثل   ةالمطروح
 .5، والطقس درس 3والدي درس  ة، وعائل2التعارف درس

فمثال في درس  في كل فصل، ةتسلسل وانسجام المواضيع الفرعي
 ةعنوانين الفرعيارتباط كل ال »أنا ال أحب نيويورك« 91ص  5

و  103 ص »الجو حار جدا في الصيف«في موضوع الطقس 
  .109 ص »الزم أسافر باريس«

  √ 

االهتمام باللهجات 
 العربية

، والعربية ةوالمصري ةالشامي ةتكرار الحوارات والنصوص باللهج
الفصحى وذلك حتى يتسنى للطالب األجنبي التعرف على 

تعليم اللهجات الى جانب الفصحى ينا أوقلما ر اللهجات العربية.
 .في كتب تعليم العربية

  √ 

  √  .تحديد نوع حل التمارين في البيت أم في الصف (الفصل)  حل التمارين

حتوي علي مقدمة ي
  ةتفصيلي

أقسام  ةأهمي .1: ةتم شرح وتوضيح في المقدمة األجزاء التالي
الكتاب المفردات والقواعد ونصوص االستماع والقصه والحوارات 

  .iiiص 
 .xivتوضيح أهداف الكتاب ص . 2

  منهج تدريس المهارات األربع (م.ن).. 3
 .  xviiص ةالتغييرات التي تمت اضافتها في تجديد كل طبع.4

  √ 
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تناسب المجموعة مع 
(اللغة األم)  ةثقاف

  ةالفارسي

فإن هذه المجموعة كما ، تنبع من الثقافة ةالثقافة الفارسيباعتبار أن 
ذكرنا سابقا ال تناسب الثقافة االسالمية، ولكن من المستغرب 

(ره)  لالمام خميني اليومي هناك موضوع يتطرق إلى البرنامج 
  .، و كذلك موضوع مختصر حول الشيعه ويوم عاشوراء221ص 

 √  

تناسب المجموعة مع 
ية الوحدات الدراس

 ةوزار في ةالمقرر
  يلاالتعليم الع

 يلاالتعليم الع ةهذه المجموعة تناسب الوحدات المقرره لوزار
دي ومتوسط ومتقدم)، و الوحدات هيات (تميحيث أنها ثالثه مستو

العربية.  ةالمحادث فيدروس  ةوحدات لثالث 6 ةالوزار في ةالمعتمد
ولكن بسبب عدم تناسب هذه المجموعة من حيث القيم 

 . ةالجامع فيللتدريس  ةاالسالمية، فإنها غير مناسب

 √  

 ةتحليل ودراس
 ةالنصوص من الناحي

  العملية
العربية  ةتدريس المحادث في ةاتبعت المجموعة طريقة حديث

 √   ة.والمصري ةالشامي ةبالفصحي إلى جانب اللهج

  
 »ي تعلَم العربيةالكتاب ف« سلسلة في ةتحديد نقاط الضعف والقو. 5

في المجموعة فمن األفضل أن نطبق النتائج علـي الجـداول    ةإذا أردنا تحديد نقاط الضعف والقو
ـ   ة، وحتي تتضح لنا الصورةوالرسوم البياني  ،ةبشكل أفضل تم تبديل بنود التقويم إلى نسـب مئوي

  ) كما يلي:6- 1طبق جدول (ونالحظ مجموع بنود التقويم 
  مجموع بنود التقويم :)6- 1جدول (

 بنود التقويم ضعيف متوسط جيد  مجموع المعايير
  االحكام العامة واخراج الكتاب 1  1  8  10
  محتوى الكتاب  2  1  7  10
  يباتالتدر  3  2  1 6
  اإلبداع _  3  5  8
 المجموع  6 7 21  34

  ما يلي: )7- 1مالحظة في جدول ( و عند تحويل المعايير إلى نسب مئويه فيمكن
  نسب معايير بنود التقويم :)7- 1جدول (

 بنود التقويم ضعيف متوسط جيد  مجموع المعايير
  االحكام العامة و اخراج الكتاب  10%  10%  80%  10
  محتوى الكتاب  20%  10%  70%  10
  التدريبات  50%  33.3%  16.6% 6
  اإلبداع _  37.5%  62.5%  8
 المجموع  17%  20% 61.7%  34



  129...    للناطقين بغيرها ةالعربي ةأسس ومعايير إعداد كتب تعليم اللغ

  
  ) نسب بنود التقويم1- 1الرسم البياني (

ـ  ةبعد تطبيق النتائج وتفريغها في الجداول المخصص  ةتتضـح لنـا نقـاط قـو    ، ةوالرسوم البياني
  يلي: كما ) لنسب بنود التقويم وهي1- 1المجموعة في الرسم البياني (

ي هـ % و80 ةعلى نسـب ، فقد حصلت المجموعة إخراج الكتـاب واالحكام العامة  معيار: أوالً
الطباعة والحروف و كـذلك االهتمـام بالشـكل الظـاهري      ةبسبب جودوهذا جداً،  ةمرتفع ةنسب

وتـأليف هـذه    ة، و يرجع السبب إلـى طباعـ  ةذات ألوان متعدد ةللكتاب من صور ورسوم جذاب
، حيث نجد تنافس المؤلفين والبـاحثين لتـأليف و تـدوين مجموعـات     دولة غربيةالمجموعة في 

، وذلك للبحث عن األفضل في هذه الكتب، وقد انتقل االحسـاس  ةلتعليم اللغة االنجليزي ةعليميت
  الكتب العربية. ةطباع ةكيفي ةبالتنافس إلى جود

% في المستوى المتوسـط وذلـك بسـبب    10 ةنسب ةوقد أحرز معيار استخدام اللغة الوسيط
في منهج الدراسة، ويرع السبب أن الطالب (األم) في المقدمة و ةاستخدام الكتاب اللغة االنجليزي

ال يمتلكون أي مخزون لغـوي، وعـدم معـرفتهم بالتراكيـب فـي       في هذا المستوى (التمهيدي)
% علـى مسـتوى الضـعيف،    10نسبه  ة، وقد حقق معيار تناسب الصور مع القيم االسالميةالجمل

ـ  ب تـأثره و ةتأليفه وطباعته في الواليات المتحدبسبب وهذا شيء طبيعي وذلك  ، ةالثقافـة الغربي
تعصـبهم لهـذه   غيرالمسلمين فال نجد اهتمامهم و وأيضا من المحتمل أن الدارسين لهذه اللغة من

  لرسوم.االصور و

10%

20%

50%

10%10%

33.33%
37.50%

80%
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االحكام العامة و اخراج 
الكتاب

اإلبداعالتدريباتمحتوي الكتاب

ضعيف  متوسط  جيد 
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ثانياً: محتوى الكتـاب مـن حيـث المفـردات و التراكيـب النحويـة والحـوارات والنصـوص         
% 70وى الكتاب فقد أحرز على نسـبه أما فيما يختص بالمعيار الثاني وهو محت والمهارات اللغوية،

والتدريب على  ة، حيث نجحت المجموعة في معايير تناسب عدد المفردات الجديدةجيدةوهي نسب
والكتابـه، وكمـا ذكرنـا     ةوالمحادث ةالتراكيب وعرض الحوارات وتناسب نصوص االستماع والكتاب

التي يصدر عنها المئات مـن   ةنجليزيو اال ةجنبيب إلى تأثر هذا الكتاب بالكتب األسابقاً يعود السب
، فتميـز  السالسل تخضع دائماً للتطوير والتعديل، وضعف المحتوى تمثل في األصـوات والحـروف  

، فال يوجد هناك ةتلفظها على عكس ما نجده في كتب تعليم اللغة األجنبياللغة العربية بالحروف و
لمعيـار تناسـب    ةف. و أمـا بالنسـب  بتمارين وأجزاء خاصة لتعليم األصوات والحرو اهتمام خاص

  .كما ذكرنا سابقاً ة، فنالحظ تأثر المحتوى بالثقافة الغربيةالمحتوى الثقافي مع القيم االسالمي
وفيما يختص معيار توثيق المصادر والمنابع، فنجد لألسف أيضاً هناك ضعف في هذا المعيار، 

و ليسـت   ةما تكون تأليفي ةعاد ةالثانيوذلك بسبب أن النصوص والحوارات في كتب تعليم اللغة 
التي ال يمكن التأكد من  ةقد نقلت من المواقع اإللكتروني ة، و نجد أن حتى النصوص الموثقةمنقول
  .ةوسقم المعلومات المنقول ةصح

فـي   ةمنخفضـ  ة% وهي نسب16.6نسبه  تمن المالحظ أن التدريبات أحرزثالثاً: التدريبات، 
كثيـراً، ولكنهـا ال تركـز علـى التـدريبات       ةفي هذه التدريبات أنها متنوع، فالمميز ةمقدار الجود

، وال يوجد بها التسلسل المنطقي للتدريبات، وكذلك عدم إحتواء المجموعة على دفتـر  ةالتواصلي
  تطبيقات منفصل.

، فقـد حقـق معيـار وجـود الموقـع      ةجيـد  ة% وهي نسب62.5فقد حقق نسبه رابعاً: اإلبداع، 
خاصـة لهـذا    ةارتباط الطالب به في مجال إنجاز الواجبات وتقديم االمتحانات ميزاإللكتروني و

، وكذلك انسـجام  ةالمعيار، ألن هذا المعيار مختص ومالحظ في مجموعات تعليم اللغة االنجليزي
فصول الكتاب وموضوعاته مع العنوان وفي نفس الوقت انسجام موضوعات كل فصل مع بعضـها  

حيـث يؤكـد    ةوالمصـري  ةفي هذا الكتاب، واالهتمام باللهجات الشامي ةجيدالبعض من المعايير ال
أن تعليم الفصحى مع اللهجات األخرى يؤدي مع مرور الوقت إلـى تحكـيم    ةمقدمالالمؤلفين في 

حيـث تـم فيـه شـرح أهـداف الكتـاب        ةالعربية، وكذلك وجود مقدمة تفصيلي ةالمحادث ةوتقوي
ـ   وأسلوب التدريس وأهميه تدريس ال ـ ة، االسـتماع، القـراء  ةمهـارات األربـع (المحادث )، ة، الكتاب

  .ةالثالث ةللكتاب، وإضافات الطبع ةوالصفات المميز
أي  ةالمتوسط وهي عدم تناسب المجموعة مع الثقافة الفارسي ةدرج المعايير ةقد أحرزت بقيو

(اللغة األم)، وكذلك تحديد مكان حل التمرين في البيت أو في الصف ويرجع السبب في وجـود  
  .ةالموقع اإللكتروني حيث يسهل ارتباط الطالب بالمادة الدراسي
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) أن مجمـوع نسـب بنـود التقـويم للمعـايير قـد       2- 1نالحظ بشكل عام في الرسم البياني (
% في المتوسط، 20 ةفوق المتوسط، ونسب ةمناسب ةسب% في المستوى الجيد و هي ن61.7أحرزت 

، مما يدل على نجاح هذه المجموعة في تحقيـق  ة% في مستوى الضعيف وهي أقل نسب17 ةونسب
  معايير سمات الكتاب الجيد.

  
  مجموع نسب بنود التقويم :)2- 1الرسم البياني (

  ةالنتيج .7
  :ةوقد تم التوصل الى النتائج التالي

لى السؤال األول، فقد حددنا أهم المعايير في سمات الكتاب الجيد وهي تشمل ع ةإلجابول. 1
معيـار حيـث اختصـرناها مـن أصـل       34في حدود  ةمعايير أساسية تتضمن معايير جزئي ةأربع

 .معيار  200

الكتـاب فـي   والضـعف لمجموعـة    ةعلى السؤال الثاني فقد ذكرنـا نقـاط القـو    ةإلجابول. 2
 .العربية   تعلم

 السؤال الثالث، وهو الهدف األساسي لهذه الدراسة، وهو هل استطاع كتـاب  ةعن إجابأما . 3
في سمات كتاب تعليم اللغـة الجيـد    ةللمعايير المناسب ةاألهداف المنشود الكتاب في تعلم العربية

 للناطقين بغيرها.

ضعيف
17%

متوسط 
جيد 20%

63%

  النسب المئوية مجموع
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حتوائها على وذلك إل، ةاألخير ةالتي أُلفت في الفتر ةويعتبر هذا الكتاب من المحاوالت الجيد
 معظم سمات الكتاب الجيد إال أنها ال تناسب في أن تكون مقرراً دراسياً في الجامعات والمراكـز 

  .ةااليرانية وذلك لعدم تناسبها مع الثقافة االسالمي
  للناطقين بغيرها كما يلي: ةفي تأليف كتب تعليم اللغة الثاني ةوتقترح الباحث

االختصـاص و   ذويلعربية للناطقين بغيرها من قبـل  اإعداد الكتاب الدراسي لتعليم اللغة . 1
من المتخصصين في  ة، أي تشكيل مجموعات علميةوليس فردي ةبصورة جماعي ةوالتجرب ةالخبر

من متخصصـي الـدول    ة، واالستفادةمجال اللغة العربية، وعلم النفس، وعلم اللغة، والعلوم التربوي
 وغير العربية. العربية

ـ   المنهج الدراسي للمتعلمين من ةمالئم .2 ـ  ةحيث األهداف والعمـر والخلفي والثقافـة   ةاللغوي
 والمستوى التعليمي.

كيب والنصوص والتدريبات ومواكبتها امن المهم إحتواء المادة التعليمية على المفردات والتر. 3
  الفصحى في المناهج التعليمية.، و إعتماد اللغة العربية ةوالتقني ةورات العلميطللت
  

  الهوامش
  في سطور الكتاب في تعلم العربيةسلسلة  )1(

 :العربية تعلم في الكتابأهمية سلسلة 

 للتطوير يخضع أنه كما م1995 عام في األولى الطبعة صدرت فقد العربية، تعليم في المؤلفات أوائل من أنه. 1

 .م2013 عام في والثالثة م2007 عام في الثانية الطبعة صدرت إذ دورية؛ بصفة

 من االستفادة يرجح فهذا األمريكي، المجلس إرشادات منها انطلقت التي نفسها البيئة من خرج الكتاب إن. 2

 .منهجه في اإلرشادات هذه

ـ  فهو الدول؛ من كثير في مرجع واعتماده الكتاب شهرة. 3 وقطـر،  ومصـر،  واألردن، المغـرب،  فـي  درسي 

  .وغيرها وإندونيسيا وماليزيا، وتركيا، وأستراليا، وبريطانيا، وأمريكا،
  الكتاب: لسلسلة العامة البيانات
 ثالثـة  قـام بتأليفهـا   أخـرى،  بلغات للناطقين العربية تعليم في كتب سلسلة: العربية تعلم في الكتاب

 البطـل  ومحمـود  )Abbas AL-Tonsi( وعباس التونسي )Kristen Brustad( بروستاد كرستن: هم أساتذة
)Mahmoud AL-Batal.(  

 عـام  فـي  والثالثـة  م2007 عـام  فـي  والثانية م1995 عام في أوالها طبعات، ثالث منها صدرت
 وتتميـز  المختلفـة،  العالم قارات في السلسلة وتدرس .واشنطن ـ تاون جورج جامعة ونشرته م2013
 :البطل محمود ذكرها سمات بعدة الطبعة هذه
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 .الدروس تغطية وليس المهارات بناء على التركيز بهدف األول الكتاب في الدروس عدد تقليصـ 

 .والثاني األول الكتابين دروس بعض دمجـ 

 .وخارجه الصف داخل وتفعيلها ونشاطاتها بالمفردات االهتمام تعزيزـ 

 كلغـة  العربيـة  لتقـديم  محاولـة  في للعربية أساسيين كمكونين والعامية يحالفص بين الدمج تعزيزـ 
 .للغة الثنائية النظرة عن واالبتعاد واحدة

 .والشامية المصرية بالعامية جديدة مواد إضافة تمتـ 

 .الدرس إلى كمدخل بالعامية القصة اعتمادـ 

 فـي  وخاصـة  األولـى  البـدايات  مـن  الطـالب  لـدى  اإلسـتراتيجيات  تطوير على التركيز زيادةـ 
 .القراءة  مهارة

 الموقـع  علـى  تفاعليـة  نشـاطات  توفير طريق عن التعلم في الطالب دور بتفعيل االهتمام زيادةـ 
 .اإلنترنت على للكتاب المصاحب

 .األولى البدايات منذ والجذور باألوزان أكبر اهتمام إعطاءـ 

 .القواعد موضوعات بعض ترتيب تعديلـ 

 .خططها وإعداد الدروس بتخطيط يتصل فيما الدعم من المزيد لتوفير لألساتذة خاص موقع توفيرـ 

 .والبصرية السمعية الوسائل على السلسلة تعتمدـ 

 .للعامية إضافة المعاصرة، الفصيحة العربية بتعلم يهتم شخص أي السلسلة هذه تناسبـ 

 وعـدد  م2010 عام طبع وأصواتها العربية حروف إلى مدخل /باء ألف كتاب من السلسلة وتتكون
 صـفحاته  وعـدد  م،2011 عـام  طبع االبتدائي للمستوى كتاب :األول والجزء صفحة،) 251( صفحاته

) 508( صـفحاته  وعـدد  م،2013 عـام  طبـع  المتوسـط  للمستوى كتاب :الثاني والجزء صفحة )351(
 .صفحات )405( الكتاب هذا صفحات وعدد للمتقدمين كتاب فهو :الثالث الجزء أما صفحات،

 :التالي النحو على وهي السلسلة ملحقات هم. أ4

 وأصـواتها،  العربية الحروف الكتاب يقدم وأصواتها العربية حروف إلى مدخل باء، ألف كتاب :أوال
 فيه الترجمة وتستخدم تعليمية، وحدات عشر من ويتكون وكتابة). (تحدثا والعامية الفصيحة بين ويدمج
 جميـع  للطـالب  يـوفر  الذي اإللكتروني الموقع على تدريسه في ويعتمد كبير، بشكل اإلنجليزية باللغة
 .تفـاعلي  نحو على )www.alkitaabtextbook.com( ونطقها وكتابتها العربية أصوات لتعلم الالزمة المواد
 مـع  أساسـية  ألوان أربعة باستخدام صمم بأنه ويتميز .وإجاباتها وتصحيحها التمارين تقديم إلى إضافة
 العاميتين أو الفصيحة العربية استعمال خيار والمتعلمين للمعلمين ويعطي .توضيحية صورة 100 من أكثر

 إضـافة  .وكتابة نطقا تفاعلية بتعابير تستعمل أساسية مفردة 200 من أكثر ويتضمن .الشامية أو المصرية
 فـي  تصـويرها  تـم  والشـامية  المصرية باللهجة فيديو مقاطع ويصاحبه والالصفية، الصفية التمارين إلى
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 ومقـاطع  الصـوتية  المـواد  مـن  العديد فيه صلب وقرص العربي، للخط فيديو ومقاطع .ودمشق القاهرة
 والمصـرية  المغربيـة  البيئـة  من وأحداث وصور ثقافية رموز إلى إضافة التفاعلية، والتدريبات الفيديو،
 فهو وبذلك عربي). وإنجليزي إنجليزي (عربي اللغة ثنائي للمفردات جديدا معجما ويتضمن .واللبنانية

 إضـافة  األسئلة، من العديد إجابة على والحصول التمارين وحل اللغة مع بالتفاعل للطلبة الفرصة يتيح
 ويحتاج .بعد عن الصفوف إدارة على المعلمين ويساعد .وبصرية سمعية إثرائية مواد على الحصول إلى

 حتـى  ذاتي)، (تعلم بيتية ساعة 50 إلى 40 بين وما صفية، ساعة 25 إلى 20 من الكتاب هذا تدريس
 االنتقـال  من تمكنه التي المطلوبة، اللغوية الكفاءة على والحصول الكتاب، هذا إنهاء من الطالب يتمكن
 .المبتدئ المستوى إلى

 االسـتماع،  :األربعـة  اللغوية المهارات الكتاب ينمي االبتدائي) للمستوى كتاب ( األول الجزء :ثانيا
 أحـد  من ويتكون ، والثقافة المعرفة تقديم في العامية مع الفصيحة ويدمج .والكتابة والقراءة، والمحادثة،

 مميزاته ومن )www.alkitaabtextbook.com( اإللكتروني: الموقع على تدريسه في ويعتمد درسا. عشر
 400 مـن  وأكثـر  توضيحية صورة 100 من أكثر على ويحتوي .أساسية ألوان بأربعة ةملون طباعته أن

 مختلفة بألوان العبارات وجاءت. سواء حد على والشامية المصرية والعامية بالفصيحة جاءت كلها مفردة
 علـى  ويحتوي تعلمه يريدون ما اختيار الطالب على للتسهيل الشامية العامية عن المصرية العامية تميز

 األنشطة وإضافة القواعد شرح في ويتوسع .الشامية والعامية المصرية وبالعامية الفصيحة بالعربية قصص
 الجديـدة  الفيديو أفالم وتصاحبه .والعامية الفصيحة بين واالختالف التشابه أوجه وتوضيح والتدريبات

 وتطوير تفاعلية ثقافية سياقات في المفردات لتعزيز والشامية المصرية العامية اليومية الحياة تصور التي
 والواجبـات  المكثفـة  الصـفية  األنشـطة  خـالل  من التعلم ويعزز .جديدة بنصوص والفهم القراءة ارةمه

 إضافة عربي) ـ  وإنجليزي إنجليزي، ـ  (عربي اللغة ثنائي للمفردات معجما ويتضمن .المستمرة المنزلية
 صـوتية  مقاطع على يحتوي صلب قرص الكتاب ويصاحب .اللغة قواعد وفهرسة المرجعية القوائم إلى

 وحل اللغة مع بالتفاعل للطلبة الفرصة يتيح فهو وبذلك .للطالب تفاعلية تمارين تتضمن مرئية وأخرى
 سـمعية  إثرائيـة  مـواد  علـى  الحصـول  إلى إضافة األسئلة، من العديد إجابة على والحصول التمارين
 دراسيين فصلين الكتاب هذا تدريس ويحتاج .بعد عن الصفوف إدارة على المعلمين ويساعد .وبصرية
 ساعة )250( يقارب وما صفية ساعة 125 إلى يحتاج المتعلم أن أي .أسبوعيا ساعات 5 إلى 4 بمعدل

 تمكنـه  التـي  المطلوبة، اللغوية الكفاءة على والحصول الكتاب هذا إنهاء من يتمكن حتى للتعليم الذاتي
 .المتوسط المستوى إلى االنتقال من

 واالستمرار والكتابة، القراءة مهارتي تعزيز على يركز المتوسط) للمستوى (كتاب الثاني الجزء :ثالثا
 عشـرة  مـن  ويتكـون  التفاعليـة،  واألنشـطة  التمارين من العديد على ويحتوي .المحادثة مهارة بتنمية

 (www.alkitaabtextbook.com) : اإللكتروني الموقع على تدريسه في ويعتمد دروس،

 وحـل  اللغة مع ،بالتفاعل للطلبة الفرصة ويتيح األول، الجزء بها يمتاز التي المميزات بنفس ويتميز
 سـمعية  إثرائيـة  مـواد  علـى  الحصـول  إلى إضافة األسئلة، من العديد إجابة على والحصول التمارين
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 مـا  أو الثانيـة  السنة في الكتاب هذا يستخدم .بعد عن الصفوف إدارة على المعلمين ويساعد . وبصرية
 بـرامج  مـن  الثـاني  النصف في أيضا استخدامه يمكن أنه من الرغم على العربية، اللغة برامج في يعادلها

 .الثاني الفصل في أي العربية اللغة ودورات

 في سنعتمد لذلك الثالثة؛ بطبعته الكتاب هذا يصدر لم المتقدم) للمستوى (كتاب الثالث الجزء :رابعا
 ويتكون المتقدمة، المستويات في الكتاب هذا رس يد .الثانية الطبعة المتقدم المستوى كتاب على بحثنا
 نصوصـا  محتويـا  اللغويـة  الكفاية مستويات أعلى إلى للوصول المتعلمين ويساعد دروس، عشرة من

 القراءة مهارة ويعزز اللغوية، الكفاية مستويات أعلى إلى المتعلمين يوصل بأنه ويتميز ومتنوعة، متعددة
 أفعالها، واستخدام وأنظمتها العربية اللغة بقواعد المعرفة ويعزز (المفردات)، اللغوية الثروة ويزيد ويقويها،
 أصـليا،  نصـا  ثالثين من أكثر على يحتوي فهو الثقافية؛ الخلفية ويوسع متعددة، كتابية أنشطة ويتضمن
 ويصاحب .بها خاص صلب قرص على النصوص سجلت وقد العربي، العالم أنحاء مختلف من متنوعا
 .مرئية وأخرى صوتية مقاطع يتضمن صلب قرص الكتاب

 :المالحق :خامسا

 الحتوائهـا  وذلـك  السلسلة؛ لهذه الضرورية المصاحبات من الصلبة األقراص :الصلبة األقراص )أ
 المرتبطـة  والبصـرية  السـمعية  المـواد  إلى إضافة بالكتاب، جاء ما تعزز وتمارين تفاعلية دروس على

 للجـزء  المصـاحب  :وثانيهـا  باء، ألف لكتاب المصاحب :أولها أقراص، ثالثة وعددها .الكتاب بدروس
 .قرصان الثانية الطبعة من الثالث للجزء المصاحب أما .الثاني للجزء المصاحب :وثالثها األول،

 الدخول المعلم ويستطيع للكتاب، مكمل فهو : www.alkitaabtextbook.comاإللكتروني الموقع )ب
 علـى  واشـتماله  .فيـه  للكتاب المصاحبة اللغوية األنشطة جميع بوجود ويتميز .وبسهولة مجانا للموقع

 عن تعبر فيديو ومقاطع .العربية لقواعد وشرح .والتدريبات األسئلة من كثير وإجابات تفاعلية تدريبات
 .بعـد  عـن  العربيـة  اللغة دورة في الدرس إدارة للمعلم تتيح أدوات ويوفر سمعية ومواد العربية، الثقافة
 عـن  فوريـة  إجابـات  للطالب ويقدم .المفردات عن البحث لسهولة للكتاب المصاحبة المعاجم وكذلك
 .األسئلة من العديد

 ويحـوي  باء، ألف اإلجابات دليل :األول كتيبات، ثالثة من الدليل هذا يتكون :اإلجابات دليل) ج
 :والثـاني  .التاسعة حتى األولى الوحدة من الكتاب وحدات في للتمرينات إجابات ويقدم صفحة )19(

 للتمرينات إجابات ويقدم صفحة، )32( ويحوي األول، الجزء العربية، تعلم في ب للكتا اإلجابات دليل
 تعلـم  فـي  للكتـاب  اإلجابات دليل :والثالث عشر، الحادي حتى األول الدرس من الكتاب دروس في

 الـدرس  مـن  الكتاب دروس في للتمرينات إجابات ويقدم صفحة، )59( ويحوي الثاني، الجزء العربية،
 .العاشر حتى األول

 االسـتزادة  يريـد  مـن  يناسـب  إلكتروني كتاب هو باللبناني حكي كتاب: باللبناني حكي كتاب) د
 :مثل اليومية الحياة في مواقف ويتضمن إلكتروني بموقع الكتاب هذا ويرتبط اللبنانية، اللهجة باكتساب

 .إلخ ... والبيت ، األجرة وسيارة والسوق، الدكان، في
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 والجـزء  األول والجزء باء ألف كتاب في المفردات دراسة على التطبيق هذا يساعد: يلال تطبيق )ه
  .والشامية المصرية واللهجتين الفصيحة العربية باللغة المفردات ويقدم الثاني،
  مراجعة يرجي
 وأصـواتها،  العربيـة  حـروف  إلى مدخل باء ألف .)2010( عباس والتونسي، محمود والبطل، كرستن بروستاد،

  .تاون جورج جامعة :واشنطن
 :واشـنطن  األول الجـزء  العربية، تعلم في الكتاب .)2011( عباس والتونسي، محمود والبطل، كرستن بروستاد،

 .تاون جورج جامعة

 :واشـنطن  الثـاني  الجزء العربية، تعلم في الكتاب .)2013( عباس والتونسي، محمود والبطل، كرستن بروستاد،
 .تاون جورج جامعة

 :واشـنطن  الثالث، الجزء العربية، تعلم في الكتاب .)2007( عباس والتونسي، محمود والبطل، كرستن بروستاد،
 .تاون جورج جامعة

  
  المصادر
ـ  فـي  المدرسـي  االعالم استخدام واقع« .)2005( حسن بن علي محمد بن عدنان األحمدي،  مهـارات  ةتنمي

 العربيـة  ةالمملكـ  ،ماجسـتير  ةأطروحـ  ،»ةالمنور ةبالمدين ةاالبتدائي ةالمرحل تالميذ لدى اللغوي االتصال
 .القرى أم ةجامع :ةالسعودي

 جورج ةجامع :واشنطن ،العربية تعلم يف الكتاب .)2011( التونسي عباس و البطل محمود و كرستن بروستاد،
 .Georgetown تاون

 للمستويات األجنبية اللغات لتعليم األمريكي المجلس إرشادات« .)2016( محمد والجراح، صالح الحجوري،
  .جوان ،25 العدد الجزائر، ،األثر مجلة ،»ACTFL تحليلية وصفية دراسة والكفايات والمهارات

 ،22 ش ،اريع ةنام فصل ،»هيدانشگا يدرس كتب يابيارز يبرا جامع يچهارچوب« .)1388( ناصر ،يديرش
  .تابستان

 علـوم  هنامـ  فصل ،»ها دانشگاه در يعرب ةمكالم آموزش يبررس و نقد« .)1378( محمود ،يانصار بيشك
  .تابستان ،2 ش ،يانسان
 مكـه  ،الثـاني  الجـزء  آخـري،  بلغـات  لنـاطقين  العربية اللغة تعليم في المرجع .)1986( أحمد رشدي طعيمة،

  .القري أم جامعه :ةالمكرم
 :الربـاط  واالسـتراتيجيات  المنـاهج  بـين  اًيلااتص اللغة تعليم .)2006( الناقه كال محمود أحمد؛ رشدي طعيمة،

  .ايسيكو ،الثقافة والعلوم للتربيه االسالمية المنظمه
 انجمـن  ةمجلـ  ،»ةايالح يصد« يعرب زبان يمهارت چند آموزش بسته با ييآشنا« .)2011( مسعود ،يفكر
  .1390 بهار ،18 ش ،يپژوهش ـ يعلم ،يعرب اتيوادب زبان يرانيا



  137...    للناطقين بغيرها ةالعربي ةأسس ومعايير إعداد كتب تعليم اللغ

 الناطقين لغير العربية اللغة معلمي كفاءه لرفع اضاءات »متخصصا كن« .)2009( مهيابرا بن عبدالرحمن الفوزان،
  .ش.هـ1430 ،لجميع العربية بها،

 ضـعف  عوامـل  يبررسـ  و ليتحل« .)1389( زاده يريش محسن ،يركعت يمحمد دانش ،يسيع زاده، يمتق
 ،»رشته نيا انيودانشجو استادان دگاهيد از زبان يها مهارت در يعرب اتيوادب زبان هرشت انيدانشجو
  .1 ش ،يقيتطب اتيوادب زبان يها پژوهش هنام فصل

 ةمجلـ  )»ي(عمـوم  رستانيدب مقطع يعرب يها كتاب ونقد يبررس« .)2010 /1389( درضايحم ،يرحاجيم
  .تابستان ،15 ش ،يپژوهش ـ يعلم ،يعرب اتيوادب زبان يرانيا انجمن
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