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  متهيد

 من خترج أن حتاول حينما فيه الشك والذي لك، حيسب أمر فهذا وقتنا يف لغتني تتكلم أن

 مدة بقي لغته اكتسب أن إىل فاإلنسان كثرية، صعوبات إىل ستتعرض فإنك أخرى لغة إىل لغتك حدود

 هذا وليس وروحها، حيويتها كون فإنه ذلك من واألهم وثقافتها، غةلال عناصر خالهلا كون الزمان من

 نساناإل وأصبح اإلنسان، هذا من جزءاً اللغة فأصبحت وروحها، اللغة حقيقة أدرك قد إنه بل ،فحسب

 هذا اآلخر، من الطرفني أحد ينفصل أن ذلك بعد الصعب من الذي التمازج قانون فتحقق منها جزءاً

  .األم اإلنسان لغة إىل بالنسبة

 عليها تسري سهلة خطوات من جمموعة جمرد ليس فتعلمها الثانية اللغة تساباك إىل بالنسبة أما

 ثانية لغة تعليم فعملية املتغريات، من له الحد عدداً تتضمن مركبة عملية هي بل هدفك، إىل فتصل

 من كالتايل، يتمحور فهو األول السؤال إىل وبالنظر منهجية، إجابة عنها اإلجابة جيب أسئلة بعدة يحاط

 لغام وما أوطام؟ وما املدرسون؟ أولئك هم فمن واملدرسون، الدارسون إم م؟يعلّ ومن تعلم؟ي

 وما العقلية؟ قدرام وما واالقتصادية؟ االجتماعية خصائصهم وما تعليمهم؟ مستوى وما األوىل؟

 الدارس جناح يف تؤثر اليت اجلوهرية املتغريات بعض على تركز كثرية أمثلة فتلك الشخصية؟ مهخصائص

  .أجنبية لغة اكتساب يف

 الثانية باللغة معرفته وما وتدريبه؟ خربته، وما لغته؟ ما: نسأل أن لنا فالبد املدرس عن أما

 هو يتفاعل كيف ذلك كل وفوق الشخصية؟ خصائصه وما يتبعها؟ اليت التعليم فلسفة وما وثقافتها؟

 ويعلمه الدارس يتعلمه أن حيب الذي ما: الثاين للسؤال بالنسبة أما لغوي؟ جمتمع يف معاً والدارس
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 يضمن وكيف التعلم؟ جيري كيف وهو: الثالث السؤال إىل ننتقل هنا ومن اللغة، هذه يف املدرس

 استراتيجية وأية أساليب وأي ثانية؟ لغة تعلم يف املعرفية العمليات وما اللغة؟ تعلم يف النجاح ما شخص

  .الدارس يستعملها

 وما الثانية؟ اللغة يكتسبوا أن الدارسون حياول ملاذا املهم، السؤال يأيت لةاألسئ ذهه إىل وبالنظر

 أم أجنبية؟ لغة مقرر يف النجاح جمرد أم ناجحة حياة إجناز إىل الطموح ذلك إىل أيدفعهم أغراضهم؟

 ددتع ندرك كي األسئلة هذه عرضنا لقد مادي؟ هلدف أم اللغة؟ هذه أصحاب ثقافة يف االنغماس حب

  .وتعلمها اللغة تعليم بأسس تتصل اليت والصعوبات املسائل

 شافية إجابة سأجيب أنين أدعي وال األسئلة، هذه بعض عن يبجن أن البحث هذا يف وحناول

  .االحتمالية اإلجابات بعض إىل يصل قد القارئ لكن وكافية،

 اللغوية املشكالت األول مالقس يف تناولت رئيسية أقسام ثالثة إىل الرسالة هذه بتقسيم قمت وقد

 كل حتت اندرج وقد القراءة وصعوبات والداللية والكتابية والنحوية الصوتية الصعوبات على ومشلت

 باملقترحات عنوان كل وختمت اللغوية املشكالت يف األتراك الطالب يواجهها اليت الصعوبات عنوان

 مشكالت القسم هذا تضمن وقد لغوية غريال املشكالت بأهم متحور وقد الثاين القسم أما. املناسبة

 السابق القسم غرار وعلى. بالطالب وختمته التدريس وطرق والتعليمية التقنية والسوائل واملعلم الكتاب

 أيضاً وختمته التعليمية العملية تواجه اليت الصعوبات تشمل فرعية عناوين إىل مشكلة كل فرعت فقد

  .الصعوبات هذه تذليل يف تساعد اليت املقترحات ببعض
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 بعض على أجريته الذي االستبيان تقييم عن عبارة هو الذي الثالث بالقسم الرسالة وختمت

  .اخلاصة املعاهد وبعض واخلطباء األئمة ومدارس اجلامعات يف املعلمني

 يد مد أو مساعدة يل قدم من كل إىل اجلزيل بالشكر أتقدم أن إال الكالم هذا اية يف يسعين وال

 يلدز موسى الدكتور األستاذ حبثي على املشرف بالذكر وأخص البحث، هذا إجناح سبيل يف العون

 اليت األطروحة هلذه وقراءته مراجعته ويف املصادر تأمني ويف املوضوع اختيار يف نصائحه يف خبل ما الذي

 صديقي وأشكر الكبري، وقلبه صدره رحابة على والتقدير االحترام كل فله وقته من كثريا أخذت

 والبد والنفيسة، القيمة بآرائه ومشاركته األطروحة هذه إمتام يف مسامهته على دوزكون عثمان الدكتور

 كل يف جبانيب وقف الذي قارا حسني الدكتور األستاذ، إىل واالمتنان الشكر جزيل أقدم أن النهاية يف يل

 .العربية اللغة يف وجتربته خربته من علي وأفاض وأرشدين البحث هذا مراحل
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  البحث ملخص

  "واملقترحات العربية اللغة تعليم يف األتراك تواجه اليت املشاكل"
  الدياب أمحد

  العربية اللغة قسم ماجستري،
  يلدز موسى. د. أ: املشرف

  2012 - أنقرة
  

 هذا يف الدراسات ازدادت فقد تركيا، يف العربية اللغة تدريس يف حصل الذي االنفتاح بعد

والتركية، العربية يف املسائل بعض بني املقارنة طريق أخذ من فمنها الدراسات هذه تنوعت وقد ال،ا 

 العربية يف االستفهام أدوات كمقارنة أو والتركية، العربية يف الصوتيني النظامني بني كاملقارنات

 من كتاب كتقييم دراسته يف سبيالً التقييم من اختذ ما الدراسات هذه ومن التركية، اللغة يف ونظرياا

 تعلّم تواجه اليت الصعوبات كدراسة عاماً موضوعاً اختذ ما ومنها التدريس، طرق من طريقة أو الكتب،

 قسمني إىل البحث قُسم وقد. الدراسات جممل يف ثغرة ليسد البحث هذا جاء وقد العربية، اللغة

 إىل الباب هذا قُسم وقد التعليمية، عمليةال تواجه اليت الصعوبات تناولنا األول القسم يف رئيسيني،

  .لغوية الغري الصعوبات تناول الثاين والفصل اللغوية، الصعوبات تناول األول الفصل فصلني،

 بالتقييم مرفقاً العربية اللغة معلمي على أُجري الذي لالستبيان خصص فقد الثاين القسم أما

  .داخله يف مرت اليت للمسائل

  .حنو صويت، نظام معلم، تعليم، تربية، العربية، :املفاتيح الكلمات
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ÖZET 

 
"TÜRKLERE ARAPÇA ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜM 

ÖNERİLERİ" 
 
 

al-DYAB, Ahmed 
Yüksek Lisans, Arap Dili ve Eğitimi Bilim Dalı 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Musa YILDIZ 
Ankara-2012 

 

Türkiye'de Arapça eğitimi alanında gerçekleştirilen açılımdan sonra, bu alandaki 
araştırmaların arttığı göze çarpmıştır. Bu araştırmalar çeşitli sahalarda gerçekleşmiştir. 
Bunlardan bazıları: Arapça-Türkçe arasında bazı konuların karşılaştırmasından 
oluşmaktadır. Arapça ve Türkçedeki ses sisteminin karşılaştırılması, Arapça ve 
Türkçedeki soru edatlarının karşılaştırılması, bu alanda ortaya konan kitaplardan veya 
yöntemlerden bazılarını değerlendirme, ya da Arapça öğretiminde karşılaşılan sorunlar  
vb. konular bu bağlamda ele alınmıştır. Bu tezimizle biz, genel anlamda bu sorunlardan 
kaynaklanan açıkları tespit edip kapatmaya çalıştık.  

Tezimiz iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Arapça öğretiminde 
karşılaşılan sorunlara değindik. Bu bölümü de kendi içerisinde ikiye ayırdık. Birinci 
kısımda Arapça öğretiminde karşılaşılan dil sorunlarını, diğer kısımda de öğretimde 
karşılaşılan dil sorunları dışındaki sorunları ele aldık. 

İkinci bölümü, Arapça öğreticilerinin cevapladıkları anket ve değerlendirilmesine 
ayırdık.  

Anahtar Kelimeler: Arapça, eğitim, öğretim, öğretmen, ses sistemi, sözdizimi 
(sentaks).  
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SUMMARY 

"PROBLEMS AND SOLUTIONS IN TEACHING ARABIC TO TURKS" 
 
 

al-DYAB, Ahmed 
Master Thesis, Department of Arabic Language Education 

Advisor: Prof. Dr. Musa YILDIZ 
Ankara-2012 

 

After development of Arabic education in Turkey, researches on Arabic has been 
increasing. These researches hold on in many fields. For example; research about 
comparsing Arabic and Turkish. According to this, the comparison of sound system 
between Turkish and Arabic, question pre/postpositions and the papers or books which 
explain evaluation of the methods of Arabic education are some of examples on the 
field. By this thesis, we, have tried to determine the matters and problems that are 
caused lack of education and tried to compensate.  

There are two main parts of the thesis. In the first part, we have tried to explain 
the problems which are faced with in Arabic education. Also, the first part is divided 
into two in its main and one of divided parts gives information about the matters people 
meet while they are learning Arabics and the other part explains other problems except 
linguastic. 

The second part was allocated for the answers of Arabic instructors on 
questionnaire and evaluations. 

Key words: Arabic, education, instruction, instructor, sound system, syntax.  
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  مقدمة

 معهم تربطه البشري اجلنس من جمموعة مع اجتماعية بيئة يف مجاعية حياة اإلنسان يعيش

 الروابط من وغريها واألحاسيس والعواطف واآلمال الغايات وتوافق واجلوار النسب عالقات

 حياته لتنظيم اموعة هذه مع التفاهم إىل حباجة نسانفاإل لذلك ونتيجة واإلنسانية اعيةاالجتم

  .ومعاشه أموره واستقامة

 أن قوم كل على الالزم من فكان األرض هذه ظهر على خمتلفة واألجناس األقوام كانت وملا

  .واألهداف الغايات الحتاد األخرى األقوام إىل ينظروا

 اإلنسانية اجلماعة مع عالقات متد أن دون مبفردها تعيش أن تستطيع ال إنسانية مجاعة فكل

 من خلقناكم إنا الناس أيها يا {قال عندما الكرمي كتابه يف وجل عز اهللا رهذك ما ،وهذا األخرى

 لكن اإلنسانية، اجلماعات هدف هو التعارف إذن. 1}لتعارفوا وقبائل شعوباً وجعلناكم وأنثى ذكر

 تتكامل حىت بالتعارف وجل عز اهللا أمرنا لقد بينهم؟ فيما الناس يتعارف أن وجل عز اهللا أمرنا ملاذا

 واملعرفة البحث يف جديدة آفاق للعقل يكون وحىت األمام إىل احلياة تستمر وحىت شريةالب

 أن األرض هذه على وجوده منذ اإلنسان حياول اليت باألسرار يزخر الواسع فالكون واالكتشاف،

 هذه على الكربى وجل عز اهللا آيات إحدى حبق يعد الذي اإلنسان ذلك هو سر أهم وإن يكتشفها

 اللغة كانت وملا والبحث، الدراسة يف األنظار حمط جتعله كثرية مظاهر ميتلك فاإلنسان ،2األرض

 فاللغة والبحث، بالدراسة جديرة غريها وقبل بل غريها من أكثر فهي إذن سلوكه مظاهر أهم إحدى

                                                             
 .13 آية ،احلجرات سورة  1

 .35. ص ،1990 الكويت ،212 العدد املعرفة، عامل ،اللغوية احلصيلة املعتوق، حممد أمحد  2
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 هذه يف التواصل لوجود أساس ألا ضروراا أهم من ضرورة أو االجتماعية للحياة مهم أساس

 هذا أداة كذلك واللغة ومواقفه، وأحاسيسه ورغباته حاجاته عن للتعبري اإلنسان وسيلة فهي ةاحليا

 ومعرفة فهمهم إىل وطريقه معهم واملشاعر اآلراء وتبادل والتفاهم اآلخرين مع للتخاطب اإلنسان

 احلماية لتوفري أساساً تكون وبالتايل معهم، والتكامل التعاون إلجياد وسيلة هي وأيضاً أحواهلم،

 مرتل هي اللغة إن : قوله من هيدجر عناه ما هذا كان ورمبا جمموعته أفراد بني لإلنسان والرعاية

  .3البشري الكائن

 عدة وطرحوا املختلفة احلياة وجماالت املعرفة من فروع بعدة اللغة الباحثني من كثري ربط وقد

 والتفكري بالفكر اللغة ربط من منهم فنجد ااالت هذه يف تلعبه أن ميكن وما اللغة أمهية يف أحباث

 مستقبل "كتابه يف حسني طه الدكتور القول هذا ويؤكد والتفكري الفكر وعاء هي اللغة إن فقال

 بوجودنا نشعر حنن: "يقول إذ التفكري أداة وأا باللغة نفكر أننا إىل يذهب حيث" مصر يف الثقافة

 إال أنفسنا نفهم ال أننا ذلك ومعىن نفكر حني املتناقضة ميولناو املتباينة نافوعواط املختلفة وحباجاتنا

 هذه يف مصورة إال أنفسنا على األشياء نفرض أن نستطيع وال اهلواء يف نفكر ال وحنن بالتفكري

 أداة ليست إا قلنا إذا نغلو ال وحنن باللغة نفكر فنحن ،رؤوسنا يف ونديرها نقدرها اليت األلفاظ

 من األفراد إىل قياساً والشعور واحلس للتفكري أداة هي وإمنا فحسب االجتماعي والتعاون للتعامل

  .4"أيضاً أفراد هم حيث

                                                             
 . 16. ص ،1978 أيلول -الكويت ،املعرفة عامل املعاصرة، اللغوية الدراسات على أضواء خرما، نايف  3

 .39. ص ،1938 القاهرة، املعارف، دار ،مصر يف الثقافة مستقبل حسني، طه  4
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 الطرفني إن إذ عضوية عالقة هي والفكر اللغة بني العالقة أن التربوي النفس  علماء ويرى

 على فعالً نتكلم نفكر فعندما ، كالم إال هو ما الفكر أن وطسن فريى متكاملة وحدة يشكالن

 السابع القرن يف يزلاإلنك فالسفة أكابر من لوك ويعترب ،5مسموعاً يكون ال الكالم أن من الرغم

 من كان ،وقد "البشرية املدارك يف حبث "كتابه ضمنها طويلة فصوالً اللغة ملعضلة خصص وقد عشر

  .6والفكر اللغة بني الكائنة املتينة الروابط الحظوا الذين أشد

 إليه األحاسيس ونقل واملعلومات باألفكار الفرد إمداد على اللغة وظيفة تقتصر ال احلقيقة يف

 وتوسيع والتغيري احلركة إىل وتدفعه لديه جديدة ومواقف وانفعاالت أفكار إثارة على تعمل إا بل

 سوى ليس فالتفكري فكر، دون إنسان معناه لغة دون فإنسان اإلبداعية قدراته وتنمية خياله آفاق

 املرء بني يدور الذي املسموع غري اهلمس من نوع ،وإنه الصوتية لألحبال الالشعورية ركاتاحل

 يزعم كما اللغة استخدام على كلياً حوله فيما تفكريه أو للعامل الفرد إدراك يتوقف وال ،7ونفسه

 حوله مافي التفكري على قدرته وينمي العلم إدراك على االستخدام هذا يعينه أن ميكن وإمنا البعض،

 ا يرتبط وملا هلا فهمه مستوى ويرتقي باألشياء معرفته تزداد وبذلك وفاعلية، جدية أكثر حنو على

  .معقدة ومالبسات أحداث من

 مما وكثري وخياله عقله تصورات حتديد على املفكر اإلنسان تعني ورموزها اللغة أدوات إن

 عما التعبري وعلى اخليال وهذا العقل هذا ينتجه ما تصوير على تعينه كما أحاسيسه به تضطرب

                                                             
 .38. ص ،2006 -2005 السادسة، الطبعة دمشق، دمشق، جامعة ،اللغوي النفس علم السيد، حممود  5

 .75. ص ،1990 دمشق، القلم، دار ،اللغة معرفة إىل مدخل واإلنسان اللسان ظاظا، نحس  6

. ص ،1992 للكتاب، العامة املصرية اهليئة جرب، الرحيم عبد وتقدمي ترمجة ،واللغة التفكري جرين، جوديث  7
113-115. 
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 خالل من يكتسبه وما وأفكار خواطر من قرحيته عنه تتمخض وما انفعاالت من أحاسيسه به تفيض

 على الرموز وهذه األدوات هذه تعمل وهكذا ، معارف من يتلقاه وما جتارب من احلياة مع تفاعله

  .8وبغريه به واالرتقاء لتفكريا هذا وتنظيم توضيح وعلى التفكري على قابليته تطوير

  .والتفكري الفكر يتوضح خالله من الذي الوعاء فهي ووعينا ألفكارنا احلاوية هي اللغة إذن

 إن فردية، ال اجتماعية ظاهرة اللغة أن بعضهم أكد حيث باتمع اللغة ربط من الباحثني ومن

 ميكن لغوي نظام هناك فليس غة،لل االجتماعي الطابع يتضح وهنا جمتمع وجود يشترط اللغة وجود

 بقوله اللغة جين ابن يعرف البدء ومنذ ، 9به وتتعامل تستخدمه إنسانية مجاعة عن منفصالً يوجد أن

 الوجه عن القناع كشف قد جين فابن ،10"أغراضهم عن قوم كل ا يعرب أصوات اللغة إن: "

 اللغة أن كالمه وحمتوى ومشاعره، معات أفكار هي واألغراض اتمع هم فالقوم للغة االجتماعي

 ملن بل لنفسه ومشاعره أفكاره ليترجم يستخدمها ال اإلنسان ألن فردية ظاهرة ال اجتماعية ظاهرة

  .اتمع أي جنسه بين من حوله

 وإن هامة ضرورة فهي لغة بدون احلياة هذه يف االستمرار لإلنسان ميكن ال الواقع ويف

 لبقاء ضرورة فاللغة احلي، الكائن لبقاء والغذاء للهواء اإلنسان اجةح عن أمهية تقل ال ضرورا

 أمهية عن حتدث حينما خرما نايف الدكتور الكالم هذا ويؤكد والفكرية االجتماعية احلياة واستمرار

 األفكار من فيها ليس إذ اجتماعية وظيفة هي األوىل اللغة وظيفة أن فبني االجتماعية ووظيفتها اللغة

 بعضهم اتمع أفراد متاسك قوة وإن آخر إىل فرد من توصيل إىل حيتاج هام هو ما وماتواملعل
                                                             

 .197-196. ص ،1970 القاهرة، غريب، دار ،العام اللغة علم بشر، كمال  8

 .12. ص ،1989 القاهرة، ،اللغة علم إىل مدخل حجازي، فهمي مودحم  9

 .13. ص ،1952 القاهرة، النجار، علي حتقيق ،اخلصائص جين، ابن  10
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 الروابط هذه وبقوة الروابط تلك قوة على ويتوقف املعني اتمع ذلك متاسك قوة على يتوقف ببعض

 معات حياة يف اللغة به تنهض الذي الدور نفهم ولكي ،11هاماً اجتماعياً دوراً اللغة دور يكون

 وبالتأكيد يوم ضبع أو يوماً اللغة فيه تعطلت جمتمعاً نتصور أو نتخيل احلياة هذه تنظيم يف ووظيفتها

 نعرف سوف ذلك فعند ااالت كافة يف وركود شلل احلياة يصيب فسوف مسبقاً، معروفة النتيجة

 والتعليمية داريةاإل وشؤونه أحواله تنظيم يف إليه حاجته ومدى اللغة على اتمع حياة توقف مدى

  .وغريها

 ،يبرأي كبري حد إىل صحيح وهذا النفس، وبعلم البشرية بالنفس اللغة ربط من الباحثني ومن

 خالل من إال األسرار هذه على يطلع أن أحد يستطيع ال وخبايا وكوامن أسرار من حتويه مبا فالنفس

  .اللغة

 فالفكر وانتماء، نسب عالقة فهي ويةوق وطيدة عالقة البشرية والنفس اللغة بني العالقة إن

 بني التقارب هلذا ونتيجة. منه ومولود لآلخر والد فكالمها إذن الفكر، أجنبت واللغة اللغة أجنب

 النفس علم إنه بينهما العالقة يوطد الوقت نفس ويف العلمني من يأخذ جديد فرع نتج فإنه العلمني

 كثرياً نفسر أصبحنا خالله فمن واللغوية النفسية اتالدراس مجيع يف عنه غىن ال أصبح الذي اللغوي

 املؤثرة والعوامل األجنبية اللغة وتعلم األوىل اللغة باكتساب يعىن فأصبح والنفسية اللغوية الظواهر من

  .12عام بشكل واللغة البشرية النفس بني والعالقة النطق عيوب يدرس كما التعلم هذا يف

                                                             
 .73. ص ،املعرفة عامل املعاصرة، اللغوية الدراسات على أضواء خرما، نايف  11

 ،145 العدد ،فةاملعر عامل العقلي، واملرض اللغة سيكولوجية يوسف، سيد مجعة: انظر  12
  20-11،ص1990الكويت،
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 مرتبطة سيكولوجية عملية اللغة أن فهمأ أن اللغوي لنفسا علم بفضل املمكن من أصبح لقد

 خربات تكون ما فبقدر بالفرد، خاصة عقلية عمليات نتاج هي اللغة وأن عاماً ارتباطاً باملعرفة

 وحمتواها مفرداا يف وقوة نفسها يف قوة على وحتتوي شاملة لغته تكون ما بقدر وثرية غنية الشخص

 منهما فكل والتأثر التأثري حيث من متبادلة دينامية عالقة والفكر اللغة بني العالقة عام،إذن بشكل

 نفكر أن نستطيع وال به نفكر أن نقدر ال مبا نتكلم أن نستطيع ال فنحن به ويتأثر اآلخر يف يؤثر

 والتفكري، اللغة بقضية اللغة وعلماء النفس علماء انشغل فقد هنا ومن اللغوية، قدرتنا عن بعيداً

 الوقت نفس ويف والنفس، بالتفكري عالقة هلا وهل اللغة اضطرابات أسباب عن يبحثون وأصبحوا

  .13وصحيحة سليمة لغة خالل من التفكري قوة مدى عن يبحثون النفس علماء أخذ

 فإا اإلنسانية، وبالنفس باتمع وترتبط والتفكري بالفكر ترتبط اللغة كانت إذا نرى وهكذا

 مها واتمع اإلنسان فإن وبالنتيجة اآلخر، الطرف من باتمع وترتبط طرف من باإلنسان ترتبط

 جيب وتعلمها اكتساا فإن الدرجة ذه اللغة أمهية كانت وملا. احلياة هي اللغة بأكملها،إذن احلياة

 وتتشكل تتكون ما بقدر صحيحة والتعلم االكتساب عملية تكون ما بقدر ألنه أمهيتها نفس يبلغ أن

  .الصحيح بشكلها اللغة

 والتنقيب، البحث سهام إليه ووجهت متعددة وحبوث كبري باهتمام اللغة اكتساب حظي وقد

 اللغة ارتقاء عملية عن العلماء فبحث السهام، هذه من األكرب النصيب األم اللغة الكتساب كان وقد

 كيفية حول ممناقشا يف الباحثون أوغل وقد كاملة، لغته يكتسب أن إىل الطفل يولد أن منذ

 ثورنديك دراسة الدراسات هذه ومن العملية، هذه تفسري يف عدة نظريات ووضعوا اللغة اكتساب

                                                             
 .155. ص السابق، املرجع   13
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 ووجدانه، عواطفه أو املتكلم اإلنسان أفكار عن التعبري على تقوم اللغة وظيفة أن إىل فيها أشار اليت

 املستمع أفكار إلثارة ضاًأي تستعمل ولكنها فقط للتعبري تستعمل ال فاللغة نظر فيه الرأي وهذا

  .14واحلركة للعمل ودفعه ومشاعره

 السلوكيون ويرى السلوكية، املدرسة رواد من يعد الذي واتسون نظرية أيضاً النظريات ومن

 نظر النظرية هذه ويف الواقع، من تتلقاه ملا تبعاً متتلئ الصفحة وهذه بيضاء، صفحة الطالب ذهن أن

 اللغة علم قرره ملا بعيد وهذا اللغة، تعلم يف عالقة له ليس سليب متلق جمرد اإلنسان اعتربت ألا أيضاً

  .15لغته اكتساب يف األكرب القسط له اللغة مكتسب أن من

 على يعتمد اللغة معىن أن يرى الذي ديوي نظرية اللغة اكتساب فسرت اليت النظريات ومن

 تقترن حىت الطفل عند معناها من خالية بقىت قبعة لفظة فمثالً ، الناس بني مشتركة خبربات اقتراا

 على تضع اخلارج إىل ابنها األم تصطحب فلما الناس، من نفر فيه اشترك قد بعمل اللفظة هذه

  .16به اقترنت الذي العمل لنوع رمز إىل الكلمة فتتحول قبعة له تقول وهي شيئاً رأسها

 أن من كارول جون نطلقفي كارول، جون االكتساب عملية فسروا الذين الباحثني ومن

 أو يريده ما إىل توصله سوف احلركية أو اللفظية االستجابات أن يتعلم اللغوي منوه أثناء يف الطفل

 الطفل أن فسرنا إذا إال باآللة، أشبه االكتساب عملية جتعل النظرية هذه احلقيقة يكره،ويف عما تبعده
                                                             

 النهضة دار شعبان، أمحد علي علي -الراجحي عبده ترمجة ،وتعليمها اللغة تعلم أسس براون، دوجالس  14
 .59-57. ص تاريخ، بال  بريوت، العربية،

 احلديث اللغة علم األلسنية زكريا، يشالم : وانظر ،138 .ص ،املعاصرة اللغوية الدراسات على أضواء خرما،  15
 .130-129. ص ،1983 لبنان، -بريوت والتوزيع، والنشر للدراسات اجلامعية املؤسسة ،واألعالم املبادئ

 الكويت، ،126 العدد املعرفة، عامل جملة ،وتعلمها تعليمها األجنبية اللغات حجاج، علي -خرما نايف  16
 .84-53. ص ،1988
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 تؤهله كافية استجابات اآلخرين من تلقى نأ بعد به خاصة استجابات خبلق سيقوم اللغة مكتسب أو

 ظروف يف حياته يبدأ الوليد الطفل أن يرى الذي لوريا ويرى لغته، تنمي استجابات لنفسه خيلق ألن

  .الراشدين مع اآلين االجتماعي االحتكاك من

 معيناً شيئاً عليه تعرض فهي متكررة بصورة وحتدثه األوامر بعض الطفل على تلقي فاألم

 فيحاول اللعبة أعطين األم تقول مث املسمى، الشيء حنو نظره الطفل فيوجه لعبة هذه مثالً له وتقول

 أمه، من الطفل تلقاه الذي األمر األول قسمني من مكونة العملية هذه طبعاً ذلك، يفعل أن الطفل

 لفترة تصلح يةالنظر هذه أن أحد على خيفى وال اللعبة، حنو الطفل ا قام اليت احلركة الثاين والقسم

  .17اآلخرين لغة عن واملستقلة به اخلاصة لغته يكون بعد فيما الطفل إن إذ الطفل، عمر من حمدودة

 دوسوسري الكبري اللغوي اللغة، اكتساب عملية حنو سهامهم رموا الذين الباحثني أبرز ومن

 ظاهرة أا على اللغة بني سوسري وفرق اللغة، مباهية املتعلقة األمور من كثري يف الفضل له كان الذي

  .18اليومية حياته جمرى يف اإلنسان يستعملها أداة أا وبني متكاملة ذهنية

 اللغة، هلذه اليومي االستعمال وبني وخصائص وأصوات كقواعد اللغة بني ميز سوسري إذن

 قواعدها ةلدراس ختلق ومل والتفاهم، لالستعمال خلقت أساساً فاللغة مهمة نظرية هذه احلقيقة ويف

  .وأصواا ونظامها

                                                             
 .124. ص ،2004 دمشق، جامعة ،العربية اللغة تدريس طرائق يف ،السيد حممود  17

 .45-35،ص1985 دمشق، اجلامعية، العريب العامل منشورات ،األلسنية إىل مدخل غازي، يوسف: انظر  18
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 درس من أهم من وسوسري هو يعد الذي سابري عن للحديث يسوقنا سوسري عن واحلديث

 وحتمل الشعوب باختالف ختتلف اجتماعية مؤسسة اللغة أن سابري ويرى نسبياً، حديثة دراسة اللغة

  .19االتصال وظيفة هي أساسية وظيفة

 مل فإن اآلخرين، مع االتصال هو اللغة من الرئيسي اهلدف إذ األمهية، غاية يف كالم وهذا

  .منها فائدة فال الوظيفة هذه تحقق

 مل أن ميكن ال لكننا الوريقات هذه يف النظريات كل استقصي أن أريد ال احلقيقة ويف

 حىت الزمن من وفترة مراحل إىل حتتاج لغة فكل متعددة، ملراحل تتبع اللغة اكتساب عد الذي برونز

  .20الصحيح بشكلها اللغة هذه تكتسب أن ميكن

 تصلح يناهالرأ الطفل عند األم اللغة الكتساب اللغة علماء تفسري يف متعمقة نظرة نظرنا ولو

 أحاطت النظريات فمعظم متعلم أي لدى الثانية اللغة وخاصة لغة، أي اكتساب عملية ا تفسر ألن

 عملية عرب اكتساا وكيفية للغة، الفرد احتياج ومدى الوظيفية الناحية من اللغة اكتساب بكيفية

 إىل نصل أن إىل كارول جون رأها كما واملمارسة واملران والتدريب االجتماعي واالحتكاك التلقي

  .لغة أي الكتساب وخمتصراً رائعاً تفسرياً أعطوا الذين احملدثني اللغة علماء

 حيث والتعمق الفهم من كثري فيها نظرة االكتساب عملية إىل نظرا اللذان وسابري فسوسري

 أن تستطيع ما منها اهلدف وإمنا األذهان، يف اللغة وضع منه اهلدف ليس لغة أي اكتساب أن رأيا

 اللغات من لغة أي اكتساب أن برونز وبرر م، االتصال عرب اآلخرين مع التواصل عملية من حتققه

                                                             
 .221-220. ص ذكره، سبق مرجع زكريا،  19

 . 84-53ص ذكره، سبق مرجع حجاج، -خرما  20
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 يف لتخرج وختتمر جضتن أن من هلا البد املراحل وهذه مراحل، عرب متر فهي الكايف، الوقت إىل حتتاج

 آن يف ووسيلة وغاية هدف أا على اللغة إىل نظروا العلماء هؤالء إذن. والسليم الصحيح شكلها

 هدف هو البداية يف اللغات فتعلم آخر، هلدف وسيلة ستكون ألا أوىل مرحلة يف هدف فهي معاً،

 التواصل وهو وأرقى أمسى هلدف وسيلة اللغة حستصب اهلدف هذا اكتساب بعد ولكن لذاته

  .واالتصال

 اللغات تعليم عملية تواجه اليت الضعف نقاط على أيديهم العلماء هؤالء وضع لقد احلقيقة يف

 ندرة ورغم .عام بشكل اللغة تعلم عليه يكون أن جيب ما وإىل النقاط أهم إىل وأشاروا األجنبية،

 التفسريات هذه نطبق أن نستطيع أننا إال األجنبية أو الثانية اللغة اكتساب عملية فسرت اليت األحباث

  . األوىل البدايات يف األم اللغة اكتساب كبري حد إىل يشبه الثانية اللغة اكتساب ألن الثانية اللغة على

 واقتصرت والدراسات األحباث من كثري إىل واألجنبية الثانية اللغة اكتساب كيفية افتقرت لقد

 األجنبية اللغة تعلم لكيفية وحلول تفسريات حتقيق عن وبعيدة خجولة حماوالت على اتالدراس

 سهولتها أو وصعوبتها جنسيتها عن النظر بغض لغة أي تعلم إن. ممكنة طريقة وبأفضل وقت بأسرع

 وتبقى وتطبيقاً، نظرياً اللغة خرب من إال القوانني هذه يكتشف أن أحد يستطيع ال باطنية قوانني له

 النظري اللغة علم: الشرطان هذان يتحقق مل ما ناقصاً تعلمها وتفسري الثانية اللغة اكتساب عملية

 وصوتية وكتابية وصرفية حنوية من حتكمه اليت قوانينه له النظري اللغة فعلم التطبيقي، اللغة وعلم

 أن عليه اللغة ليملتع يتصدى من وعلى اهلدف، للغة والنفسية واالجتماعية الثقافية األحوال وحىت

 عمله حبكم ألنه واالجتماعية، الثقافية باجلوانب حييط وأن مبدئياً اللغة هذه وقواعد قوانني يتقن

 اللغة قوانني فمعرفة اللغة، هذه تعليم يف تساعده اليت والنقاط األحوال لبعض معرض فهو كمعلم
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 هذه نصف من أكثر حيتاج ال اهلدف للغةا معلم طبعاً اللغة، تعليم يف كثرياً تساعد تامة معرفة اهلدف

  . اللغة تعليم يف القوانني

 فعلم اللغة، هلذه والفعلي العملي التطبيق ألنه اللغة تعليم يف األهم فهو التطبيقي اللغة علم أما

 اليت للصعوبات املناسبة احللول ويقدم السلبية النقاط ويبني للتعليم املثلى الكيفية يبني التطبيقي اللغة

 تالزم من البد صحيح بشكل الثانية اللغة اكتساب عملية تتم حىت وهكذا اللغة، تعليم عملية هجوات

  .والتطبيقي النظري اللغة علم العلمني هذين

 حنن طبعاً العلمني، هذين أحد نقصان من ناشئة تكون التعليمية بالعملية حتيط مشكلة كل إن

 يبقى عام بشكل لكن صحيحة، تكون أن للتعليم فقةاملرا واألحوال الطالب وضع اعتبار على نتكلم

 أن لوجدنا متعمقة نظرة األجنبية اللغة تعليم إىل نظرنا فلو املنطقي، لالفتراض خيضع الكالم هذا

 املادة يف وال الطريقة يف وال فقط املعلم يف تكمن ال فاملشكلة بكثري، ذلك من أكرب املشكلة

 املشكلة إن بل فحسب، وغريها واجتماعية نفسية من التعليم والأح يف وال الطالب يف وال التدريسية

 والنفس البشري والعقل نفسها اللغة أغوار سرب إىل باإلضافة مجيعها األطراف هذه تشابك تستدعي

 عمليتا فيه جتري اليت اإلنساين اتمع أحوال وسرب املختلفة والنفسية العقلية والعمليات اإلنسانية

  .والتعليم التعلم

 واحد وكل ،األجنبية اللغة تعليم لعملية الصحيحة املعرفة إىل التوصل يف الباحثون اجتهد لقد

 اللوم ألقى من منهم فنجد التعليم، عملية يف القصور تفسر اليت نظره وجهة حبسب بدلوه أدىل منهم
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 ومنهم طالب،ال يف املشكلة وجد من ومنهم املعلم، على اللوم ألقى من ومنهم التدريس، طريقة على

  .21التعليم عملية قصور يف األول املسئول هي صعوبتها أن ووجد اللغة محل من

 اللغة طبيعة فهم يف قصور عن ناتج اآلراء بعض قبل من بعض عن بعضها اللغات تعلم متييز إن

 اللغات تعليم إن والتعلم، للتعليم قابلة أجنبية كلغة أي خاص بشكل تعليمها طبيعة مث عام بشكل

 غريها أو الفرنسية أو اإلنكليزية العامل لغات فأشهر التعليم، من واحد مستوى يف يقع استثناء وند

 أن جيوز وظروفها،وال وأحواهلا نظامها لغة فلكل شهرة، األقل يف جنب إىل جنباً يقع اللغات من

 خدم من بني نقارن أن لنا جيوز وإمنا املختلفة، أنظمتها أو سهولتها أو صعوبتها يف اللغات بني نقارن

  .اللغة تلك عن اللغة هذه تعليم

 أو سهلة لغة أا اعتبار على ال إليها نظرنا لو العامل، لغات أشهر وهي اإلنكليزية اللغة إن

 لوجدنا أخرى لغة بأي هلا مقارنة تعليمها سبيل على هلا قدمت اليت اخلدمات اعتبار على بل صعبة،

 ولو تعليمها، يف احلديثة واألجهزة والطرق التعليم وأساليب املختلفة بالكت من الكثري هلا قُدم قد أنه

 الفرق أن لوجدنا العربية واللغة اإلنكليزية اللغة إىل أعطيت اليت اخلدمات بني بسيطاً مثاالً أخذنا

 يف ألفت اليت الكتب أمام حتصى وال تعد ال اإلنكليزية اللغة تعليم يف أُلفت اليت فالكتب جداً، كبري

 اللغة أما ،ةاإلنكليزي اللغة تعليم يف جديدة سلسلة عن  نسمع سنة كل ففي العربية، اللغة تعليم

 أعقد أن أريد ال أنا بالطبع التعليم، عملية يف اآلن حىت تستخدم املاضي القرن كتب فمازالت العربية

 إحدى يف بسيطاً مثاالً ربأض أن أحببت لكن العربية، واللغة اإلنكليزية اللغة تعليم عملية بني مقارنة

  .اللغتني بني التعليم وسائل

                                                             
 .57-35ص ذكره، سبق مرجع براون،  21
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 هذه تعليم مازال ولذلك الكافية، اخلدمة خيدم مل ا الناطقني أبنائها لغري العربية اللغة تعليم إن

 أي أو اإلنكليزية اللغة تعليم مثل مثله العربية اللغة فتعليم جداً، كثرية ومشاكل بصعوبات حياط اللغة

 بشكلها التعليم عملية تتحقق ما بقدر الظروف هذه تذلل ما وبقدر شىت، ظروف مهحتك أخرى لغة

 ختتلف لكن كثرية صعوبات من يعاين األجنبية البالد يف أبنائها لغري العربية اللغة تعليم إن. الصحيح

 التعليم لعملية املقدمة اخلدمات ومدى والظروف األحوال حسب لبلد بلد من الصعوبات هذه طبيعة

  . البلد ذلك يف

  

  تركيا يف العربية اللغة وضع

 ذلك ويف العريق البلد هذا يف العربية تعليم وانتشر بدأ كيف فيها نبني قصرية وقفة من لنا البد

 األتراك بني اللقاء مت عندما العربية باللغة واالهتمام العربية احلروف استخدام األتراك بدأ. نقول

  .العربية يف االنطالق نقطة هذا شكل وبذلك. اإلسالمي الدين إىل األتراك دخول والعرب

 الذين القراخانيني عهد يف لإلسالم األتراك اعتناق بعد اإلسالمية-التركية الثقافة نشأت لقد

 .22التركية لغتهم كتابة يف العربية احلروف اختذوا

 تعليم أما ارسيةالف اللغة التعليم لغة وكانت التقليدية املدارس بعض انتشرت السالجقة عهد يف

 منحصرا العربية تعليم ظل ولذلك الدينية الكتب استيعاب لغرض فكان العربيني والصرف النحو

  .لذاا العربية تعلم حتت ال واستيعابه الدين مفهوم حتت

                                                             
22  Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, İstanbul 1994, s. 18 
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 منظمة مدرسة أول وكانت النظامية سةراملد فتحت بغداد يف امللك نظام الوزير عهد يف

  .23عشر اخلامس القرن حىت فيها العربية اللغة واستخدمت

 يتعلموا أن الكالم وعلم والتفسري الفقه يتعلموا أن يريدون الذين الطالب على وكان

 ،"عزي "،"مقصود "،"بناء "منها الكتب بعض طريق عن وصرف حنو من العربية أساسيات

 .24"الكافية"و" إظهار "،"العوامل "،"الشافية"

 األبنية معظم حتولت فقد كبريا انتشارا املدارس تانتشر الفاتح حممد السلطان عهد يف

 .25األماكن هذه يف تدرس العربية وأصبحت ومساجد مدارس إىل البيزنطية

 املدرسة تأسست عشر السادس القرن منتصف يف القانوين سليمان السلطان عهد يف

  . العربية تعليم وازداد السليمانية

  .26الترمجة أساسيات الطالب تعليم لهخال يتم املكتب يشبه ما تأسس 1820 عام يف

 يعرف ال الذي الشخص بأن يقضي 1824 عام قانون أصدر الثاين حممود السلطان عهد يف

  .27موظفًا يكون أن ميكن ال العربية

 سن بني ما العربية يعرفون ال الذين األطفال لتعليم دارا أفندي إبراهيم أسس 1882 عام يف

 شرح على تعتمد التعليم يف طريقة استخدام مت الدار هذه ويف". ليمالتع دار "أمساها. 14 حىت 11

 رأس يف القواعد هذه تترسخ لكي تدريبات وإجراء وافيا شرحا العربيني والنحو الصرف قواعد
                                                             

Faik Reşit Unat, Türkiye'de Eğitim Sisteminin Gelimesine Tarihi Bir Bakış, Ankara 1964, s. 3:23  
Emrullah İşler, "Klasik Arapça Gramer Kitaplarının Modern Öğretimdeki Yeri", Dil Dergisi, Ankara 

45:73-86.24  
 Nuri Yüce, Osmanlı Devleti ve Medeniyet Tarihi, Ed. Ekmelettin İhsanoğlu, İstanbul 1998, II, s. 237.25  

 Osman Ergin, Türkiye Maarif Tarihi, İstanbul 1977, s.66,71.26  
Ergin, a.g.e., s. 42. 27  
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 القواعد طريقة أي الطريقة هذه انتشرت فقد وبذلك الترمجة الطريقة هذه يف استخدم وقد الطالب

 .28الوقت هذا يف والترمجة

 التعليمية املؤسسات مجيع بتوحيد يقضي التدريسات توحيد قانون أصدر 1924 عام يف

 يف ممنوعة العربية اللغة وأصبحت التقليدية املدارس وإلغاء الوطنية التربية وزارة حتت والتربوية

 أصبحت واخلطباء األئمة مدارس انتشرت حيث اخلمسينيات منتصف يف لكن. والتعليم التدريس

 وفقه وحديث تفسري من أخرى ملواد مساندة دراسية كمادة املدارس هذه يف تدرس العربية اللغة

  .29اجلامعات خمتلف يف العربية اللغة وأقسام اإلهليات كليات يف وكذلك وغريها

 تعليم أن وهي حتمية نتيجة من لنا البد تركيا يف العربية تاريخ يف السريعة النظرة هذه وبعد

 كان وإمنا كلغة اللغة تعليم لغرض يكن ومل مفرغة حلقة يف يسري كان منالز ذلك يف العربية

  .واإلسالم القرآن لغة هي العربية اللغة كون اإلسالمي الدين الستيعاب

 قد تركيا يف العربية اللغة أن اثنان يشك ال فإنه الراهن الوقت يف العربية إىل نظرنا أننا ولو

 جاء وإمنا فراغ من يأت مل التطور وهذا وكمياً، نوعياً راًتطو األخرية سنة العشرين خالل تطورت

  .القدمي يف التدريس خلفها اليت بالثغرات لشعورهم ونتيجة العربية، تدريس على القائمني لعمل نتيجة

 هذه مجود إىل أدى وهذا وميتة معزولة لغة عن عبارة العربية اللغة جعلت اليت الثغرات هذه

 مقومات من متلكه مبا فتركيا احلال، هذا غري على تكون أن املفترض من الذي البلد هذا يف اللغة

 تأيت البلد هذا يف العربية اللغة فأمهية األول، املقام يف وتدريسها العربية اللغة تكون ألن تؤهلها خمتلفة

                                                             
Ömer Demircan, Dünden Bugüne Türkiye'de Yabancı Dil, Ankara 1988, s. 61.28  

 Yusuf Karataş, Türkiye'de Arapça Öğretimi Açısından 'el-Arabiyyetu Li'l-Hayât' Ders Kitabının 
Değerlendirilmesi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2001, s. 9"29  
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 الشرق يف تركيا مركز معروف هو كما وأيضاً العامل، يف اإلسالمي للعامل قائدة تركيا كون من

 يف العربية والبالد تركيا بني العالقات تطور بل فحسب، هذا ليس العربية البالد من وقرا وسطاأل

 العربية اللغة تكون أن يتطلب هذا كل والتجارية، والثقافية واالقتصادية السياسية ااالت كافة

  العربية لغةال بتدريس تعنى اليت اجلامعات بعض به تقوم ما وهذا مستوى، أعلى يف وتدريسها

 اللغة أقسام عدد ازدياد مالحظ هو وكما العربية، اللغة تدريس بأزمة شعروا الذين املدرسني وبعض

  .الطالب عدد الزدياد نتيجة جاء االزدياد وهذا اخلاصة، املعاهد عدد وازدياد العربية

 أما لكم،ا جهة من هذا املدارس بعض يف اختيارية مادة أصبحت العربية اللغة أن ننسى وال

 تقنية، وأكثر تطوراً أكثر مرحلة إىل التقليدية املرحلة من العربية تدريس انتقل فقد النوع صعيد على

 ال ولكن التقليدي، اللغة تعليم ختطي يف املدرسني بعض وعي على يدل فإنه شيء على دل وإن وهذا

 الرغم فعلى الصحيح، موقعه يف العربية تدريس واقع نضع أن نريد بل كثرياً عاطفيني نكون أن نريد

 الصعوبات من كثري العربية تدريس يكتنف يزال ال فإنه املعنيني بعض ا يقوم اليت اخلطوات كل من

 العملية وعلى املتعلم على سلباً وتنعكس لألعني، وجلية ةواضح تبدو الصعوبات وهذه املشاكل،و

 وكثرية، مجة بصعوبات يحاط لغة أي ليمفتع غريباً ليس احلقيقة يف وهذا واحد، آن يف التعليمية

 يف التوفيق وجل عز اهللا راجياً املقترحات وبعض الصعوبات هذه بعض أستعرض أن وسأحاول

 .ذلك
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  األول القسم

  .لغوية الغري املشكالت الثاين والفصل اللغوية املشكالت األول الفصل ،رئيسيني فصلني تناولنا

  اللغوية املشكالت: األول الفصل. 1

 وحنوية، صوتية، من تركيا يف العربية للغة التعليمية العملية تواجه اليت الصعوبات ا ويقصد

  .الداليل واملستوى القراءة، مستوى وعلى وكتابية،

  

 الصوتية الصعوبات .1.1

 العربية اللغة تعليم يف الصويت النظام أمهية. 1.1.1 

 النقطة يعترب املنشودة للغة الصويت النظام يمفتعل له انطالقاً الصوت من يتخذ لغة أي تعليم إن

 أحسن، التعليم جودة كانت حلقيقته موافقاً األصوات نطق كان وكلما اللغة، تعليم يف األوىل

 وتكمن الصوتية الرموز من نظام شيء كل وقبل اللغة إن. املطلوبة بالسرعة تتم التعليمية والعملية

 بني عالقة على تقوم اللغوي الرمز وقيمة به، تتعامل اليت رافطاأل بني عليه االتفاق يف رمز أي قيمة

 ونقل التعامل وسيلة واللغة. 30املتلقي هو قارئ أو خماطب وبني املؤثر، هو الكاتب أو املتحدث

 يعنيها متميزة حمددة معان داء ال اللغوية الصوتية الرموز هذه دورصو واملتلقي، املؤثر بني الفكر

                                                             
 .165. ص ،اللغوي النفس علم السيد،  30
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 الدالالت عن للتعبري الرموز هذه استخدام لىع الطرفني اتفاق معناه تلقي،امل ويفهمها املتحدث

  .31املقصودة

 بناء يف والخري عليه، يقوم الذي وأساسه اللغوي البناء يف األوىل اللبنات هي األصوات إذن

 اناإلتي وصنعتها لغة، لكل املقررة األصوات هي هنا واملادة وصنعة، مادة قوامه واهتز لبناته الكت

 لغتهم أصوات تعرف إىل اهتمامهم املعلمون وجه ولو الصحيح، وجهها على ونطقاً أداء ا

 من البد األخرى اجلهة ومن جهة، من هذا ،32الصحيح الطريق يف لساروا وصنعة مادة واستيعاا

 تبديل دون احلقيقية بقيمتها اللغة على احلفاظ يف  وأمهيته الصويت للنظام التطبيقي اجلانب إىل التعريج

 النظام فإن احلقيقة ويف اللغة، إىل املتسربة واللكنات اللهجات دخول مينع أن يستطيع فهو حتوير، أو

 وصريف،وكتايب، حنوي، نظام من للغة األخرى األنظمة بكل وثيقاً ارتباطاً يرتبط العربية للغة الصويت

 اللغة أنظمة بباقي ارتباطه من وثانياً ية،الذات قيمته من أوالً تنبع الصويت النظام فأمهية إذن.وداليل

 دقيقة دراسة الصريف اجلانب ةدراس التتم هفإن الصريف، باجلانب الصويت النظام عالقة فمثالً العربية،

 الفاعل تاء إىل املاضي الفعل إسناد فعند الضمائر، إىل األفعال إسناد فمثالً الصويت، اجلانب مبرعاة إال

 على فتربز النحوي اجلانب يف الصويت النظام أمهية أما كتبت،: الفعل الم سكون إىل يؤدي ذلك فإن

 إىل يؤدي وإغفاله الصويت، اجلانب مبراعاة إال حياناأل من كثري يف اليتم اجلملة بناءواسع،ف شكل

 النحوي اجلانب دراسة يف البدء قبل فمثالً ،33النحوي اجلانب دراسة عند كثرية أخطاء يف الوقوع

                                                             
 .28-27. ص ،2000 القاهرة، غريب، دار ،األصوات علم بشر، كمال  31

 .403. ص ،1997 القاهرة، الكتب، عامل ،اللغوي الصوت دراسة خمتار، عمر أمحد  32

 .1999 القاهرة، األوىل، الطبعة اآلداب، مكتبة ،األصوات علم يف دراسة الدين، كمال علي حازم: انظر  33



19 
 

 الصويت التكوين يعرف وأن اللغة، يف املوجودة واحلركات الصوامت يعرف أن الدارس على جيب

  .وخارجها اجلمل داخل للكلمات

 هذا جزم أن يعرف فكلنا اآلخر، املعتل املضارع الفعل جزم وهو واحداً مثاالً فلوأخذنا 

 حركة إىل تحتول احلركة أن نالحظ النطق عند ولكن آخره، من العلة حرف بسقوط يكون الفعل

 ذلك مثال 34قصرية حركة إىل فتحولت كمي اختصار أو العلة حلرف كمي حتول أصبح أي قصرية،

 العربية، للغة البالغي بالنظام شديدة الصويت النظام عالقة وتربز يدع، اجلزم بعد يصبح يدعو: الفعل

 علم موضوعات من وكثري األصوات، علم لقوانني وفقاً أبعادها تتشكل البديع موضوعات من فكثري

 يف البدء قبل اللغات تعليم يف الصوت أمهية تتأكد هنا ومن أبعادها، تشكيل يف التنغيم يدخل املعاين

  . 35وهيكلتها بنائها

  

 الصويت املستوى على العربية للغة التعليمية العملية تواجهها اليت الصعوبات .1.1.2

 كمايلي تتوزع أا سنجد لألتراك ةالعربي تعليم يف الصوتية املشكالت نستجلي أن حاولنا لو 

 والتركي العريب الصوتيني النظامني اختالف -2 التعليم عملية يف وأثره العريب الصويت النظام -1

  .األصوات نطق يف وخربته املعلم -3

  التعليم عملية يف وأثره العريب الصويت النظام .1.1.2.1

  وصفاا وخمارجها احلروف طبيعة. 1.1.2.1.1
                                                             

 .381. ص ،اللغوي الصوت دراسة خمتار، عمر أمحد  34

 .182. ص تاريخ، بال مصر، ضة مكتبة ،اللغوية األصوات س،أني إبراهيم  35
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 من تتوزع بعض،فاملخارج من بعضها املتقاربة املخارج من العديد عربيةال احلروف متتلك

 متباينة صفات احلروف فتمتلك الصفات وأما ،36واألنف فالشفتني واللسان احللق إىل اجلوف

 واإلصمات، واإلذالق، واالستفال، ستعالء،واال طباق،واإل والرخاوة، والشدة اجلهر منها، وكثرية

 والتفشي، واالحنراف، واللني، والقلقلة مثل،الصفري، هلا الضد فاتاًص الوقت نفس يف ومتتلك

 تعقيداً يسبب احلروف بعض فتعليم صفاا وتقارب املخارج هذه لكثرة ونتيجة وغريها، واالستطالة

  .التعليمية العملية يف وإرباكاً

 بل فحسب، لألتراك ليس نطقها يف صعوبة حتمل العربية احلروف بعض أن املعروف ومن

 اللثوية واحلروف ضاد إىل يقلبونه الدال وحرف سني، إىل يقلبونه الصاد حرف فمثالً ا وللناطقني

 هذه صعوبة تنتقل هنا ومن زاياً، والذال سيناً الثاء فينطقون نطقها يف الصحيح املخرج اليراعون

 يف العرب خيطأ ليتا احلروف هذه أن املنطقي فمن إذن .ا غريالناطقني من متعليميها إىل احلروف

 الضاد حرف أما ظ، ذ، ث، اللثوية باحلروف تتمثل احلروف وهذه األتراك، فيها خيطأ أن نطقها

 القاف حلرف بالنسبة أما ،37للسان اليسرى أو اليمىن احلافة من هو الذي خمرجه يف صعوبته فتتجلى

 وهي الرخوة، ملنطقةا من األعلى احلنك من ماحياذيه مع فوق من اللسان أقصى من خمرجه فإن

 من فمخرجه اهلمزة حرف أما احللق، من اللسان يف نقطة أعلى وهي هاة،لال من القريبة املنطقة

 ذاا يف بصعوبة متتاز احلروف فهذه إذن. 38النطق صعبة احلروف من جيعله وهذا احللق، أقصى

  .الصعب ملخرجها نتيجة

                                                             
 .2006 اإلسكندرية، اإلميان، دار ،والصفات املخارج يف احملكمات الدقائق راجح، حممد الباري عبد هشام  36

 .34ص ،2005 سوريا، اإلرشاد، دار ،التجويد علم يف اجلزرية املقدمة شرح يف الواضح الدعاس، عبيد عزت  37

 81ص ذكره، سبق مرجع راجح، حممد الباري عبد مهشا  38
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 يف تكون فتكاد صفاا إحدى يف لتغري نتيجة األتراك الطالب فيها خيطأ اليت احلروف أما

 تاء، إىل األتراك الطالب مييله احلرف فهذا الطاء حرف :مثال واألتراك العرب بني مشتركة أغلبها

 تتطلب الا النطق صعبة األساس يف هي  ص،ض،ط،ظ :هي العربية اللغة يف اإلطباق حروف طبعاً

 هلذه نتيجة لكن املناسبة، صفته احلرف خذيأ حىت قوي بشكل األعلى احلنك على اللسان إطباق

 ختفيف إىل األتراك من العربية اللغة متعلم ومعه العريب مييل األعلى احلنك إىل اللسان إطباق يف العملية

 والطالب زاي، إىل والظاء تاء، إىل والطاء دال، إىل والضاد سني، إىل الصاد فتتحول احلروف هذه

 من بدالً  السراط الطريق، من بدالً التريق يقولون فنجدهم متثيل ريخ التخفيف هذا يتمثلون األتراك

 .الطعام من بدالً التعام الصراط،

 والعني هاء، احلاء فيلفظون فيهما خيطئون ما كثرياً األتراك الطالب فإن والعني احلاء حرفا أما

 له املخرج وهذا احللق، طوس من هو والعني احلاء خمرج إن احلقيقة ويف باهلمزة مشمومة ألفاً أو مهزة

 به الناطق فيضطر اهلواء جمرى يضايق الضغط وهذا احللق، وسط على الضغط نتيجة الصعوبة بعض

 العالية اهلمد، تصبح احلمد اهلمار، فيصبح اهلاء إىل احلاء خيففون احلمار: ذلك مثال التخفيف إىل

 عن صعوبة اليقل خمرجهما فإن اءواخل الغني: ومها احللق أدىن حرفا وأما وهكذا، األلية تصبح

 إلعطاء األعلى إىل القسم هذا يرتفع أن إلخراجهما ويلزم ،39احللق أدىن من وهو السابقة احلروف

  .املناسب بالشكل نطقهما عدم يسبب مما اهلواء رى تضايق العملية هذه ويف اسبة،نامل صفتهما

 يف موجودة غري أحرف أا نالحظ نافإن األتراك فيها خيطئ اليت األحرف مجيع إىل وبالنظر

 ا متتاز اليت الصفات أو صعب، خمرجها األساس يف احلروف هذه فإن وثانياً ،أوالً هذا التركية، اللغة

                                                             
 125-83ص السابق، املرجع  39
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 اليقع التركية اللغة يف احلروف متاثل أو تتشابه اليت احلروف أن اليعين وهذا صعباً، خمرجها جتعل

 الصويت النظام عن خيتلف لغة أي يف صويت نظام أي ألن ال، عبالطب فيها، اخلطأ يف العربية متعلمو

 والنفسية االجتماعية احلياة فيها تؤثر معينة لفظية وتقاليد لعادات تتبع احلروف فإن األخرى، للغالت

 ألعضاء وميكانيكية وعصبية نفسية عمليات عدة على يقوم حرف أي فنطق نفسها، اللغة وطبيعة

 فإننا املتعلم، لغة يف املوجودة للحروف املشاة احلروف بعض تعليم عند نوبي واضح وهذا ،40النطق

 سريعاً يكون احلروف هذه يف اخلطأ اجتياز لكن التعليم، بداية يف احلروف هذه نطق يف يتخبط جنده

  .لغته يف موجودة الغري للحروف بالقياس

  

 العربية اللغة يف احلركات نظام .1.1.2.1.2

 اخلصائص أشد من هي بل العربية، خصائص من احلركات ونظام اإلعراب أن أحد اليشك  

: فارس ابن قال ولذلك املتكافئة، املعاين بني الوحيد الفارق هي الكالم يف مراعاته وأن وخصوصاً

 زيد أحسن ما: قال لو القائل أن وذلك املتكلمني، أغراض على ويوقف املعاين متيز فبه اإلعراب فأما

 أبان زيٍد أحسن ما أو زيد أحسن ما أو زيداً أحسن ما: قال فإذا مراده، إىل يوفق مل معرب غري

 الصوت، النظام مكونات من رئيسي مكون العربية يف واحلركات ،41أراده الذي املعىن عن باإلعراب

 أا ثانياً التركية، ةاللغ يف اليوجد احلركات نظام أن أوالً أشكال، ثالثة يف تربز احلركات وصعوبة

ممكن واحدة حركة تغري أن يعرف وكلنا املقصودة، جهته غري إىل وتوجهه الكالم معاين من رتغي 

                                                             
 67-43ص وائل، دار ،وفيزيائية ونطقية عضوية رؤية اللغوية األصوات إستيتية، شريف مسري  40

 .161. ص ،1910 القاهرة، السلفية، املكتبة ،اللغة فقه يف الصاحيب فارس، بن أمحد  41
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 قصرياً لفظاً تعترب العربية يف احلركات أن ثالثاً كثرية، ذلك يف واألمثلة ضده، إىل الكالم يعكس

 ولذلك الكسرة، تقابل والياء الفتحة، تقابل واأللف الضمة، تقابل فالواو الطويلة، الصائتة للحروف

 موعتدل مطر، من بدالً مطار: مثالً فيقولون طويلة حركة إىل القصرية احلركة الطالب بعض  حيول

 . 42بناء من بدالً بيناء معتدل، من بدالً

 صعوبة املشكلة يزيد والذي املشكلة، هذه من لألتراك العربية تعليم يعاين األسباب وهلذه

 جيد التعليم بدء ومنذ نون، أنه املتعلمون فيظن ثلتنيمتما حركتني عن عبارة هو الذي التنوين صوت

 أساساً واحلركات احلركات، بتعليم سيبدأ كيف وحيتار لوجه، وجه املشكلة هذه أمام نفسه املعلم

 احلروف، تعليم يف الحقة مراحل وهي اإلعرايب، املعيار ووفق اجلملة ووفق الكلمة وفق إال التتميز

 حيفظها فيبدأ واحد وصوت ونطق معني شكل على البداية يف لماتك الطالب يتعلم احلقيقة ويف

 هذه باألسئلة،هل يبدأ فإنه خمتلف بصوت الكلمات هذه معه مرت فإذا تعلمه الذي الشكل هذا على

 الكلمة هلذه تعلمه بداية يف الرجل كلمة فمثالً البداية؟ يف تعلمتها اليت الكلمة عن خمتلفة الكلمة

 يف املعلم وضعها لو فمثالً خمتلفة أصوات هلا يسمع ذلك وبعد رجل، تعلمها أو الرجل تعلمها ممكن

 احلرف نطق لتغري به مفعوالً وضعها ولو الشفتني، بصم الرجل للفظها فاعالً موقعها وكان مجلة

 مشكلة هذه احلقيقة ويف ،43متاماً الطالب على الصوت الختلف نكرة ولوجعلها كلياً، االخري

  .لألتراك العربية تعليم مليةع تواجه حقيقية

  
                                                             

 امللك جامعة ،سعود امللك جامعة جملة ،"تقابلية دراسة: والعربية التركية يف اللغوية واتاألص "إيشلر، اهللا أمر  42
 .2004 -ه1424 ،16 جملد سعود،

 .235-205ص ،2001 البيضاء، الدار دارالثقافة، ،ومبناها معناها العربية اللغة حسان، متام: انظر  43
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 والتركي العريب نيالصوتي النظامني اختالف .1.1.2.2

 حرفاً، وعشرين تسعة على ويتحي فكالمها احلروف عدد يف التركية مع العربية تتشابه 

 يوجد بينما صوائت، مثانية يوجد التركية ةاللغ ففي الصوتية، املسائل من ديدالع يف ختتلفان لكنهما

 صوائت منها ثالثة العربية فالصوائت للتركية، بالنسبة ختتلف الستة هذه لكن وائتص ستة العربية يف

 فالفتحة فقط، ثالثة إىل التشابه خيتصر مما القصرية ئتالصوا مع يقع والتشابه طويلة، الثةوث قصرية

 التركية اللغة وهلذا i44 القصرية الكسرة وتقابل ، u القصرية الضمة وتقابل a/eتقابل القصرية

 مقابل التركية اللغة يف الصائتة احلروف لبعض اليوجدف والمقابل طويلة، صوائت فيها اليوجد

 اللفظ قريبة التركية يف الصائتة احلروف فإن الوقت نفس ويف ،o وحرف ö وحرف ü كحرف

 احلرف يشبه i واحلرف ،o احلرف يشبه u واحلرف ،ö احلرف يشبه ü احلرف فمثالً بعضها من

ı ، ها اللغتني بني الصوائت عدد يف ختالفاال وهذالفظ يف ختبط إىل أدى التركية اللغة يف وتشا 

 u يلفظونه وتارة ،o يلفظونه ومرة ،v يلفظونه مرة العربية، اللغة يف الواو فحرف ف،واحلر بعض

 إىل ينحو ومرة ، o الواو تفحيم إىل ينحو اللفظ جند يعملون كلمة يلفظون فعندما ، ü وتارة ،

   .v يلفظونه مستقالً حرفاً جاء وإذا ü    فيلفظ الشفتني شفر

 الصوائت لتنوع نتيجة خيطئون فإم احلركات، أي القصرية الصوائت مستوى على وحىت

 { فيلفظوا طويل صائت إىل الضمة حيولون جندهم } جالله جل اهللا { مجلة يلفظون عندما فمثالً

 طويل صائت إىل الكسرة حيولون جندهم املدرسِة، إىل ذهبت: مجلة مثل يف وأيضاً ،}الهلوج جل اهللا

                                                             
 ".تقابلية دراسة: ربيةوالع التركية يف اللغوية األصوات "إيشلر، اهللا أمر  44
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 النهاية يف هي األخطاء هذه مثل طبعاً املدرسيت، إىل ذهبت: اجلملة فتصبح اللفظ عند  ياًء فيضعون

 بالنسبة هذا للتغيري، قابلة ظواهر باعتقادي فهذه األم اللغة أحرف على النطق أعضاء لتكيف نتيجة

 التقابالت هذه يف أدخل أن أريد ال وأنا وصفاتاً، خمرجاً ختتلف فإا الصامتة فاحلرو أما للصوائت،

 حرف فمثالً لفظهما يف اإلشكال ألبني صامتني حرفني آخذ فقط لكن ذلك، يف يسمح ال اال ألن

 على تكيفوا األتراك فالطالب ، c/j مها اجليم حلرف شبيهان حرفان يوجد التركية اللغة ففي اجليم

 ، j أو  c يلفظونه فكيف العربية اجليم لفظ عند لكن لفظهما، يف صعوبة جيدون وال حرفني نطق

 اجليم حرف أن صعوبة اللفظ يزيد والذي اجلدد، العربية متعلمو يطرحها اليت األسئلة من وهذا

 والصفة، واملخرج اللفظ يف يشاه مبا وقع قد اجليم حرف يكون وهكذا ç/ş من املخرج قريب

 احلرف أما املشتمع، اجلتمع من بدالً فيقولون شني إىل اجليم حرف يقلبون أنفسهم العرب وحىت

 طبعاً ، p/b  مها الباء حرف من قريبان حرفان يوجد التركية اللغة يف الباء، حرف وهو الثاين

 يتال العربية الكلمات بعض يف يقع اإلشكال لكن التركية، يف b حرف يقابله العربية يف الباء حرف

 هذا مثل لكن كتاب، يلفظون فالطالب ، p إىل النقل عند الباء حرف وتغري التركية إىل انتقلت

 يلفظ التجويدية الدراسات ويف العربية اللغة يف الباء حرف أن وخصوصاً فيه الإشكال يبرأي اخلطأ

 إذا التركية يف  p حرف وحىت التركية، يف p صوت إىل يقربه وهذا مقلقالً، ساكناً يكون عندما

   .b45 إىل يقلب فإنه ضمري بعده جاء

                                                             
. ص ،2003 أنكني، دار صوتشني حقي حممد ترمجة  ،ا الناطقني لغري التركية اللغة قواعد ، هنكرمن، حممد  45
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 األصوات نطق يف وخربته املعلم .1.1.2.3

 لعمله واعياً املعلم كان وكلما التعليم، عملية يف األساسية اللبنة يشكل املعلم أن اثنان اليشك

 يف األصوات وتعليم التعليمية، العملية مفتاح هو فاملعلم هنا ومن توقعة،امل صورته على التعليم جاء

 نطق كان فإذا نطقها، يف احلاذق املاهر املعلم إىل األوىل بالدرجة يتبع اللغات باقي ويف العربية اللغة

 املعلم يربز احلقيقة ويف وهيئته، وصفاته مبخرجه صحيحاً الطالب إىل سيصل فإنه سليماً احلرف

 درسوا الذين األتراك من هم املعلمني فمعظم األتراك، للطالب العربية تعليم يف رئيسية كمشكلة

 لفظ ويتقنوا مصدرها من العربية ليأخذوا هؤالء من لقليل إال يتسن ومل تركيا داخل العربية

 هم املعلمني هؤالء من بعض أن أذكر أن يفوتين وال ،قلة هؤالء بالطبعو حقيقتها، على األصوات

 يف اخلاصة ملعاهدا وبعض اإلهليات كليات وخاصة اجلامعات بعض يف منتشرون وهم العرب من

 جند الكليات بعض ففي التدريس، أبواب هلم فتحت فقد العرب، من أم رد لكنهم العربية تعليم

 وكأن العربية اللغة مونيعلّ األسنان كلية ويف االقتصاد، كلية يف خترجوا الذين العرب املعلمني بعض

 هؤالء أن تعقيداً األمر يزيد والذي وصرفها، وحنوها وأصواا العربية مداخل يعرفون كلهم العرب

 هم طبعاً اللهجات، من وغريها والشامية واملصرية والسودانية العراقية بلهجتهم يعلمون املعلمني

 بعض وثقيلة متفاصحة إىل اللفظ عند تتحول لكنها فصيح بشكل هلجتهم يلفظوا أن حياولون

  .الشيء
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  الصوتية املقترحات. 1.1.2

 األصوات على واملران التدريب عملية إىل تستند الصوتية املشكالت أن إىل اإلشارة من البد

 أكثر بشكل واللفظ التدريب عملية لتسهيل ستكون املقترحات مجيع ولذلك ونطقاً، وصفاتاً خمرجاً

 عملية لتنظيم هي قلت كما لكن الكامل احلل هي ليست املقترحات وهذه منهجية، وأكثر تنظيماً

  .التدريب

 بشكلها لألصوات املتقن املعلم يتوفر مل إذا الطبيعي بشكلها األصوات تعليمل السبيل -1

 بسيطة وسائل وهي املعلم تعني اليت احلديثة الوسائل بعض من فالبد هذا يوجد مل وإن الصحيح،

 لكن قدمية وسيلة للبعض تبدو وقد التسجيل، آلة وهي أبسطها الوسائل هذه ومن عصرنا، يف جداً

 طالبه املعلم حث إذا السماع فرصة للطالب تتيح مثنها ورخص استعماهلا وسهولة طتهاوبسا فعاليتها

 يف طبعاً الطالب، فيها خيطأ اليت احلروف على حتتوي اليت املفيدة اللغوية القطع هلم ووفر وأرشدهم

 وهنا بيته، يف حاسوباً ميتلك أن طالب لكل يتوفر ال رمبا لكن اآللة، هذه حمل احلاسوب حل أيامنا

 أجنبية لغة تعليم عن نتحدث أن املنطقي غري فمن التعليم، مكان داخل ويةغالل املختربات أمهية تربز

 للطالب بيةالعر اللغة بينها ومن لغة أي لتعليم مناسباً جواً ختلق اليت املختربات هذه وجود دون

 وأصعب، أعقد التعليم ليةعم جيعل املختربات هذه دون العربية اللغة تعليم عن احلديث إن األتراك،

 جو يف الطالب وضع إىل ةفباإلضا لألصوات الصحيحة النطق عملية للطالب توفر املختربات فهذه

 لغوي خمترب يتوفر أن البد املشكالت هذه الطالب يتخطى حىت ولذلك العربية، اللغة أمام حقيقي

 .الطبيعي ابنطقه األصوات على والتدريب ستماعاال خالله من يستطيعون للطالب
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 الكلمات عن البحث مثالً، الصوتية البحوث ببعض بالقيام الطالب املعلم جيرب أن -2

 .صواتواأل باألحرف اةاملتش

 .األخرى واللغات اإلنكليزية اللغة غرار على واالستماع للنطق امتحان يوجد أن -3

 ليتا احلروف أبرز على حتتوي اليت والنصوص اللغوية القطع بعض املعلم ينتقي أن -4

 .التعليم عملية يف صعوبة تسبب

 واملخرج، النطق يف بعضها من احلروف بعض لتمييز الصويت التقابل منهج تباعإ  -5

 الطالب، عند الذايت التدريب ويعزز حقيقته، على اخلطأ توضيح يف الطالب يعني الصويت فالتقابل

 املخرج لتوضيح التقابالت هذه مثل املعلم يضع العني وحرف اهلمزة حرف بني التقابل عند فمثالً

 املعلم يضع أو صناءة ، صناعة ، سؤدنا ، سعدنا ، سعلنا ، سألنا تربعنا ، تربأنا: سليم بشكل والنطق

 بناء، موعتدل، معتدل، مطار، مطر، فمثالً القصرية احلركات من الطويلة احلركات لتوضيح أمثلة

 يشمل كبري جمال هو بل بعينها، كلمات على يقتصر وال واسع باب الصوتية التقابالت طبعاً. بيناء

 مقارنات يعقد أن املعلم يستطيع املثال سبيل وعلى تدريسها، يف صعوبة املعلم جيد اليت احلروف كل

 مريضة، تيب، مسر،طيب، مصر،: ذلك مثال الطالب فيها خيطأ اليت احلروف مجيع يف وتقابالت

 واهدة واحدة، مريدة،

 عملية منها تعاين اليت الصوتية املشكالت أهم على يشمل صويت كتاب هناك يكون أن  -6

 .واضح عريب بصوت يكون للسماع بقرص مرفقاً ويكون التعليم
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  النحوية الصعوبات. 1.2

  النحو أمهية. 1.2.1

 يف جاء القواعد وضع أن مبعىن القواعد، من أسبق كانت العربية اللغة أن الذكر عن غين

 القرآن قراءة على خوفهم وأن سجيتهم، على يتكلمون كانوا العرب وإن اللغة، عن متأخرة مرحلة

 الكالم لضبط وسيلة النحوية فالقواعد كالمهم، يضبطون هلا ومعايري قواعد وضع إىل دفع الذي هو

 النحو، تعلم على السلف من كثري حث وقد لذاا، مقصودة غاية وليست والكتابة، النطق وصحة

 احلضرمي نبهان بن سعد الشاعر وقال عنه، اليستغىن الطعام يف كامللح لمالع يف النحو: الشعيب قال

  :الدهر يتيمة يف

  الفهم طريق سهل وقاصداً      العلم رتاج فتح ياطالباً    

   املبهما العويص املعىن به جتلو   علماً جتده النحو إىل اجنح    

  :املربد وأنشد

  امللتمس ونعم النحو فالتمس      ملتمس ومجال زين النحو    

  46والفرس احلمار بني ما شتان          جلس أىن مكرم صاحبه    

 الكلمة بنية لتشمل أحياناً وتتسع الكالم أواخر ضبط على لتقتصر أحياناً تضيق النحو أمهية إن

 أواخر ضبط على مقتصرة ليست احلديث مبفهومها النحوية والقواعد. الصرف عليه يطلق مما

                                                             
 ه،1412 الرياض، الوطن، دار ،النحو صعوبة دعوى ومناقشة العربية اللغة أمهية الباتلي، اهللا عبد أمحد: انظر  46
 .15. ص
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 هذا جتاوزت وإمنا املختلفة، أحواهلا يف تغيريات من عليها يطرأ وما للكلمة، يةالداخل والبنية الكلمات

 هي النحو من جزء واألصوات واملعاين. واألساسية الفرعية اجلمل وبىن اللغوية التراكيب إىل املفهوم

  .47املعىن يف تغيري إىل يؤدي واألبنية والصيغ اإلعرابية احلركة تغيري ألن ذلك األخرى،

 عمج يف وغاىل أخطأ قد املعلمني من كثري وحىت العلماء من كثري أن إىل أنبه أن يل بدال لكن

 على أثقلوا قد يكونون وبذلك املتشعبة، والتفاصيل الصغرية باجلزئيات واالهتمام النحو شوارد

  . 48والبيان التعبري إجادة على هلم وإقداراً للغة متكيناً ذلك يف أن منهم ظناً الطالب

  

  التعليمية العملية تواجه اليت النحوية الصعوبات أهم .1.2.2

 علم نأل الصرفية باملشكالت متداخالً ونسيك النحوية املشكالت عن الكالم احلقيقة يف

 املسائل بعض إن حىت معه متداخالً القضايا من كثري يف وهو النحو، علم من جزء هو الصرف

 .العلمني من أي حتت نضعها أن الميكن

  

  49التركية اجلملة يف بنيتها عن العربية اللغة يف اجلملة بنية اختالف.  1.2.3

 البداية، يف والفاعل النهاية يف الفعل يكون حيث عليه، تسري نظام هلا التركية اللغة يف اجلملة

 اجلملة ألن حاله، على اليبقى النظام هذا لكن لنظام، تتبع البداية يف فإا العربية اللغة يف اجلملة أما
                                                             

 .463-459.ص ،العربية اللغة تدريس طرائق يف السيد، حممود  47

 .207-203. ص ،1973 مصر، املعارف، دار ،العربية اللغة ملدرسي الفين املوجه إبراهيم، العليم عبد: انظر  48
49  Cangir, M. (2001), İmam-Hatip Liselerinde Arapça Öğreniminde Karşılaşılan 

Sorunlar, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, s. 21. 
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 من كثري ففي 50ذلك وغري وإضافة وحذف وتقدمي تأخري من العربية، البالغة بقوانني حمكومة لعربيةا

:التركي يقول حني ففي اجلملة، عناصر وبقية الفاعل وكذلك مكانه، غري يف الفعل نرى حياناأل

Muhammed okula gitti. حممد املدرسة، إىل حممد ذهب   يقول أن العريب يستطيع 

 .ذهب حممد املدرسة إىل حممد، ذهب املدرسة إىل املدرسة، إىل ذهب

  

  اإلعرابية العالمة. 1.2.4

 فإن قبل من ذكرت وكما األتراك، للطالب التعليمية العملية تواجهها اليت املشكالت من 

 األوىل الوهلة ومنذ خصائصها، أهم تكون تكاد بل ،51العربية اللغة خصائص من اإلعرابية العالمة

 احلركات من متعددة بأشكال تلونت الكلمة أن املتعلم أو الطالب يسمع عندما التعليمية يةالعمل من

 مستقلة ليست املسألة هذه أن اإلعرابية احلركات صعوبة وتربز. بالسؤال احلمية تأخذه واألصوات

 يفف الكسرة حركة يشرح أن املعلم أراد إذا فمثالً بعضها، مع ومتداخلة مرتبطة هي بل برأسها،

 حروف يشرح أن مضطراً نفسه جيد لكنه املدرسِة إىل حممد ذهب: يقول مشكلة اليوجد البداية

 إذا أو باأللف أو املتكلم بياء منتهية الكلمة كانت إذا تظهر املشكلة لكن املشكلة، التربز وهنا اجلر،

 اليعرف الطالب فإن إليه املضاف أي الثاين ارور االسم وأما الصرف، من ممنوعة الكلمة جاءت

 من هذا واملوصوف الصفة مع لتداخله ذلك يف والسبب صحيح، بشكل إليه واملضاف املضاف أوالً

: األتراك يقول فبينما التركية، اللغة يف عنه إليه واملضاف املضاف مغايرة األخرى اجلهة ومن جهة

                                                             
 .2000 القاهرة، اخلاجني، مكتبة ،اإلعجاز دالئل اجلرجاين، القاهر عبد: انظر  50

 .140-117. ص ،1973 بريوت، للماليني، العلم دار ،اللغة فقه يف دراسات الصاحل، صبحي  51
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Sınıfın kapısı  أن فيها فاملشكلة ةالفتح أما للكسرة، بالنسبة هذا.الصف باب: العريب يقول 

 هي هل الكلمة موقع اليعرفون أخرى ناحية ومن ناحية من املفتوحة،هذا األمساء اليعرفون الطالب

 واملوقع، املكان نظام هلا ليس العربية يف اجلملة أن يرجع وهذا احلركات من لغريها أو للفتحة مناسبة

 مل إن فالطالب "سهم القلب أصاب" :قلت فإذا الثبات، صفة اجلملة عن يرتع والتأخري فالتقدمي

 هنا تكون ورمبا املرفوع، االسم من املنصوب االسم حيدد أن اليستطيع أوالً الكلمات معىن يعرف

  . 52عيسى موسى زار: مثل مقصورة بألف منتهية األمساء كانت لو عما بسيطة املشكلة

 من التخبط يبدأ وهنا يبالترت بقرينة إال التحديد صعبة نفسه النحو على حىت املسألة فهذه

 صعوبة وتظهر النظام، هذا من تتحلل وأحياناً األحيان بعض يف نظام هلا يوجد اجلملة أن جديد

 طبعاً الفتحة، من بدالً الكسرة يه النصب حالة يف حركته ألن السامل، املؤنث مجع يف أيضاً الفتحة

 الضمة حركة أما للطالب، تقدميها كيفيةو عرضها وطريقة املسائل هلذه وتفهمه املعلم خربة تربز هنا

 الرتبة تغري أيضاً املسألة ذه ويتعلق املرفوعة، األمساء يعرف ال والًأ املتعلم أن صعوبتها فتظهر

 انتهى إذا األمساء بعض وأن اخلرب، عليه ويتقدم يؤخر أن ميكن واملبتدأ تتأخر،  رتبته فالفاعل النحوية،

 مفيد كتايب: مثال ضمة بدون األخري احلرف يلفظ أو الضمة راظهإل األلف أو الياء أو بالواو

 أكثر األفعال أن إال األفعال عن يقال أن ممكن األمساء عن يقال وما الياء، على تظهر مل فاحلركة

 واإلعراب البناء مسألة أخرى جهة ومن جهة من هذا الضمائر، مع لتصريفها األمساء من تشابكاً

 بالضمائر، اتصاله حبسب بنائه حركة تتغري املاضي فالفعل األمساء، يف منها أكثر لألفعال املميزة

 حرف حلذف خيضع الوقت نفس ويف واجلزم، والنصب واإلعراب البناء إىل خيضع املضارع   والفعل

                                                             
 .208. ص ،ومبناها معناها العربية اللغة حسان، متام  52
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 األفعال ضمائر وخاصة به الضمائر اتصال عند بنائه حركة فتتغري األمر فعل أما النون، وحذف العلة

 بسكون مبدوء اسم تبعهما إذا املفرد األمر وفعل املفرد ازوم املضارع الفعل مبسألة يتصلو اخلمسة،

 املتعلم ذهن تشتت املسائل هذه أن أحد على خيفى وال ،53األمر وفعل املضارع الفعل كسر يتوجب

 .العربية تعليم طريق يف عقبة هي الوقت نفس ويف العربية، تعلم من وتنفره

  

  واملعرفة النكرة. 1.2.5

 من إذن فهي واملعرفة النكرة مسألة العريب النحو كتب يف تبحث اليت املوضوعات أوىل من 

 معها حاملة ا الناطقني غري من العربية اللغة متعلمي إىل املسألة هذه وتنتقل النحو أساسيات

 هل التعليم بداية يف للكلمة املعلم لفظ كيفية يف تتبلور الصعوبات هذه وأبرز املتعلمني، إىل صعوبات

 هذا وطبعاً نكرة؟ هي ملاذا للطالب يشرح أن مضطر فهو نكرة لفظها فإذا معرفة؟ أم نكرة يلفظها

 املتعلم عقل إىل سيدخل بالتأكيد فهذا املعروف بشكله اللفظ دار إذا وخالفية، كثرية مبسائل متعلق

 هلا توجد ال واملعرفة النكرة أن تعقيداً املشكلة يزيد والذي املشكلة تبدأ هنا ومن الكلمة، ازدواجية

 متأخرة مرحلة هي البالغية القواعد وطبعاً ،54البالغية القواعد إىل عضخت اليت تلك إال مبسطة قواعد

 أيضاً، صوتية مشكلة إىل يؤدي النكرة استعمال أن أيضاً ننسى وال التركي، للطالب التعليم يف جداً

 مساع دون الكلمة الطالب فيتعلم التنوين لفظ دون واألمساء املفردات بعض يعلم املدرسني فبعض

 كتابة ويرى بل فحسب هذا وليس إضافياً، صوتاً يسمع اجلملة يف استخدامها وعند التنوين، صوت

                                                             
 .77. ص تاريخ، بال بريوت، العريب، الشرق دار ،وصرفها حنوهاو العربية أصوات يف احمليط األنطاكي، حممد  53

 .89-88 .ص تاريخ، بال بريوت، العلمية، املكتبة ،عقيل ابن شرح احلميد، عبد الدين حميي حممد  54
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 كلمة فمثالً املربوطة، التاء باستثناء زائدة ألفاً سريى فإنه النصب حملها يكون عندما فالكلمة خمتلفة،

 فسيجد كتاباً اشتريت: مثالً مجلة يف استخدامها وعند تنوين بدون تكتب بالكت أغلب يف كتاب

 يسمع لن فإنه املعرفة حالة يف يستخدمها وعندما الكلمة، إىل يدخل إضافياً وصوتاً لفظاً أن الطالب

 احلد إىل حيتاج التعليم من األوىل مراحله يف والطالب ،"الكتاب اشتريت "اإلضافة وهذه الصوت هذا

 . التعليم يترك أن يفكر حد إىل ضعيفاً يكون األثناء هذه يف عقله ألن وقوا اللغة لطةس من

  

  األفعال تصريف كثرة. 1.2.6

 األفعال، تصريف إىل تذهب لألتراك العربية تعليم عملية نصف من أكثر إن القول أستطيع

 نفس يف وتشغل ملعلمنيا عقول تشغل املختلفة التصاريف وهذه تصريفاً، عشر الثين خيضع فعل فكل

 تصاريف كثرة أن املعلمني من قليلة غري نسبة ويرى التعليمية، العملية وتعقد املتعلمني، عقول الوقت

 كثرة من لكن نفسها، التصاريف من تأيت ال فالصعوبة النحوية، العمليات أصعب من األفعال

 طرقاً تركيا يف األقدمون املدرسون اتبع ذلك أجل ومن البعض، بعضها مع وتداخلها التصاريف

 ويف ينطق، الكتروين جهاز أو حباسوب أشبه احلفظ عملية فكانت التصاريف، هذه حفظ يف عجيبة

 ومع التكنلوجيا تقدم مع مقبولة غري احلايل وقتنا يف الطريقة هذه لكن ذلك، يف ألومهم ال أنا احلقيقة

 املتعلم من تتطلب أصبحت اليت العمل صفر ومع العريب العامل على تركيا يف حصل الذي االنفتاح

 تتطلب حية عملية هي ما بقدر حفظ عملية ليست فاللغة والتخاطب، التحدث وجييد ينوع أن

 الطالب أن املسألة هذه صعوبة والذهنية،وتربز املهارية العمليات مجيع يف واملشاركة واإلبداع املهارة

 كل أن الطالب لشعور واحد وقت يف ائرمالض كل تعلمي أن يريد التعليم عملية من األوىل األيام منذ
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 عملية يف األوىل اخلطوة ميثل األستاذ وظن ظنه يف تعلمها وأن وعقله، ذهنه من قريبة الضمائر

 وكأنه كثرياً يفرح والطالب جداول، يف الضمائر املعلم يضع عندما أكثر املسألة وتتعقد التعليم،

 أسري نفسه الطالب جيد حىت قليالً متقدمة مرحلة يف التعليم مليةع تسري أن وما الناقصة، حاجته وجد

 .وتعلمها اللغة وينسى وهدفه غايته اجلداول هذه فتصبح تقانواإل احلفظ يف اجلداول هذه

 التعليم عملية يف آيل حاسوب إىل وطالبه املعلم حيول األفعال هذه تصاريف كثرة إن

 حاليت يف وخاصة التركية، اللغة يف موجود الغري لنساءا ضمري مع األفعال تتصرف عندما وخصوصاً

 وتصريفه املاضي حالة يف الفعل تصريف بني باخللط الطالب يبدأ عندما املشكلة وتكرب واجلمع، املثىن

 والنصب الرفع حالة يف املضارع الفعل تنوع األخرى اجلهة ومن جهة من هذا املضارع، حالة يف

 تصاريف مسألة وتزداد اخلمسة، فعالاأل ونون العلة ألحرف حذف من عليه يلزم وما واجلزم

 العلة حرف يسقط املاضي يف" قال "الفعل فمثالً الفعل، يف علة حرف وجود حال يف صعوبة األفعال

 الفعل إن بل فحسب هذا وليس يقول، فيصبح واو إىل األلف تتحول املضارع ويف قلت، فيصبح

 تشتت املضارع الفعل شواذ فكثرة املاضي، الفعل من صياغته عند ثابتة لقواعد خيضع ال املضارع

 ألنين املسألة هذه صعوبة يف يشعر ال املعلمني بعض طبعاً املعلم، وجه يف عثرة وتقف الطالب عقل

 املعلمني هؤالء وكأن الطالب، عاتق على اجلداول هذه ويلقون التصاريف هذه جدولوني قلت كما

 املشكلة لكن كبرية، عقبة يشكل ال األفعال تصريف إن. األفعال ريفتص يف مهماً شيئاً أعطوا قد

  .املعلمني من كثري ينساه ما وهذا األفعال هلذه الوظيفي االستخدام يف تربز
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 واملؤنث املذكر.  1.2.7

 يف صعوبتها تتجلى ال املسألة فهذه التدريسية بالعملية وصعوبة تدخال املوضوعات أكثر من

 حديثه يف خيطئ فنجده جيد بشكل العربية يتكلم الذي مع حىت ومتتد بل التعليم من األوىل املراحل

  .واملؤنث املذكر بني يفرق وال

 أن للطالب يوضح البداية منذ فاملعلم عليها للسري آمنة غري واملؤنث املذكر قواعد احلقيقة ويف

 اليت األمساء يف توضيحها يصعب املسألة لكن املؤنثة األمساء من وباأللف املربوطة بالتاء املنتهية األمساء

 كثرة تعقيداً املسألة يزيد والذي والتداخل اخلبط يبدأ فهنا ألف وال تاء فيها يوجد وال مؤنثة تكون

 والطالب. اللفظي واملؤنث اازي واملؤنث املعنوي واملؤنث احلقيقي املؤنث فهناك. 55املؤنث أقسام

 وتربز. واحدة معاملة تعامل األمساء فكل لغتهم يف واملؤنث املذكر على متعودين ليسوا األتراك

 عدم وثانيها إليه، املشار لالسم اإلشارة اسم مطابقة عدم أوهلا. نقاط عدة يف املسألة هذه صعوبة

 االسم مع الفعل وتأنيث املؤنث االسم مع الفعل وتذكري واملوصوف والصفة واخلرب املبتدأ يف املطابقة

 مسألة رابعها املذكر، إىل املؤنث الضمري وإرجاع املؤنث إىل املذكر الضمري إرجاع اوثالثه املذكر،

 مجعاً جتمع اليت املذكرة األمساء يف اخلامسة والنقطة. الذروة إىل وصل قد التخبط جند حيث العدد

  .56مؤنث إىل يتحول جيمع حني لكن مذكر املفرد يف فاالسم مكسراً

                                                             
 .1983 القاهرة، اخلاجني، مكتبة ،واملؤنث املذكر الكاتب، التستري ابن: انظر  55

 .1988 مصر، الوفاء، دار ،العربية اللغة يف تأنيثال بركات، إبراهيم إبراهيم: انظر  56
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 املعلم الوقت نفس ويف. املسألة هذه أشتات رأسه يف جيمع أن يستطيع ال التركي الطالب إن

 صعوبتها علموا أصحاا ألن الكتب من جمموعة فيها أُلف القدمي منذ فاملسألة. شيء يده يف يوجد ال

  .وإشكاهلا

  . التدريسية العملية طريق يف عقبة تقف املسألة هذه فإن وهكذا

  

                  والالزم املتعدي. 1.2.8

 مدى يعرف وكلنا. والالزم املتعدي مسألة التعليمية العملية تواجه اليت التداخالت من

 تأيت املسألة هذه وصعوبة. الالزمة واألفعال املتعدية األفعال تدريس يف املعلم يواجهها اليت الصعوبة

 سبح جر حرف من أكثر يأخذ أحيانا الالزم الفعل وأن تضبطها قاعدة هلا وجدي ال أا من

  .اجلملة يف استخدامه

 اليت للفعل املناسب اجلر حرف فتأخذ أخرى أفعال معاين تأخذ أن ممكن األفعال بعض إن

 معىن أخذ لكنه جر، حرف حيتاج ال يشرب فالفعل" املقربون ا يشرب عينا "مثال. معناه أخذت

  ". ب "اجلر حرف أخذ ولذلك" يتلذذ "فعل

 هذا أن الطالب فيظن اجلر، حرف بإسقاط متعدية ياناأح تستخدم الالزمة األفعال بعض إن

" من "اجلر حرف يأخذ" اختار "فالفعل ،"رجال سبعني قومه موسى واختار: "مثال متعديا، الفعل

  .ويقعدها يضبطها ضابط هلا يوجد ال املسألة فهذه



38 
 

 التركي ثالم. اجلر حرف استعمال يف تالق يوجد ال والتركية العربية بني األفعال من كثرياً إن

: يقول التركي وأيضا". احلافلة ركبت "فيقول العريب أما ،otobüse bindim : يقول

sana kızdım، عليك غضبت "فيقول العريب أما."  

  

 اإلشارة أمساء. 1.2.9

 هذا،: هي العربية يف اإلشارة وأمساء إليه، للمشار تبعا العربية اللغة يف اإلشارة أمساء تتنوع

  . تلك هنالك، هناك، هنا، هؤالء، ن،هاتا هذان، هذه،

 العاقل، املذكر املفرد إىل به يشار" هذا"ف. به خاص ملشار اإلشارة اسم كل وضع وقد

 ومجع عاقل، الغري املؤنث واملفرد العاقل، املؤنث املفرد إىل به يشار" هذه "عاقل، الغري املذكر واملفرد

 العاقل، املؤنث للمثىن" هاتان "عاقل، الغري املذكر ثىنوامل العاقل، املذكر للمثىن" هذان. "يعقل ال ما

  . العاقل املؤنث ومجع العاقل، املذكر جلمع" هؤالء. "عاقل الغري املؤنث واملثىن

 لبعد توضع" تلك "البعيد، للمكان" هنالك "املتوسط، للمكان" هناك "القريب، للمكان" هنا"

 الدار تلك "تعاىل قوله مثل معنويا بعداً أو" لطريقا اية يف املكتبة تلك "مثل حسيا إليه املشار

  ".اآلخرة

 فهي. عدة بأمور مرتبطة املسألة هذه أن يف تكمن التعليمية العملية يف اإلشارة اسم وصعوبة

 اإلشارة اسم فمسألة إذن اجلموع، ومبسألة املثىن مبسألة ومرتبطة واملذكر، املؤنث مبسألة مرتبطة

 يعرف أن أوالً عليه جيب التركي فالطالب أخرى، مبشاكل تتعلق وإمنا ابرأسه قائمة مشكلة ليست
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 ويف املناسب، مكانه يف ويضعه اإلشارة اسم مييز أن يستطيع حىت واجلموع واملثىن واملذكر املؤنث

 إىل املسألة هذه متتد بل اجلدد العربية اللغة متعلمي عند تتجلى ال اإلشارة اسم صعوبة احلقيقة

 فيشري" هؤالء "اإلشارة اسم استعمال يف خيطئ العربية يف املتقدم الطالب فنجد. ملتقدمةا املستويات

 بعض أن يف تتجلى أيضا وصعوبته الكراسي هؤالء أو" األزهار هؤالء "فيقول العاقل غري مجع إىل به

 الطالب استعمال وعند اجلر حرف مع تستخدم ،burada مثل التركية اللغة يف اإلشارة أمساء

  ".هناك يف "أو" هنا يف "فيقول اجلر حرف معه ينقل فإنه العريب، اإلشارة سمال

  

 املوصول اسم. 1.2.10

 الصعوبات هذه وأول املوصول اسم تدريس يف صعوبات تركيا يف العربية مدرسو يواجه

 مذكر موصول اسم له واملثىن ومؤنث، مذكر موصول اسم له فاملفرد العربية يف املوصول اسم تنوع

  .معها املوصولة األمساء ختتلف اختالفها على واجلموع ؤنث،وم

 هذه يف اخللط يقع األحيان من كثري ويف الصلة مجلة له يتبع العربية يف املوصول اسم إن ثانيا

 من تنشأ املوصول اسم تدريس صعوبة احلقيقة ويف. الضمري أو العائد إرجاع صعوبة بسبب اجلملة

  .عوامل عدة

 تصريف صعوبة أحد على خيفى وال واجلمع، باملثىن مرتبط املوصول اسم أن األول، العامل

 نستخدم السامل املذكر مجع مع فمثال املتداخلة، تصاريفه للجمع أن وخاصة. معهما املوصول اسم

 الصعوبات تبدأ التكسري مجع مع لكن" واللوايت الالئي "نستخدم العاقل، املؤنث اجلمع ومع ،"الذين"
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" قلم "كلمة مجع حالة يف أما ،"رأيته الذي القلم اشتريت "فأقول بسيطة األمور تبدو رداملف حالة ويف

  .57"رأيتها اليت األقالم اشتريت "فأقول املوصول اسم فيتغري مؤنث مجع إىل تتحول

 املثىن أن ناهيك التعليمية العملية تعقيد إىل يؤدي واملثىن اجلموع مع املوصول اسم فتغيري

  .التركية اللغة يف موجودة ليست تعددةامل اجلمع وصيغ

 على لتدل وضعت ألفاظ وهي. املشتركة املوصولة األمساء ألفاظ يوجد أنه الثاين العامل أما

 وهي. بصلتها داللتها وتتحد لفظها يف تغيري غري من مؤنثاً أو كان مذكراً واجلمع واملثىن، املفرد

  . بنوعه مجعا أو بنوعه مثىن أو بنوعيه، داًمفر للعاقل" من "استعمال يكثر حيث". ما"و" من"

  :مثال

 )مذكر مفرد (جنح من أكرمت .1

  )مؤنث مفرد (جنحت من أكرمت

 )  مذكر مثىن (جنحا من أكرمت .2

  )مؤنث مثىن (جنحتا من أكرمت

 )مذكر مجع (جنحوا من أكرمت .3

  )مؤنث مجع (جنحن من أكرمت

                                                             
57  İşler, E. (2002), "Arapça ve Türkçede Ortaçlar 'Karşıtsal Çözümleme'", Nüsha 

Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 7. 
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 مجعاً أو بنوعيه مثىن أو بنوعيه رداًمف العاقل لغري يكثر فاستعماله ،"ما "املوصول اسم أما

  :مثال. بنوعيه

 )مذكر مفرد (طار ما أعجبين .1

  )مؤنث مفرد (طارت ما أعجبين

 )مذكر مثىن (طارا ما أعجبين .2

  )مؤنث مثىن (طارتا ما أعجبين

 )مذكر مجع (طاروا ما أعجبين .3

  )مؤنث مجع (طرن ما أعجبين

 األخرى األدوات مع األداتان هاتان لطختت عندما فأكثر، أكثر املوصول اسم مشكلة وتتعقد

 املوصول، اسم منها كثرية، استعماالت هلا يوجد" ما "األداة فمثال والرسم، اللفظ يف هلا املشاة

  .النافية وما التعجبية، ما النكرة، االستفهام، اسم الشرط، واسم

 ستفهاماال واسم املوصول، واسم الشرط، اسم يوجد حيث من، األداة مع األمر ونفس

  . من اجلر حرف مع الرسم حيث من األداة هذه وختتلط

 معلم يستطيع فال قليل، والتركية العربية يف املوصول، اسم بني التشابه أن الثالث، العامل أما

 بني كبرية االختالف درجة إن حيث اللغتني، يف املوصول امسي بني مقارنات يعقد أن العربية

 اللغة يف مثال،. ذلك يلزم فال التركية يف أما مجلتان، املوصول سمال يلزم العربية ففي: األداتني

 çarşıda: مثال االسم، قبل يأيت فغالبا التركية يف أما معرفة، اسم بعد املوصول اسم يأيت العربية
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gördüğüm kitabı aldım.  يف رأيته الذي الكتاب اشتريت "بالعربية، فمقابله 

  ". السوق

 أما. املشتركة املوصولة األمساء حالة يف إال االسم مع املوصول اسم تطابق ميلز العربية اللغة يف

 kütüphanede okuduğum iki kitabı "مثال. ذلك يلزم فال التركية اللغة يف

satın aldım"  اشتريت : "االسم مع املوصول اسم باحتاد يكون العربية اللغة يف ومقابله 

  ".ةاملكتب يف قرأما اللذين الكتابني

 يف أما. عائد معها ويلزم الصلة مجلة وتسمى املوصول، اسم تتبع مجلة يلزم العربية اللغة يف

 اللغة يف مقابله ويكون" gördüğüm kitabı aldım "فمثال. ذلك جيب فال التركية اللغة

  ". رأيته الذي الكتاب اشتريت "العربية

 التركية، اللغة يف أما اجلملة، معىن غرييت اجلملة، من املوصول اسم نقص اذا العربية اللغة يف

 kütphanede olan’‘: مثال. 58اجلملة معىن يتغري وال املوصول اسم ينقص أن فممكن

adam ‘’ باجلملة عنه ونستعيض منها املوصول اسم نأخذ أن ممكن اجلملة هذه ففي 

  .اليتغري واملعىن ’’kütüphanedeki adam’’التالية

  

  

  

                                                             
 .السابق املرجع إشلر،  58
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  العدد. 1.2.11

 حد يف فالعدد العدد، مسألة هي األجنيب الطالب ىلإ وأحبها العربية اللغة مسائل أقرب من إن

 عملية يف يتدرج إن وما العدد يعلم التعليم من األوىل األيام منذ واملعلم الطالب، إىل قريب ذاته

 يهرب أن مرة فيحاول طالبه عيون يف ذلك يشعر واملعلم الشرح، عملية يف صعوبة جيد حىت التعليم

 يف بداية الصعوبات هذه وتتمثل للعدد، شرحه يف يغوص أن حياول ومرة الشرح عملية من

 قاعدة، له عشرة حىت ثالثة من والعدد قاعدة، هلما واثنان واحد فالعدد للعدد، الكثرية التقسيمات

 حالة يف عشرة والعدد قاعدة، له واملليون واأللف واملئة قاعدة، له وتسعني ةتسع حىت عشر أحد ومن

 أو رقمني من العدد يتركب عندما كثرياً العدد وخيتلط قاعدة، له املفرد حالة ويف قاعدة له املركب

 فالعدد. السابقة التقسيمات بتغيري املعدود تغري املقابل ويف جهة، من هذا" 1965 "مثال أكثر،

 من العدد أما. املعدود بعد العدد يأيت أن بشرط والتأنيث التذكري يف املعدود يوافقان واثنان واحد

. جمروراً مجعا املعدود يأيت أن بشرط والتأنيث التذكري حالة يف املعدود فيخالف عشرة حىت ثالثة

  . امنصوب امفرد املعدود يأيت أن جيب وتسعني ةتسع إىل عشر أحد ومن

 أكثر الصعوبة وتزداد. جمروراً مفرداً املعدود يأيت أن جيب واملليون واأللف املائة ألفاظ ومع

 ويوافق املعدود األول القسم خيالف أن جيب حيث. عشر تسعة حىت عشر ثالثة األعداد من فأكثر

  .والتأنيث التذكري يف الثاين القسم

 على املسألة هذه ألن السريع، للتمييز تؤهله اليت البديهة سرعة ميلك ال التركي الطالب طبعا

 حرف وجود أخرى ناحية ومن ناحية، من هذا تركيال الطالب على فكيف صعبة، اللغة أصحاب

 حرف يلزم ال عشر تسعة إىل عشر أحد من األعداد فمثالً العدد، تقسيمات من جزء يف العطف
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 صعوبة أحد على خيفى وال. العطف حرف فيلزم وتسعني ةتسع حىت عشرين من أما العطف،

 ومرتبطة واملؤنث املذكر ومبسألة عباجلمو مرتبطة املسالة هذه ألن العربية، يف األعداد تدريس

 حالة يف إال اجلملة يف موقعه حسب حركته تتغري فالعدد اجلملة، يف العدد وموقع اإلعرابية بالنواحي

 يعقد أيضاً وهذا ،59اجلزأين فتح على ومبنية ثابتة فحركتها عشر تسعة إىل عشر ثالثة من العدد

 ترتبط لكن واالستخدام، القواعد حيث من ائكةش مسألة العدد مسألة احلقيقة يف. العدد تدريس

 املعلم مهارة وبقدر للطالب، املسألة هذه وتعليم إبراز وكيفية املعلم مهارة يف العدد تدريس مسألة

  .املشكلة هذه صعوبات تتذلل ما بقدر وجتربته

  

  والصفة إليه واملضاف املضاف. 1.2.12

 اللغة عكس تبىن العربية اللغة يف املسالة هذه أن يف والصفة إليه واملضاف املضاف مشكلة تربز

 الطالب حياول وهكذا evin kapısı" التركي يقول البيت باب "العريب يقول فعندما التركية،

 ينطبق نفسه األمر وهذا التركية، اللغة منطق حبسب إليه واملضاف املضاف يركب أن البداية منذ

 إليه واملضاف املضاف بني الطالب خلط األخرى اجلهة ومن جهة، من هذا واملوصوف، الصفة على

 الم يستخدم الطالب من فكثري صحيح بشكل املصطلحني هلذين استخدامه وعدم الصفة مع

 املسألة هذه صعوبة وتزداد " البيت الباب " يقول أو " املدرسيت " فيقول املضاف مع التعريف

 املعلم طبعاً اإلضافة، حالة يف النون وحذف ثىن،امل وحالة السامل  املذكر مجع حاليت يف للمعلم بالنسبة

                                                             
  .178. ص ،2002 دمشق، دمشق، جامعة منشورات ،والصرف النحو بيطار، عاصم  59
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 نضع أن ممكن إليه واملضاف التعريف أل له نضع ال املضاف: فيقول بسيط  بشكل املسألة هذه يعلّم

 عليه فيجب اإلضافة حالة يف السامل راملذك ومجع املثىن حالة الطالب دفصا وإذا التعريف، أداة له

 وتبقى اإلضايف التركيب صوغ كثرية أوقات يف يعرف وال لطخي أصالً الطالب لكن. النون حذف

 سيبدأ فإنه املتعدد اإلضايف التركيب حالة صادفته إذا لكن الطالب، ذهن يف عالقة التعريف أل مسألة

 بني دائرة املشكلة هذه وتبقى اإلضافة، متعدد التركيب هذا بأن سيجيبه املعلم طبعاً املعلم، بسؤال

 .60التعليم عملية اللخ والطالب املعلم

  

  اجلموع.  1.2.13

 ومجع السامل املؤنث ومجع السامل املذكر مجع: وهي أساسية مجوع ثالثة العربية اللغة متتلك 

 مثل ميلك فال التكسري مجع أما ثابتة، قواعد السامل املؤنث ومجع السامل املذكر مجع وميتلك التكسري،

 قاعدة ميلك التركية اللغة يف اجلمع أن وخصوصاً لم،املع وجه يف عثرة يقف وهذا القواعد، هذه

 الطالب يضع أن جمرد احلقيقة ويف. اللحظة هذه من املسألة هذه بصعوبة يشعر الطالب ويبدأ ثابتة،

 عملية من لترحيه ثابتة قواعد إىل مييل فالطالب اللغة، هذه من ينفر يبدأ الكلمة مجوع تعدد رأسه يف

 ومجع قلة مجع مجعان هلا الكلمات بعض أن وخصوصاً التعليمية العملية يعقد األمر وهذا احلفظ،

 يف التكسري مجع صعوبة يدركون املعلمني إن.وأشهر شهور مجعني على جتمع " شهر "مثال 61كثرة

                                                             
60  Cangir, M.35. ، مرجع سبق ذكره، ص. 

 لبنان، -بريوت ،واملعنوية اللفظية خصائصها ألبرز دراسة العربية، يف التكسري مجع ظاهرة ماجد، حاج وايف  61
 .50-49. ص ،2003
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 إىل الطالب يشري فعندما اإلشارة، وباسم واملؤنث املذكر مبسألة التكسري مجع الرتباط التعليم عملية

 .الكتب هذه: يقول التكسري مجع إىل إشارته وعند كتاب، هذا: وليق "كتاب" كلمة

 أي متاماً يعرف ال الطالب أن إال ثابتة قاعدة ميلك أنه فصحيح السامل املذكر مجع أما

 السامل املؤنث مجع وأما طالبون، " طالب "كلمة جيمع فنجده سامل، مذكر مجع جتمع اليت الكلمات

 مؤنث مجع جيمع مربوطة تاء فيه اسم كل بأن ثابتة قاعدة املعلم يعطي التعليمية العملية بداية ففي

 الكلمات فبعض التكسري، مجع مع تتداخل اليت االستثناءات بعض هلا القاعدة هذه أن إال سامل،

 حدائق جتمع"حديقة "مثل تكسري مجع جتمع بل سامل، مؤنث مجع تجمع ال لكنها مربوطة بتاء تنتهي

 مجع على دل ما وهو اجلمع اسم وهي اجلموع مبسألة تتعلق أخرى ومسألة ،مدارس جتمع"مدرسة"و

 اجلنس على دل ما وهو اجلمعي اجلنس اسم وأيضاً" نساء" "قوم "مثل لفظه من مفرد له وليس

 منه مفرده يتميز أو شجرة، مفردها" شجر"و مترة، مفرده" متر"حنو املربوطة بالتاء منه مفرده ويتميز

 منذ املعلم يستشعرها ببعضها املسائل هذه تتداخل إن. 62تركي" ترك "عريب،" عرب" حنو النسبة بياء

 .شيء أي عمل عن حائراً يقف لكنه التعليم، يف األوىل الوهلة

  

  التفضيل اسم. 1.2.14

 قواعده كثرة وهو بسيط لسبب للعربية تعليمه يف املعلم يواجهها اليت املسائل أعقد من

 أل من جترد إذا: أوهلا أحوال أربعة التفضيل سمفاال معروف هو وكما بينها فيما وتتداخلها وأحواله

 أفضل خالد: "فتقول اجلارة" من "به تتصل وأن أحواله مجيع يف وتذكريه إفراده من فالبد واإلضافة
                                                             

 .409. ص ذكره، سبق مرجع بيطار،  62
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 ،"هاتني من أنفع هاتان"و ،"هذين من أفضل هذان"و ،"سعاد من أفضل فاطمة"و ،"سعيد من

 كقوله مقدرة" من"تكون وقد ،"اجلاهالت من أفضل املتعلمات"و ،"القاعدين نم أفضل ااهدون"و

 مبن وصله امتنع بأل التفضيل اسم اقترن فإذا بأل، اقترانه الثانية احلالة أما". وأبقى خري واآلخرة"تعاىل

 ،"الفضلى هي"و ،"األفضل هو: "فتقول وتأنيثاً وتذكرياً ومجعاً وتثنية إفراداً قبله ملا مطابقته ووجبت

 بالنسبة وأما". الفضليات هن"و ،"األفضلون هم"و ،"الفضليان مها الفاطمتان"و ،"األفضالن ومها"

 مبن، وصله وامتنع وتذكريه إفراده وجب نكرة إىل أضيف فإذا نكرة، إىل إضافته فهي الثالثة للحالة

 أفضل هذان"و ،"امرأة أفضل فاطمة"و ،"قائد أفضل خالد"فنقول إليه املضاف يف ابقةطامل وتعينت

 وحالته". نساء أفضل واملتعلمات "،"رجال أفضل وااهدون"،"امرأتني أفضل هاتان"و ،"رجلني

 امتنع املفاضلة وأريدت معرفة إىل التفضيل اسم أضيف فإذا معرفة، إىل إضافته هي واألخرية الرابعة

 ومجعاً وتثنية إفراداً قبله ملا مطابقتهو نكرة إىل كاملضاف وتذكريه إفراده: وجهان فيه وجاز مبن وصله

 ملا مطابق غري فاستعماله الكرمي، القرآن يف االستعماالت وردت وقد. بأل كاملقترن وتأنيثاً وتذكرياً

 مطابقاً استعماله ومن الناس، أحرصي يقل ومل " حياة على الناس أحرص ولتجدم"تعاىل قوله قبله

" القوم وأفضال القوم أفضل هذان"ويقال ،"جمرميها أكابر قرية كل يف جعلنا وكذلك"تعاىل قوله

 النساء أفضل هاتان"و" النساء وفضلى النساء أفضل فاطمة"و" القوم وأفضلو القوم أفضل هؤالء"و

 .63"النساء وفضليات النساء أفضل هن" و" النساء وفضليا

 لألسئلة معرض املعلمو باللغز، أشبه جتعله اليت التفضيل اسم يف التداخالت كثرة نرى وهكذا

 اسم ومشكلة سينتهي، وأين التفضيل اسم شرح يف سيبدأ أين من يعرف وال الطالب قبل من

                                                             
 .380-379. ص السابق، املرجع بيطار،  63
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 تدريسه وصعوبة. واجلمع واملثىن واملؤنث باملذكر مرتبطة بل بنفسها، مستقلة مسألة ليست التفضيل

  . التركي للطالب صعبة ذاا يف هي مبسائل ارتباطه من تأيت

  

  النحوية قترحاتامل. 1.2.15

 ضبطه الطالب من ويطلب ضبط، دون نصاً املعلم حيضر امتحان هناك يكون أن.1

  .باحلركات

 احلركات، وفق النص املعلم حيلّل عريب كتاب من أو جريدة من لنص قراءة هناك يكون أن.2

  .اإلعرابية املواقع حسب النص حتليل كيفية الطالب يعلم وأن

 يف النص ضبط الطالب من يطلب نص عن عبارة يكون للطالب اواجب املعلم يعطي أن.3

  .الصعوبة حسب النصوص املدرس ينتقي وأن التحليل، مع درجات له يكون أن بشرط البيت

 به واملفعول الفاعل وفق والتأخري التقدمي فيه نص تأليف الطالب من املعلم يطلب أن.4

  .وغريها واخلرب واملبتدأ

 خالل الطالب من يطلب أي الضمائر، وفق باألفعال لنطقل امتحان هناك يكون أن.5

 ال كالمياً التصريف يكون أن يعين يطلبها، اليت الضمائر وفق اجلمل من مجلة يصرفوا أن االمتحان

  .كتابياً
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 والصفة إليه واملضاف املضاف مع ماًظمنت القسم هذا يدرس أن واملعرفة للنكرة بالنسبة.6

 يدرس وأن واملعرفة، بالنكرة خاصة حنوية دراسة عندنا يكون أن أي ،منفرداً وليس متالزم بشكل

  .معمقة حنوية دراسات املوضوع هذا

 املعلم حيدد بأن احملادثة، طريق عن أسبوعية تدريبات هناك يكون أن اإلشارة السم بالنسبة.7

  .املناسب اإلشارة باسم إليه الطالب يشري مث األمساء من امساً

 املعلم حيضرها واملؤنث باملذكر خاصة امتحانات هناك يكون أن واملؤنث للمذكر بالنسبة.8

 وخيلط نصاً املعلم يضع كأن الكتابة، طريق العن احملادثة طريق عن االمتحانات هذه تكون أن بشرط

 يصلح أن الطالب من ويطلب املذكر، من بدالً واملؤنث املؤنث، من بدالً املذكر فيضع كلماته،

  .املوصول واسم اإلشارة السم االمتحانات هذه حتضر السوية وبنفس اخلطأ،

 خالل من املوصول اسم قواعد باستنباط طالبه مع املعلم يقوم أن املوصول السم بالنسبة.9

  .الوظيفي االستخدام عن منعزلة جافة بطريقة قواعده تدرس ال وأن العربية، النصوص

 ال العرب بعض إن وحىت الشيء، بعض دةمعق تعد قواعده فإن التفضيل، السم بالنسبة.10

 أال األفضل من ولذلك املفرد، صيغة يتبع بل كلها، الضمائر مع التفضيل اسم تصريف يستخدم

 أو النحو من قسم أنه على ندرسه ال أي مبدئي، بشكل املختلفة بصيغه التفضيل اسم يدرس

 التفضيل اسم بني غةالصي يف مقارنات نفعل وأن يفي،ظو وبشكل مستقل بشكل بل الصرف،

  .التركية اللغة يف التفضيل واسم املفردة بصيغته



50 
 

 يقول كأن حسي، بشكل تكون أمثلة املعلم يعطي أن إليه، واملضاف للمضاف بالنسبة.11

 كواجب احلسية املتالزمات هذه أهم كتابة طالبه من املعلم ويطلب" الطالب قلم "أو" البيت باب"

 دراسته، يف الطالب حيتاجه مما املتالزمات هذه تكون أن املعلم ينبه أن وجيب أسبوعياً، متكرر مرتيل

 يقول كأن املعنوية، الناحية من اإلضافية املتالزمات على األمثلة بعض املعلم يعطي املرحلة هذه وبعد

 املتالزمات ألهم أسبوعياً مرتلياً واجباً الطالب من يطلب وأن ،"العلم أمهية "أو" الطالب حياة"

 أن املعلم يشعر أن وبعد. والكتابة احملادثة أجل من إليها حباجة أنه الطالب يشعر اليت ضافيةاإل

 املتالزمات هذه على حيتوي نصاً يكتبوا أن منهم يطلب ما، بنسبة املتالزمات هذه أتقن قد الطالب

 واملوصوف الصفة توضح مقارنات عقد فينبغي واملوصوف للصفة بالنسبة أما. جزئي بشكل

. املقارنات هذه عقد يف جتربته ومدى املعلم خلربة يتبع وهذا إليه، واملضاف املضاف عن واختالفهما

 االسم مع جاءت إذا املشددة الياء نإ هلم يقول كأن الكالم، يف الصفة أماكن أهم املعلم يوضح أن

  ".االجتماعية احلياة: "مثال صفة هي وإمنا إليه، مضافاً الكلمة تكون أن ميكن فال

 من يطلب ال وأن القواعد، بعض عن مبدئي بشكل نظره املعلم يغض أن للعدد بالنسبة.12

 املذكر بني التطابق عن نظره املعلم يغض كأن واضحاً، اخلطأ ويكون الكالم أثناء يؤثر ما إال الطالب

  .معها اجلمع استخدام على ويشدد عشرة، حىت ثالثة من األعداد يف واملؤنث

 االستثنائية واحلاالت التكسري مجوع ألهم صغري معجم هناك يكون أن جموعلل لنسبةبا.13

 بعض حفظ منه يطلب وأن احلاجة، عند إليه يرجع أن الطالب يستطيع لكي السامل املؤنث جلمع

 يعقد شرحها يف الدخول ألن التكسري مجع قواعد شرح عن املعلمون يبتعد أن جيب. املهمة اجلموع
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 توضع أن. واحلفظ السماع على يعتمد التكسري مجع أن بالتنبيه ويكتفي سهالً، جيعله ما أكثر اجلمع

 .     الرسومات مع  اجلموع ألهم الصف يف يوماً عشرين خالل متغرية لوحة

  

 الكتابية املشكالت. 1.3

  الكتابة أمهية. 1.3.1

 كتابة، حتدث، استماع، {األساسية اللغة مهارات إحدى العربية الكتابة أن املعلوم من

 لغة أي تقانإ أن شك من وما. الواقع يف واستخدامها أمهيتها املهارات هذه من مهارة ولكل ،}قراءة

 جيوز وال مجيعها املهارات هذه من تتكون فاللغة بعضها، مع املهارات هذه وتعاضد تكاتف من البد

 مهارات خدمة يف هي االستماع فمهارة اللغة، لتعلم أفضل أيهما املهارات هذه بني نفاضل أن

 األخرى، املهارات خدمة يف يكون التحدث مهارة تقانإ مراأل وكذلك والكتابة، والقراءة التحدث

 بعض األجانب من العربية اللغة متعلمي بني درج وقد.والكتابة القراءة مهارة تأيت السوية وبنفس

 جند أو القراءة، أو االستماع أو الكتابة عن مستقلة احملادثة يتعلم أن يريد واحدهم أن من األفكار

 ما لعمل إما ذلك يف السبب ويعللون األخرى، املهارات عن مستقلة الكتابة يتعلم أن يريد من منهم

. وماهيتها اللغة تعلم لطبيعة بسيط وفكر ساذج فهم هذا احلقيقة ويف. سفارة أو شركة يف لوظيفة أو

 سيجد لكنه األشياء، بعض يتعلم سوف فإنه ا،أخوا عن مستقلة واحدة مهارة بتعلم يبدأ الذي إن

 الكتابة أمهية إىل نظرنا ولو. يده يف عصاة دون أو مرشد دون يسري الذي كاألعمى ذلك بعد نفسه

 فلوال وفكرهم، همءوآرا العلماء تاريخ لنا حفظت فهي لألفكار، احلقيقي التمثيل هي لوجدناها
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 اختصار وسائل من وسيلة تعد فالكتابة القدامى، لمائناع أفكار على نتعرف أن استطعنا ملا الكتابة

 جند أو وآرائه، بأفكاره حمفوظاً إلينا يصل مثالً أمريكا يف كتاباً يؤلف إنساناً فنجد ،64واملسافة الزمن

 لضاع الكتابة ولوال اآلن، أمامنا يتكلم صاحبه وكأن حياً أمامنا جنده سنة ألف قبل كتاباً ألف إنساناً

 البشر بني مستمر اتصال أداة هي كما واحلاضر، املاضي بني اتصال أداة فهي وتارخيها ماألم تراث

 من كجزء الكتابة وظيفة وتظهر. األجناس وتنوع البالد واختالف املسافات تباعد من الرغم على

 دةالعو وميكن االتصال، عملية انتهاء بعد تبقى والكتابة بغريه، الفرد اتصال وسيلة كوا من اللغة

 أفكاره لتنظيم للكاتب الفرصة تتاح الكتابة ويف. الكالم عكس على ثابتة وثيقة أو كمصدر إليها

 تنظر فالعني عليا عقلية قدرة إىل حتتاج الكتابة أن وكما الشفهية، الفورية اإلجابة من أدق بشكل

 وخصوصاً رهمألفكا مترجم أهم للطالب بالنسبة تعد الكتابة أن كما ،65يتابع والعقل ختط واليد

 .النصية الرسائل كتابة أو املرتلية الواجبات كتابة أو الدراسية االمتحانات أثناء

 من كل حيقق أن أجل من وصحيحة سليمة تكون أن فيجب األمهية هذه للكتابة أن ومبا    

  . حاجته واملستقبل املرسل

  

  

  
                                                             

 مركز ،والثانوية اإلعدادية املرحلتني يف العربية اللغة لتدريس احلديثة االجتاهات عصر، الباري عبد حسين  64
 .248-245. ص ،2005 للكتاب، إسكندرية

 ،1998 الكويت، الفالح، مكتبة ،العربية اللغة تعليم يف احلديثة األساليب احلميد، عبد اهللا عبد احلميد عبد  65
 .110-107. ص
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 ياترك يف التعليمية العملية تواجهها اليت الكتابة صعوبات. 1.3.2

  العربية الكتابة نظام. 1.3.2.1

 غري النظام وهذا اليسار، إىل ويتجه اليمني من يبدأ العربية الكتابة نظام أن املعروف من

 سطر إىل سطر من االنتقال وصعوبة الكتابة يف البطء أوالً يسبب وهذا التركية، الكتابة يف مألوف

 األمر وهذا واليد، العيون يف بقتع وإىل تابة،الك أثناء الفكر تشتت إىل يؤدي كما القراءة، وصعوبة

 تبقى لكن التعليم، عملية يف يوم بعد يوماً تزول الظاهرة هذه احلقيقة يف لكن العربية، معلمو يالحظه

 دفتره يف يكتب عندما الطالب بعض عند نشاهده ما وهذا التفكري، وطريقة املخ يف عالقة آثارها

  .املقدمة باجتاه ويسري الدفتر اية من يبدأ حيث

  

  الكلمة من موقعه حسب احلرف شكل تغري.  1.3.2.2

 ويف وسطها ويف الكلمة بداية يف ا يرسم أشكال ثالثة حرف لكل أن معروف هو فكما

 ويف. والواو والدال والذال واأللف الراء كحرف بعده مبا االتصال يقبل ال احلروف وبعض ايتها،

 شكل رسم على اعتادوا الذين للطالب تعليمها يف صعوبة يسبب روفاحل هلذه التنوع هذا احلقيقة

 بأشكال يرسم احلروف بعض إن بل أشكال، ثالثة على التنوع هذا يقتصر وال للحرف، واحد

 يف مثانية كرقم يرمسه من منهم الكلمة وسط ويف" ه "يرسم الكلمة بداية يف اهلاء حرف: فمثالً خمتلفة

 تسعة كرقم يرسم فإنه الكلمة اية يف جاء وإذا العربية، يف سبعة كرقم هيرمس من ومنهم اإلنكليزية
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 بالنسبة األمر ونفس العربية، يف مخسة كرقم يرسم فإنه ألف بعد الكلمة اية يف جاء وإذا العربية، يف

  .بأسنان يرمسه من وبعضهم أسنان بدون يرمسه من فبعضهم والشني السني حرف وأيضاً امليم، حلرف

  

  الرسم يف البعض بعضها من وتقارا احلروف أشكال بعض تشابه. 1.3.2.3

 اخللط إىل يؤدي مما بينها التمييز صعوبة إىل يؤدي وهذا" ن،ب،ت "مثالً أو" ج،ح،خ"مثل

 مع ختتلط احلروف بعض إن حىت الكلمة، معىن ضياع وبالتايل حبرف حرف وإبدال الكتابة أثناء

 ترسم أن وممكن" النمط "ترسم أن فممكن" النفط"كلمة مثال كالأش أربعة يف الرسم يف مثيالا

 فمثالً والواو، والزاي والذال والدال الراء حرف على ينطبق األمر ونفس ،"النقط "وممكن" النعط"

  ".أجداء أو" أجواء أو" أجذاء "أو" أجراء "يكتبها أن ميكن فالطالب" أجزاء"كلمة

  

  وكتابته احلرف نطق بني امالت والتطابق التالزم عدم. 1.3.2.4

 ومهزة ،"ذهبوا "كلمة مثل اجلماعة واو بعد األلف مثل تنطق وال تكتب احلروف فبعض

 والواو ،"الشمس غربت"مثال الشمسية والالم ،"املدرسة من رجعت "مثال القمرية الالم يف الوصل

 ،"هذا "اإلشارة سما يف لفاأل مثالً تكتب وال تنطق احلروف ذهه بعض أن كما ،"عمرو "كلمة يف

  "اليت " ،"الذين "كلمة يف الالم أو" داود "ككلمة الواو حرف أو" الرمحن "كلمة أو" هذه"
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  اهلمزة مشكلة. 1.3.2.5

 إن بل أبنائها، غري من العربية اللغة متعلمي على صعوبتها تتمثل ال اهلمزة كتابة مشكلة إن

 فاهلمزة التعليمية، العملية يف تداخالً يسبب اعهاوأنو أشكاهلا فتعدد ،66أبنائها إىل متتد صعوبتها

 على ومرة نربة على ومرة األلف على ترسم فمرة أشكال، بعدة ترسم للجميع معروف هو وكما

 مستقلة، اهلمزة يضع للحروف تعليمه عند املعلم أن أوالً أشكال بعدة تتمثل اهلمزة وصعوبة السطر،

 صورها ير إن وما الشكل، وذا الصورة ذه حرف اأ على رأسه يف الطالب يضعه األمر وهذا

 يسبب ذاته حبد األمر وهذا يتعلمها، مل العربية اللغة يف جديدة حروف يوجد أنه يظن حىت املختلفة

  . الكتابة عملية يف تعقيداً

 يف أصالً موجود غري احلركات نظام وبالطبع احلركات، بنظام مرتبطة اهلمزة كتابة أن: ثانياً

 بعض أن وخصوصاً احلركات، على بعد يتعود مل الطالب ألن صعوبة يسبب وهذا التركية، غةالل

 أيضاً الصحيح، بشكلها اهلمزة كتابة معرفة يف الطالب تساعد حركات كتاباا يف يوجد ال الكتب

 لىع يشكل سوف ذلك فإن االستفهام مهزة ا اقترنت إذا مزة تبدأ اليت األفعال بعض أن ننسى ال

  ". أأدخل"ذلك مثال الطالب

 أن معروف هو وكما باحلركات، مرتبط وكتابتها العلة حروف على ترسم اهلمزة أن: ثالثاً

 العلة حرف صوت بني كبرية التداخل وإمكانية بينها فيما متشاة العلة وحروف احلركات

 كتابة يف يضيع يلوبالتا واحلركة، العلة حرف بني ضائعاً نفسه الطالب جيد ولذلك واحلركات،

  .اهلمزة
                                                             

 .207. ص ،2007 عمار، دار ،التجويد اءعلم عند الصوتية الدراسات احلمد، قوري غامن  66



56 
 

 من املرتبة نفس يف تكون تكاد الشاذة فاحلاالت اهلمزة، كتابة يف الشذوذ كثرة: رابعاً

  .متاماً صحيحة أا على القاعدة تقرير املعلم على يصعب ولذلك القاعدة،

 يةالعمل يف إرباكاً يسبب احلقيقة يف وهذا معاً، وألف مهزة عن عبارة هو املد صوت: خامساً

 فعند" يقرأ "الفعل: مثال املثىن إىل مهزة فيها اليت األفعال إسناد عند وخصوصاً كتابته، ويف التعليمية

 تكتب اهلمزة أن: سادساً". يقرآن "يكتبه أم" يقرأان "هكذا الفعل يكتب هل الطالب حيتار تثنيته

 يقع وبالتايل الكتب، يف الطالب يشاهده األمر وهذا والشاميني، املصريني بني خمتلفني بشكلني

 ألن احلاالت هذه مثل يشرح أن املعلم يستطيع ال الوقت نفس ويف أمره، من حرية يف الطالب

 املصريون أما هكذا، يكتبوا الشاميون" وليةؤاملس: مثال رمسها حول كبري العلماء بني اخلالف

  ".املسئولية"هكذا نربة على فيكتبوا

  

  67الرسم حيث من بالياء وتشاها املقصورة األلف كتابة مشكلة. 1.3.2.6

 يؤدي مما املصرية الكتابات يف األمر وكذلك نقط بدون ترسم القرآن يف الياء أن وخصوصاً

 األلف جتتمع عندما ذروته اإلرباك ويبلغ والياء، املقصورة األلف كتابة يف الطالب عند إرباك إىل

 للياء اجتماع الكلمة اية يف جند" يسيىئ "الفعل ثالًفم واحدة كلمة يف اهلمزة مع الياء مع املقصورة

 .  واهلمزة املقصورة واأللف
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  :الكلمة من أكثر أو حرف وحذف إضافة.  1.3.2.7

 فيضع العلة حروف بصوت احلركات صوت طاختال. 1. عدة ألسباب تأيت الزيادات هذه

 يكتب الطالب أن إال تحةف حركته الطاء حرف ،68"مطر "كلمة مثل احلركات بدل حروفا الطالب

 يكتب عندما أو. العني بعد ألفا يرسم فهو ،"الشعب "كلمة أو". مطار "الطاء بعد بألف مطر كلمة

 حرف هي الضمة أن لظنه اهلاء، بعد الواو حرف يضع الطالب أن جند ،"جالهلو جل اهللا "عبارة مثال

  ".نيمت "يصبحف ياء يضع" منت "الفعل مثال، الكسرة، بدل ياء يضع أو الواو

" يصح مل "ازوم املضارع الفعل مثالً والصرفية النحوية القواعد ببعض معرفته عدم نتيجة. 2

" أل "كإدخال إليه، واملضاف املضاف يف مثالً أو". يقول مل "يكتبها" يقل مل "،"يصيح مل "فيكتبها

 النكرة اخلرب تعريف أو" السيارات املوقف من قريب بييت "،"احلالك؟ كيف "مثال املضاف على

 بالدرجة يتبع وهذا الكتابة عند خمتلفة بصيغة األفعال بعض يستعملون مثالً أو ،"احلار اجلو "مثال،

 عنه ينتج لذلك ونتيجة خاطئة صيغة يف املاضي الفعل استعمال: مثال سليم، الغري النطق إىل األوىل

 أسرا أما "مثال خاطئة صيغة يف املضارع لاستعما أو ،"سكين يف أنا ومازال "مثال اخلاطئة، الكتابة

  .69"املدرسة إىل الطالب يذهبون "أو ،"فيعيشون

 والكلمات اجلمل بعض الطالب كتابة عند العربية إىل التركية من الترمجة استعمال نتيجة. 3

 ياءال هذه وزيادة ،"املدرسيت "،"البييت "فيقولون التعريف، ال مع الياء إليه للمضاف يضعون مثال،
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 ألنين حزين أنا "يقولون اجلر حروف بعض يزيدون وأيضا. العربية إىل التركية من الترمجة عن ناجتة

  ".عائشة صديقيتب قابلت "،"أسريت من غادرت

  ". مطار"و" مطر "كلمة مثال. ببعض بعضها الكلمات بعض لتشابه نتيجة. 4

  

  اآلخر ببعضها احلروف بعض إبدال. 1.3.2.8

  :عدة ألسباب وذلك

 احلروف هذه يبدلون الكتابة عند ولذلك التركية يف توجد ال العربية احلروف بعض أن. 1

  ".السناعة: "مثال صاداً ،والسني"طالميذ: "مثال تاء، الطاء يبدل بعضهم فنجد

 احلاء والتاء، الطاء والصاد، والثاء السني والذال، الزاي مثال، العربية احلروف بعض تشابه. 2

 يذهب"و" السوق إىل يذهب "،"فرسة أجد"و" فرصة أجد "،"زهب"و" ذهب "مثال. واهلاء واخلاء

  ". الصوق إىل

 بعض إبدال إىل يؤدي وهذا. كاف بشكل واملؤنث املذكر ملسألة الطالب معرفة عدم. 3

  ".العربية يدرس هي "،"يشتري أمي "مثال،. ببعضها احلروف
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  ملبسوطةا والتاء املربوطة التاء بني اخللط. 1.3.2.9

 بعض معرفة ولعدم املبسوطة والتاء املربوطة التاء صويت لتقارب نتيجة اخللط هذا جاء وقد

  ."آياة"و" آيات "مثال،. الصويتني بني بالفرق الطالب

  

  الكلمة آخر يف واهلاء املربوطة التاء بني اخللط.1.3.2.10

 النقطتان بينها الوحيد الفارقف واهلاء، املربوطة التاء رسم لتقارب نتيجة اخللط هذا وقع وقد

  ".فية"و" فيه: "مثال فقط،

  

  التنوين يف اخلطأ.  1.3.2.11

" رجالٌ "يكتب الطالب فبعض صوتيهما لتشابه وذلك نوناً التنوين الطالب يكتب حيث

 من جند حيث ألف، قبلها مزة الكلمة انتهاء عند كثرياً التنوين كتابة مشكلة وتربز". رجالن"و

 يكتبها" حذاًء "أو ،"جزاءاً "يكتبها" جزاًء "مثال النصب، حالة يف اهلمزة بعد ألفاً يضع من الطالب

 تنوينها عند" شيء "مثال ألف قبلها ليس لكن مزة الكلمة تنتهي حينما صحيح والعكس". حذاءاً"

 تاء إىل املربوطة التاء حيول من منهم فنجد مربوطة بتاء الكلمة انتهت اذا وأيضا". شيًء "يكتبها

  ". تفاحتاً اشتريت"مثال التنوين ألف ويضيف مبسوطة
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  القرآين بالرسم ورمسها بشكلها الكلمات بعض ارتباط. 1.3.2.12

 العصور منذ عليه وضعت الذي اخلاص وضعها هلا القرآن يف الكلمات أن يعرف وكلنا

 بعض عند ااضطراب يسبب وهذا الكتابة يف لرمسها خمالفة القرآن يف ترسم الكلمات فبعض القدمية،

 الكتابة يف أما ،70الشكل ذا ترسم" احليواة "،"السماوات "كلمة فمثال. نفسه املعلم وعند الطالب

 أو الكلمات بعض يف الزائدة احلروف بعض جند وأحياناً". احلياة"و" السموات "فتكتب العادية

 يف تأثريه له األمر وهذا رآينالق الرسم يف الكلمات بعض من الناقصة احلروف بعض جند بالعكس

 على كتاب أوثق يف يراه ما وبني الطالب يتعلمه ما بني تداخالً يسبب ألنه. الطالب تعليم عملية

  .التعليمية العملية وخيلخل واملعلم الطالب بني الثقة خيلخل األمر وهذا. األرض

  

  الترقيم عالمات صعوبة. 1.3.2.13

 يف تداخالً يسبب مما ببعض بعضها العالمات هذه هوممف وتداخل التركي للطالب بالنسبة

  .الكتابة أثناء الكالم

  

  البيت يف الكتابة على والتدريب الطالب اجتهاد عدم. 1.3.2.14

  .األخرى املهارات بعد تأيت الكتابة مهارة أن الطالب لظن
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  الكتابة مقترحات. 1.3.3

 يكون وأن أكثر، الكتابية التدريبات على الطالب جنرب حىت لإلمالء امتحان هناك يكون أن.1

  .الدراسية السنة حسب خمتلفة صوتية مبستويات يتم وأن املستويات، جلميع متحاناال هذا

 هذه يوضح شرح معه يرفق وأن الكتابية، املشاكل ألهم صغري معجم هناك يكون أن.2

  .حتليلي بشكل املشاكل

 بشرط الصحيح، بالشكل مقارنتها مع بالطال ا يقع اليت لألخطاء كتاب هناك يكون أن.3

  .الطالب مبشاركة ذلك يتم أن

 أهم املعلم يشرح حبيث الصوتية، واملسائل الكتابة بني مشترك درس هناك يكون أن.4

 إذا املشاكل هلذه الطالب ختطي يف يساعد ذلك ألن الصوتية، املسائل خالل من الكتابية الصعوبات

  .املشكلة طبيعة فهم

 أهم على حيتوي نص بتجهيز فيه يقوم والنحو الكتابة بني مشترك درس ناكه يكون أن.5

 والنون العلة حروف كحذف فيها سيخطئ الطالب أن املعلم يتوقع اليت والصرفية النحوية املسائل

  .اجلزم حالة يف املضارع الفعل من

 على بالطال تدريب الدرس خالل يتم والقراءة الكتابة بني مشترك درس هناك يكون أن.6

 فيها الطالب يقع أن احملتمل من اليت الكلمات إىل املعلم يشري حبيث الصحيح، والتلفظ القراءة

  .باخلطأ
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 املعلم يراها اليت الكتب إحدى من نصاً يومياً يكتبوا أن األوىل السنة طالب من يطلب أن.7

  .تبوهاك اليت النصوص ذه أسبوعياً هلم اختباراً املعلم يفعل أن بشرط مناسبة،

       

  الداللة مشكالت. 1.4

  العربية اللغة تعلم يف الداللة أمهية. 1.4.1

 اللغة دراسة من األمسى اهلدف هو الذي باملعىن الرتباطها اللغة دراسة يف كبرية أمهية للداللة

 والنحوية والصرفية الصوتية الدراسات غاية وأا اللغة قمة أا يراها اللغويني بعض إن حىت

 وملا الصحيح، بشكله الكالم ملعىن والفهم االتصال هو منه املقصد األجنبية اللغة فتعليم. 71عجميةوامل

  .املعىن إبراز يف الوسائل أهم أحد هي الداللة فإن بالداللة وثيق بشكل مرتبط املعىن كان

 حبسب آلخر شخص من ختتلف الطرق وهذه خمتلفة داللية بطرق تتم املعىن إبراز عملية إن

 املعلم أو الشخص يكون ما وبقدر. والنفسية والعلمية واحلياتية واالجتماعية الثقافية الشخص ربةخ

 اآلخرين إىل تصل التعليمية العملية أو املعىن يكون ما بقدر دال من بأكثر املعىن إبراز على قادراً

  . ناقصة غري كاملة وبإيضاحات بسهولة

 الكثرية والدوال الطرق يف يتعمق وأن تركيا يف لعربيةا اللغة معلم يتسلح أن أمهية تربز وهنا

 أحادية األلفاظ ليست باأللفاظ، وغنية ثرية لغة العربية فاللغة العربية، اللغة تدريس يف عمله تيسر اليت
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 معىن أو واحد معىن جمرد من أكثر حتمل أصبحت اليت األلفاظ بل فقط، املعجمية األلفاظ أو املعىن

  . 72معجمي

 جيب ما وهذا واالجتماعية، الثقافية احلياة لتطور نتيجة إضافية داللية معانياً األلفاظ تمحل لقد

 وخيتلف خمتلفة سياقات يف تستخدم الكلمات من فكثري. العربية اللغة مدرسي بعض إليه يتنبه أن

 تعطي ال تكاد اآلن حىت ألفت اليت تركيا يف الثنائية اللغة معاجم إن. املستخدم السياق حسب معناها

 جاف طريق يف تسري اللغة جيعل األمر وهذا االستثناءات بعض يف إال الظاهري املعىن إال للكلمة

  .اللغة حيوية وتقتل واحد باجتاه

 أن جيب وتعليمها وقيود، حبدود حندها أو نلجمها أن نستطيع ال حية لغة العربية اللغة إن

 مستوى على العربية اللغة تعليم عملية إن. الثباتو اجلمود عن بعيداً باحلركة نابضاً حيوياً يكون

 التعليمية العملية وجه يف تقف وهي. عدة أسباب عن الناجتة الصعوبات من كثري يرافقه الداللة

  . املتعلمني عند العربية اللغة اكتساب عملية وتؤخر
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  الداللة صعوبات. 1.4.2

  هائلة بكلمات العربية اللغة غزارة. 1.4.2.1

 لكمية الطالب تعلم مبدى تظهر اللغة قيمة احلقيقة يف. ا اإلحاطة العربية متعلم يستطيع فال

 الوظيفية مجلها يف الكلمات استخدام على بل األعمى، احلفظ سبيل على ال الكلمات من هائلة

  .الصحيحة والسياقية

 من كبرية كمية يعطي أن يستطيع ال فاملعلم العربية اللغة معلمي معظم منه يعاين ما وهذا

  :أمور بعدة مرتبط هذا ألن للطالب الكلمات

  الكلمات من الكم هذا واستيعاب حفظ على قادر غري الطالب أن. 1

  وإمالئية وحنوية صرفية بنواح مرتبطة الكلمات أن. 2

 أن نستطيع فأحياناً اشتقاقات عشرة الواحدة للكلمة جند فرمبا اشتقاقية لغة العربية للغةا أن. 3

 واسم اآللة واسم الفاعل اسم ومبالغة املفعول واسم والصفة الفاعل واسم واالسم الفعل منها قنشت

  .احلقيقة يف واحد معىن حول تدور اليت االشتقاقات من وغريها واحلال والظرف املكان

 الكلمات من اهلائل الكم هذا إليصال املعلمني بعض عند اللغوية الكفاية وجود عدم. 4

  . لطالبه

 سياقها ضمن الكلمات معاين عن البحث سبيل يف وواسعة متخصصة معاجم وجود عدم. 5

  . املختلفة احلياة جماالت يف متخصصة وغري بسيطة املعاجم تزال فال املعطى،
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  للكلمات اازي واملعىن احلقيقي املعىن. 1.4.2.2

 باأللفاظ غنية ستلي العربية فاللغة التعليمية، العملية تواجهها اليت الصعوبات أهم من

 الكمال من يقترب أو العربية اللغة تعليم يكتمل ال احلقيقة ويف. 73اازية باملعاين غنية بل فحسب،

 هنا ومن. احلقيقية كلماا مبعىن ال اازي مبعناها اللغة فجمالية. للكلمة اازي املعىن عرف اذا إال

 فإذا للكلمة اواحد معىن الطالب يتعلم البداية فمنذ .حرية يف الطالب ويبقى التعليمية العملية تتعقد

  .تعلمها عملية يف سيتخبط فإنه جمازي معىن جاء أو مر

 ،"يد "وكلمة. العدو وعني املاء، ونبع العضو، فهي. عدة جمازية معان هلا" عني "كلمة فمثال

 مبعىن وتأيت ،"تنكر ال علي يد له "يقال والفضل والنعمة العضو، فهي املعاين من كثري هلا دجيو

 يعطوا حىت "الذل معىن أو" أيديهم يف سقط وملا "الندم مبعىن أو" اجلماعة مع اهللا يد "مثال الربكة

 يف استخدامها يف يتوه الطالب جتعل للكلمة اازية املعاين كثرة أن نرى وهكذا. 74"يد عن اجلزية

  . املناسب السياق ويف الصحيح املكان

  

  العربية يف ترادفاتامل كثرة. 1.4.2.3

 أبناء لغري صعوبة تسبب رمبا لكنها اللغة، هلذه وإغناء نعمة تعد اللغة يف املترادفات كثرة إن

 هذه بني الفرق عن يسأل أن حياول ذلك بعد مث ما لكلمة املترادفات بعض يتعلم فالطالب. اللغة هذه

                                                             
 دمشق، العريب، الكتاب احتاد منشورات ،العريب التراث يف ومباحثه أصوله الداللة علم اجلليل، عبد منقور  73

 .84-73. ص ،2001

 .15. ص ،2008 الرياض، ،اللغوية الصعوبات وعالج تشخيص استراتيجيات ابراهيم، هداية هداية  74
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 وإذا الصحيح اجلواب على حيصل ما ونادراً. بظنه املناسب مكانه يف معىن كل ليستخدم املترادفات

 بذاته األمر وهذا املكان نفس يف املترادفات هذه يستخدم أن خياف بعد فيما فإنه اجلواب على حصل

 بأن سهولة فسيجد الطالب، ا يعرب واحدة كلمة للمعىن كان فلو. التعليمية العملية ويشوش يؤخر

  . املعىن هذا إليضاح واحدة كلمة ستخدمي فسوف معه مر أينما املعىن هذا أن رأسه يف يضع

 أن علمنا إذا وخصوصا". البذل السخاء، الكرم، العطاء،"ب يؤدى أن ميكن اجلود معىن فمثال

 والباقي واحد معىن يوجد قالوا بل ،75الواحد للمعىن ترادف هناك يكون أن أنكر من العلماء من

  .املعىن هلذا صفات

  

  املشتركة اجلذور ذوات الكلمات بني اخللط. 1.4.2.4

 تصاريف كثرة بل فحسب، هذا ليس" معلوم عامل، معلم، استعلم، تعلم، علّم، علم، "مثل

 يف الكلمة استخدام من جيعل وهذا واملثىن، واجلمع واملؤنث املذكر مبسألة وتداخلهما واالسم الفعل

  .الوقت نفس يف وللمعلم للطالب صعبا أمراً املناسب سياقها

  

  صعوبات من عنها ينتج وما الصرفية لةالدال. 1.4.2.5

 األلفاظ طريق عن تستمد فهي. املراد وجهه على املعىن إبراز يف مهمة تعد الصرفية الداللة إن

 بنية يف التغيري ويؤدي ،76ووضوحه املعىن بيان إىل يؤدي لفظ ألي الصريف التركيب ودراسة وأبنيتها،

                                                             
 .154. ص ذكره، سبق مرجع الصاحل،  75
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 وكل معني ومعىن زمن على تدل األفعال فمثالً الكلمة، هتؤدي الذي الداليل املعىن تغيري إىل الكلمة

 املعىن جعلت اهلمزة فهذه ،"أفعل "يصبح" فعل "على اهلمزة فزيادة.  املعىن يف تزيد عليها زيادة

 ؤديي ال حرف زيادة أن يظن الطالب ورمبا املعىن، يف زيادة إىل تؤدي املبىن على زيادة وكل خيتلف

  . املعىن نفس يف الكلمة هذه فيستعمل ةالكلم معىن يف تغيري إىل

 من كثري إىل الفعل خترج اهلمزة أن لوجدنا املعىن يف تغيري من حتققه وما اهلمزة معىن أخذنا فلو

 يصبح" جلس "الفعل مثال. متعد فعل إىل الالزم الفعل حتول فهي. التعدية مثال، منها املعاين

 الالزم من الفعل فيتغري" الكرسي على الولد مدحم أجلس "الزم، هنا" حممد جلس "نقول". أجلس"

  .املتعدي إىل

 إذا" أمسى "،"أصبح "حنو. ومكانه الفعل زمان يف الدخول على الداللة أيضا معانيها ومن

 منها أخرى معانياً اهلمزة وتأخذ. جندا أو الشام دخل إذا" أجند"و" أشأم. "املساء أو الصباح يف دخل

 اجلور أزال أي" فالنا فالن أجار"و" شكواه أزلت إذا املظلوم أشكيت" نقول". واإلزالة السلب"

  .عنه

 أفلس"و. طفل عندها صار إذا" املرأة أطفلت "فنقول الشيء، صريورة أيضا معانيها ومن

 يف تزيد الكلمة مبىن على واحد حرف زيادة أن نرى وهكذا. 77مفلساً الرجل أصبح إذا" الرجل

  .الصرفية الداللة لتغري تبعا معناها

  

                                                                                                                                                                             
 .47.ص ،1984 املصرية، األجنلو مكتبة ،األلفاظ داللة أنيس، إبراهيم  76

 .318. ص ذكره، سبق مرجع بيطار،  77



68 
 

  الصعوبات من عنها ينتج وما الصوتية الداللة. 1.4.2.6

  .الداللة طريق عن هنا سأحبثه لكن الصوتية املشكالت يف بحث املوضوع هذا

 حد إىل مرتبط الكلمات فمعىن ،78املعىن حتديد يف كبريا أثرا للصوت أن قبل من ذكرت كما

 ومن سليما، نطقًا ونطقها الصحيحة خمارجها من احلروف وإخراج ونقاوته الصوت بوضوح كبري

 تعانيها اليت الصعوبات مدى أحد على خيفى وال اللغة، علماء اهتمام الصوتية الداللة نالت هنا

 اليت الصوتية الداللة مظاهر ومن. سليم غري نطقًا ونطقه الصوت يف تغيري جراء من التعليمية العملية

  .العربية تعليم عملية يف تؤثر

  

  آخر صوت مكان صوت إبدال. 1.4.2.6.1

 هذه من حرف يف تغيري وأي ببعضها مرتبطة متسلسلة حروف من يتألف كلمة أي فمعىن

" خضم "لفظ أما اليابس أكل يفيد" قضم "الفعل فمثال. الكلمة معىن يف تغيري إىل يؤدي احلروف

 حروفها من عناهام تأخذ الكلمات بعض أن اللغة علماء وجد احلقيقة ويف. الرطب أكل يفيد

 مهموس حرف فهو اخلاء وأما لليابس،" قضم "كلمة فجعلت قوي جمهور حرف فالقاف. وخمارجها

  . 79الطري للرطب الكلمة فجعلت

                                                             
 .13. ص ذكره، سبق مرجع خمتار،  78
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 فالفعل". النضح "من أقوى" النضخ"ف". نضخ"و" نضح "الفعل على ينطبق األمر ونفس

 عز اهللا وصف ولذلك. قوي بشكل املاء لسيالن" نضخ "أما ضعيف، بشكل املاء لسيالن" نضح"

  .80"نضاختان عينان فيهما "بقوله اجلنتني وجل

  

  احلركة تغيري. 1.4.2.6.2

 مهمة احلركة حتمل الترتيب هذا اختل إذا معني ترتيب هلا فاجلملة العربية مسات من وهذه

 إمنا "لكذ يف املعروف واملثال. كليا املعىن تغيري إىل أدى حركة يف تغيري من وكم املعىن، إيضاح

. الفاعلية لتحديد صوتية وحدة وهي" العلماء "على الضمة فجاءت" العلماُء عباده من اَهللا خيشى

  .81املفعولية لتحديد اجلاللة لفظ على والفتحة

  

  التنغيم. 1.4.2.6.3

 على جديدة وداللة معىن للكلمة يعطي فالتنغيم الصوتية، الداللة مظاهر أبرز من التنغيم يعترب

 عندما فمثالً 82هلا املرافق التنغيم خالل من دالالت عدة الواحدة للكلمة يكون فقد ملعجمي،ا معناها

 للتقرير تكون فممكن هلا، املرافقة النغمة حسب يتغري اجلملة هذه فمعىن" الطالب هو هذا "أقول

                                                             
 .66 آية الرمحن، سورة  80

 .188-177.ص ،ومبناها معناها العربية اللغة حسان، متام  81

 .121-120. ص ،1992 بريوت، اللبناين، الفكر دار ،األصوات وظائف علم الدين، نور عصام  82
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 فالتنغيم التعجب، أو للسخرية تكون وممكن االستفهام معىن حتمل وممكن لإلنكار تكون وممكن

  .املطلوب املعىن حتديد يف مهماً دوراً يلعب

  

  النرب. 1.4.2.6.4

 على الضغط أو آخر دون حرف على مثالً فالنرب الصوتية، الداللة  يف املؤثرة املظاهر من

 موقع باختالف الصوتية الداللة وختتلف ،83معناها على كبرياً تأثرياً يؤثر الكلمة من جزء أو مقطع

 فبعض الكلمة، من النرب موقع باختالف الداللة ختتلف مثالً اإلنكليزية للغةا ففي الكلمة، من النرب

 فتستعمل آخر مقطع إىل النرب انتقل فإذا األول، املقطع على النرب كان إذا امساً تستعمل الكلمات

  :مثال علكف

Compact-com,pact وليس كثرية، وتقسيماته متداخلة أحواله العربية يف والنرب 

 للنرب، تبعاً املعىن تغري تؤكد اليت األمثلة ببعض سأقتصر لكنين النرب، حبث أستعرض لكي هنا اال

" آكل "الفعل على النرب يقع احلياتية املواقف ،ففي"عادة الصباح يف آكل ال أنا: "مثل مجلة ففي

 الغرض حبسب خمتلفة بكلمات اهتماماً األمر يقتضي قد أخرى مواقف يف ولكن ،"الصباح "واالسم

 يعين املتكلم أن بيان أو التوكيد إرادة عند" أنا "الضمري على النرب يقع فقد املقصود واملعىن املطلوب

 لتأكيد أو السامع عند الشك إزالة بقصد" ال "النفي أداة على النرب يقع وقد غريه، ال بالذات نفسه

                                                             
 .504-503. ص ،2000 القاهرة، غريب، دار ،األصوات علم بشر، كمال  83
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 املتكلم من السلوك هذا أن لبيان" عادة "كلمة نرب كذلك األمر يستوجب ورمبا توضيحه، أو املعىن

  .84عادته غري على الصباح يف يأكل أن أحياناً حيدث قد إذ عنده، عادة ميثل

  

  85صعوبات من عنها ينتج وما النحوية الداللة. 1.4.2.7

 والفاعل الفعل ففيها املعىن، فهم إىل املؤدية العناصر من كثرياً حتوي العربية اجلملة إن

 معلم يبدأ ما وهذا الساذج، الترتيب البداية يف حتكمها العربية ملةواجل أخرى، وعناصر واملفعولية

 أخذ الفاعل فنجد التغري، إىل يتعرض ما كثرياً الترتيب هذا لكن تركيا، يف لطالبه تعليمه يف العربية

 على حمافظة النحوية الوظيفة تبقى لكن الترتيب حيث من الفاعل حمل أخذ واملفعول املفعول حمل

" الطالب املعلم شكر "مثالً التاليتني اجلملتني ففي اجلملة، وسياق اإلعرابية العالمة خالل من قيمتها

 فاملعلم رتبتها، على حمافظة بقيت النحوية الوظيفة لكن اختلت الرتبة أن جند" املعلم الطالب شكر"

 الفاعل أن جند الثانية اجلملة يف أما الطبيعة، مرتبته وهذا الفعل بعد جاء وقد فاعل األوىل اجلملة يف

 اجلملة كانت ولو اإلعرابية، العالمة خالل من النحوية وظيفته على حافظ ولكنه رتبته اختلت قد

 الكالم يف جاء إمنا فاإلعراب واملفعول، الفاعل بني نفرق أن استطعنا ملا واحد نظام يف تسري العربية

  .86للكلمات النحوية الوظائف ديدحت يف أساسي بدور يقوم وهو املعاين، اختالف على داالً
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  صعوبات من عنها ينتج وما والثقافية جتماعيةاال الداللة. 1.4.2.8

 معناها يتضح ال مفردة فالكلمة املعىن، زيادة على تعمل اليت الداللة أنواع من الداللة هذه إن

 تستعمل اليت ريقةالط أو اللغة يف استعماهلا خالل من أو فيه تستعمل الذي السياق ضمن إال الكلي

 الوحدة تنسيق خالل من إال ينكشف ال املعىن بأن فريث يصرح ولذلك تؤديه، الذي الدور أو ا

 أخرى، وحدات جماورة يف تقع الداللية الوحدات معظم إن. 87خمتلفة سياقات يف وضعها أي اللغوية

 تقع اليت األخرى الوحدات مبالحظة إال حتديدها أو وصفها ميكن ال الوحدات هذه معاين وإن

 كلمة فمثالً فيها تقع اليت السياقات لتعدد تبعاً يتعدد الكلمة معىن فإن ذلك وعلى هلا، جماورة

 وصفاً وردت وإذا اخللقية، الناحية تعين فإا ولد أو امرأة أو لشخص وصفاً وقعت فلو" حسن"

" يد ظهر عن ماالً أعطيته: "لفنقو" يد"كلمة ذلك ومثل. األداء يف التفوق تعين فإا مثالً لطبيب

 يد "زمانه، مد" الدهر يد "قبضتها،" الباب يد"و"الفأس يد "قرض، وال بيع من وليس تفضالً يعين

 مسحاً، كان إذا" اليد طويل فالن "نقداً، أي" بيد يداً بايعته "جناحها،" الطائر يد "سلطانه،"الريح

 ذل، عن" يد عن اجلزية يعطوا حىت "لك، وانقدت استسلمت" لك يدي هذه "ندم،" يده يف سقط"

  .88املعروف العضو هي واليد

 والسياقية والنحوية والصوتية الصرفية املختلفة بدالالا عام بشكل واجلمل الكلمات تلون إن

 ويؤدي الطالب، على يشكل دالالا واتساع املعاين فغزارة التعليمية، العملية وجه يف عقبة يشكل

  .دائرا واتساع املعاين مالحقة يف ذهنه تشتيت إىل
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  املعجم يف الكلمة عن البحث صعوبة. 1.4.2.9

 األمر وهذا الثالثي، أصلها إىل بإرجاعها يكون كلمة أي عن البحث أن أحد على خيفى ال

 التركية العربية أو العربية التركية املعاجم إن بل فحسب، هذا ليس الطالب، عند صعوبة إىل يؤدي

 حسب على ألف وبعضها الثالثي اجلذر على أُلف معجماً النظام،فنجد هذا غري على أُلفت قد

 فالبحث الكلمات، يف التداخل وحيكمه الصحيح الترتيب فيه جند ال املعاجم هذه وبعض الكلمات

 قليلة تزال ال املعاجم أن عن ناهيك الطالب جيدها ال وقد دقائق مخس يستغرق قد أحياناً كلمة عن

 للكلمة، احلقيقي املعىن على تقتصر للكلمات شرحها عند املعاجم فمعظم العربية، غزارةل وافية وغري

  .السياقي أو اازي املعىن إىل تتطرق اليت املعاجم هي ونادرة

  

  والتركية العربية بني التداخالت بعض. 1.4.2.10

 أحياناً تؤثر يةاللغو االشتراكات وهذه والتركية العربية بني املشتركة الكلمات يعرف فكلنا

 التركية يف داللتها لكن اجلمع بصيغة العربية يف تستخدم كلمات فمثالً التعليمية العملية يف سلباً

 كلمة وأيضاً مفرد، هي التركية يف أما ورقة مجع العربية يف" أوراق "كلمة ذلك من املفرد إىل تنقلب

 التركية اللغة يف الكلمات بعض جند وأحياناً .مفرد التركية اللغة يف لكنها مجع هي العربية يف" ألبسة"

 اللغة يف أما يوماً ثالثني تعين العربية اللغة يف" شهر "كلمة فمثالً العربية عن كلياً معناها يتغري اليت

 مكان إىل مكان من ينتقل الذي اإلنسان تعين العربية يف" مسافر "كلمة وأيضاً املدينة، تعين التركية
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 الشيخ مبعىن األتراك يستعملها اليت" اختيار "كلمة أيضاً ذلك ومن .89الضيف ينفتع التركية يف أما

 اليت" قيافت "كلمة ومنها العربية، يف واالصطفاء االنتقاء معناه مصدر هو وإمنا األشيب الرجل أي

  .90األثر تتبع هي العربية يف" القيافة "وإمنا". الزي "مبعىن يستعملوا

 من تقترب تكاد التركية يف ولكنها مبعىن العربية يف تستخدم تالكلما بعض جند وأحياناً 

 سعي أي" طيبة بادرة هذه "فنقول الشيء، يف والتقدم السعي تعين العربية يف" بادرة "فكلمة العكس،

 الداللة يف اللغوية التداخالت هذه إن. 91املعىن عكس تقريباً وهي املانع، فتعين التركية يف أما طيب

 أن عليه جيب: أوالً مزدوجة عملية األثناء هذه يف سيتحمل املعلم ألن التعليمية، العملية تؤخر واملعىن

 الكلمات بوضع سيقوم: وثانياً ذهنه، من الكلمات بأخذ يقوم أو الكلمات هذه على الطالب ينبه

  .الصحيح بشكلها

  

  

  

  

                                                             
 الرياض، اإلسالمية، سعود بن حممد اإلمام جامعة ،التركية اللغة يف العربية االلفاظ معجم صابان، سهيل  89

 .192. ص ،2005

 والتوزيع، للنشر قدمس شركة يلدز، موسى ومراجعة حترير ،اللكنة ارتضاح يف اهلجنة دفع الرصايف، معروف  90
  ......ص لبنان، بريوت 2011

 İşler, E. (1997), Türkçede Anlam Kaymasına Uğrayan Arapça Kelime ve: انظر  91
KelimeGrupları, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı,  İstanbul, s.60-72. 
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  واالبتداء والوقف الترقيم عالمات. 1.4.2.11

 يف الكالم تنظم فهي الكالم، ومعاين داللة لفهم املهمة لوسائلا إحدى الترقيم عالمات تعد

 مثاالً أخذنا فلو الكالم، خالل من لكن الترقيم عالمات مبثابة واالبتداء الوقف يعد كما ،92الكتابة

: صديقه سأل مث ما مبرض أبوه أُصيب قد منهما وواحد صديقان عندنا كان فلو ذلك، على بسيطاً

 دعاء مبثابة الكالم لكان" اهللا عافاك ال "صديقه أجاب فلو املرض، ذا تكعائل من أحد أصيب هل

 لوالده الدعاء مث أوالً النفي وهو حقيقته على الكالم لفُهم النافية" ال "بعد وقف لو ولكنه عليه،

  .بالشفاء

  

  املقترحات. 1.4.3

 فاحلقل العربية، لغةال يف الداليل احلقل على نركز أن جيب العربية غزارة نلجم أن أجل من.1

 يف املستخدمة الكلمات أهم على الطالب عرفتوي ا، اخلاصة مفرداا مع املواضيع ينظم الداليل

  .املوضوع هذا

 الفائدة للطالب حيقق منهجياً اختياراً التدريسية العملية أثناء الكلمات املعلم اختيار.2

  .هلا الكلية الطاقة يل تليب حبيث الكلمات أستثمر أن فأستطيع الكلمة، من القصوى

 والنشرح فيه، وردت الذي سياقها خالل من الكلمات معاين الطالب نعلم أن جيب.3

  .سياقها عن معزولة الكلمات
                                                             

 بريوت، العربية، النهضة دار ،املعاين علم عتيق، العزيز عبد: وانظر ،13. ص ذكره، سبق مرجع ابراهيم، هداية  92
 .175-174. ص ،1970
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  .الطالب ملستوى موافقة التعليم نصوص تكون أن جيب.4

  .الكلمات داللة يف تداخالت تسبب ألا املستطاع، قدر الترمجة عن املعلم يبتعد أن.5

  .النظر أثناء الكلمات بني الفروق على الطالب يتعرف حبيث العريب املعجم مادة تدرس أن.6

  .املعىن يف وختتلف اللفظ يف تتشابه اليت الكلمات بني مقارنات عقد يف املعلم جيتهد أن. 7

  .االختصاصات كافة يف معاجم عندي فيكون االختصاصية، باملعاجم االهتمام جيب.8

 ةحالصحي الفائدة يأخذ حىت العربية املعاجم يف البحث كيفية لطالبا يتعلم أن جيب.9

  .الوظيفي سياقها غري يف الكلمات تضع اللغة الثنائية املعاجم يف الكلمات من فكثري للكلمة،

  .السياق يف ترد أن ممكن وكيف الكلمة استخدام لكيفية معجم عندي يكون أن جيب.10

 سياقها يف الكلمة ورود كيفية للطالب تبني ألا كثريةال القراءة على الطالب يشجع أن.11

  .الصحيح

 معناها يدرك أن الطالب يستطيع حبيث قصرية مجل يف شائعة الغري الكلمات تقدم أن.12

  .بسرعة
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  القراءة صعوبات. 1.5

  القراءة أمهية. 1.5.1

 وغاية اللغوي، االتصال انأرك من ركن وهي املهمة، اللغوية املهارات من واحدة القراءة تعد

 يتصل لغوي فن والقراءة ،93بالقراءة اقترنت إذا إال قيمة مثة وليس القراءة، بدون تتحقق ال الكتابة

 عندما للغة الكتايب باجلانب وترتبط واللسان، العني بوساطة جهراً متارس عندما للغة الشفهي باجلانب

 حتصيل وسائل من وسيلة القراءة وتعد باللسان، أم بالعني ذلك مت سواء املكتوبة الرموز تترجم

 من أسلوب والقراءة العامة، الثقافة على ونافذة اخلربة دائرة وتوسيع املعرفة الكتساب وأداة اخلربات

 بناء عوامل من عامل فهي واتمع الفرد حياة يف بالغة أمهية وللقراءة. 94الفكري النشاط أساليب

 على االعتماد وتعود االستقاللية الرتعة الشباب يف تغرس فهي النفسي، وتكوينه الفرد شخصية

 والكتب والرسائل الصف طريق عن ببعض بعضهم اتمع أبناء الرتباط هامة وسيلة أا كما النفس،

 كثري واإلنسان حاجاته وإشباع القارئ عن التنفيس أدوات من القراءة أن إىل باإلضافة هذا وغريها،

 تزود والقراءة. والثقافة املعلومات يف غزارة من ميتلكه ملا واحلوار النقاش أدوات ميتلك القراءة

 وخربة آراء من االستفادة على اإلنسان تعني وسيلة ألا تعترضه اليت اليومية ملشكالته حبلول اإلنسان

 أن " الشهري العاملي املخترع أديسون ويرى. األجيال ومجيع الشعوب مجيع من املفكرين مجيع

  :95يقول الكتاب الدنيا يف جليس خري أن املتنيب ويرى ،"للجسم كالرياضة للعقل طالعةامل

                                                             
 .55-54. ص ذكره، سبق مرجع احلميد، عبد  93

 دار ،تدريسها وطرائق مناهجها العربية اللغة الوائلي، عباس الكرمي عبد سعاد -الدليمي حسني علي طه  94
 .85-55. ص ،2005 األردن، -عمان الشروق،

 .328-327.ص ،العربية اللغة تدريس طرائق يف السيد،  95
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   كتاب األنام يف جليس وخري           سابح سرج الدىن يف مكان أعز    

: قال عندما الكرمي رسوله على احلق عند من نزلت لفظة أول كانت أا شرفاً بالقراءة وكفى

 أي حتصيل ويف واحلياة الكون هذا فهم يف البداية نقطة القراءة إذن" خلق الذي ربك باسم اقرأ" 

  .علم

  :العربية اللغة تعليم عملية يف صعوبات من عنها ينتج وما القراءة

 والتحصيلية، والصامتة، اجلهرية، القراءة منها عدة أنواع إىل القراءة التربية باحثو قسم

 قراءة كل خصائص عن للحديث هنا اال وليس. 96ةاخلاطف والقراءة الترفيهية، والقراءة والناقدة،

 تشكل واليت لغته، تقوية يف التركي الطالب حيتاجها اليت البسيطة القراءة هنا يهمنا ما بل حدة، على

 يتعلق فيما. وباللغة الدراسي واملنهاج بالطالب تتمثل واليت التعليمية العملية مستوى على صعوبات

 وعلمية وعقلية نفسية مكونات له فالطالب القراءة، صعوبات يف لةمشك أهم يشكل فإنه بالطالب

 نفسياً الطالب يكون ما ومبقدار القراءة، عملية أثناء تؤثر املكونات هذه وكل اجتماعية، وحىت

  .الصحيح بشكلها القراءة عملية تتم ما بقدر مرتاحاً، وعلمياً وعقلياً

 واخلوف اخلجل الطالب يصيب كأن القراءة، ةعملي يف كبرياً دوراً تلعب النفسية فاألسباب

 أما. املعلمني قبل ومن املدرسة يف احلنان جو وفقدان النفس، على واالنطواء واالنكماش الزائدين

 يؤثر فيه الشك مما وهذا العقلية، القدرات يف قصور الطالب بعض عند يكون فقد العقلي التكوين

 يف بالطالب حتيط اليت األجواء ا يقصد االجتماعية األسباب. القرائي حتصيله وعلى الطالب على

 النواحي يعاين الطالب أن أو اخلالفات بسبب العاطفة حمروماً البيت جو يكون فقد واتمع، البيت
                                                             

 .61. ص ذكره، سبق مرجع احلميد، عبد  96
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 األسرة إمهال يكون وقد ،97التركيز على القدرة يف وتشتتاً متزقاً عليه ينعكس مما واحلرمان املادية

 الطالب، ناحية من هذا. القراءة يف تراجعه إىل املؤدية العوامل من لهموجه أميتهم بسبب لولدهم

 اللغوي التكوين عناصر بعض فإن والنحوية، الصوتية املسائل يف معنا مر فكما اللغة، ناحية من وأما

  .القراءة صعوبات بعض تسبب

  

  القراءة صعوبات. 1.5.2

  اليسار إىل اليمني من القراءة. 1.5.2.1

 اعتادت اليت اليد حركة على وحىت والتفكري النظر مستوى على صعوبة تسبب النقطة وهذه

   اليمني إىل اليسار من بالقراءة النظر مع

  

  املقروءة والنصوص الكتب من كثري يف احلركات وجود عدم. 1.5.2.2

  

  احلروف بعض خمارج صعوبة. 1.5.2.3

   ا النطق عند التلعثم إىل الببالط يؤدي مما واحلاء، واهلمزة والقاف والغني العني كحرف

  

                                                             
 .125. ص ،اللغوي النفس علم ،السيد  97
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  اجلملة يف موقعه حسب احلرف شكل تغري. 1.5.2.4

 التعرف الطالب حملاولة نتيجة القراءة عملية يف والبطء الطالب ذهن تشتت إىل يؤدي وهذا

  .احلرف على

  الشكل حيث من احلروف بعض تشابه. 1.5.2.5

 إىل سابقاً أشرت كما وخصوصاً" ي،ى "والياء املقصورة األلف أو" خ ح ج "حروف مثل

  .نقط بدون الياء تكتب املصرية الكتابات بعض أن

  اخلط نوع باختالف احلرف اختالف. 1.5.2.6

 تبعاً كبرية بنسبة شكلها يتغري احلروف بعض إن حيث كبرية، مشكلة هذه احلقيقة ويف

 كخط الصحيح ابشكله الكلمة مييز يكاد وال الطالب فيها يضيع اخلطوط بعض إن حىت للخط،

  .مثالً الثلث

  

  الطالب ذهن يف بالكلمة املعىن ارتباط عدم. 1.5.2.7

 فالكلمة الكلمة، قراءة يف صعوبة يسبب شك بال وهذا املعىن، معرفة دون يقرأ الطالب فبعض

  .القراءة يف البطء ستسبب مبعناها ترتبط ال عندما
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  النطق عند والقصرية الطويلة احلركات بني اخللط. 1.5.2.8

  .الصويت املبحث يف معنا مر كما

  

  الكالم وحدات بني السائدة العالقات إدراك صعوبة. 1.5.2.9

 كل على يتعرف أن له يتسىن ال فالطالب وغريها، والظرفية والوصفية واحلالية الفاعلية فهناك

 الوصفية، أو املفعولية أو الفاعلية الوحدة على يتعرف أن ممكن دراسته بداية ففي العالقات، هذه

 اسم مبالغة أو احلالية شكل على كلمة مرت فإذا الطالب ذهن يف مبعانيها الوحدات هذه وترتبط

 مل اليت الكلمة مع تعلمه الذي املعىن يربط أن سيحاول الطالب فإن وغريها، املكان اسم أو الفاعل

  .يتعلمها

  

  للكلمة الكثرية التصاريف. 1.5.2.10

 الصفة الفاعل، اسم مبالغة املصدر، املفعول، اسم الفاعل، سما الصفة، االسم، الفعل،"

 مبالغة معه مر فإذا البداية، يف واالسم الفعل تعلم قد يكون فالطالب وغريها،" التفضيل اسم املشبهة،

 ينطق أن سيحاول ولذلك مباشرة عليها التعرف يستطيع ال فإنه مثالً املشبهة الصفة أو الفاعل اسم

  .ماالس أو بالفعل

  وبالعكس الصوتية للصورة الكتايب الرسم مطابقة عدم. 1.5.2.11

  ".الذين هذا، عمرو، "مثال
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  احلروف باختالف الكلمات رسم اختالف. 1.5.2.12

  "حسم،محس سحم، مسح، حمس، مسح،" مثال

  

  األفعال تصاريف كثرة. 1.5.2.13

 ويف ،"أننت هن، "النساء ضمري وخاصة التركية، اللغة يف موجودة الغري الضمائر مع خصوصاً

 آخر كان إذا وخصوصاً اللفظ، عند ثقل إىل يؤدي مما األمساء مع الضمائر هذه اتصال الوقت نفس

 عند" طريق "كلمة:مثال املخرج صعب أو الضمري حرف من املخرج قريب االسم من حرف

 هو وأيضاً ،املخرج صعب وهو بالقاف انتهت فهي" طريقكن "فتكون" أننت "الضمري إىل إسنادها

  . النطق يف التلعثم أو احلرفني أحد إخراج عدم إىل يؤدي مما الكاف، من املخرج قريب

  

  فقط التعليمية القراءة على الطالب تعود. 1.5.2.14

 القراءة يف صعوبة إىل مستقبالً يؤدي مما التعليمية، بالقراءة الطالب ينهمك الدراسة فترة طيلة

  .وغريها األدبية القراءات أو الة أو كاجلريدة احلرة

  خمتلفة بطرق تنطق احلروف بعض. 1.5.2.15

  .هاء تنطق الوقف وعند تاء الوصل يف تنطق معلمة فكلمة الكلمة، آخر يف التأنيث تاء: مثل
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  الكلمات بني النحوية العالقات إدراك صعوبة. 1.5.2.16

 مهزة الوصل مهزة يلفظ لطالبا من كثري فإن" اسم ابن، "القطع ومهزة الوصل مهزة: مثالً

 يعمل مل: "مثال بساكن مبدوءة كلمة تبعه إذا املضارع الفعل جزم حالة العالقات هذه ومن قطع،

  .الساكنني اللتقاء منعاً السكون كسر عليه يتوجب فإنه" السوء

  

  التعريف بأل املبدوءة بالكلمات اجلر الم اتصال. 1.5.2.17

 جاء فإذا"لغة "ككلمة مثالً بالالم مبدوءاً الكلمة أصل يكون اًوأحيان" للقيادة للرجل،" مثال

  .متماثلني حرفني لتوايل اللفظ صعبة تكون وبالتايل" للغة "تصبح الالم حرف معها

  

  القراءة عند بعضها زيادة أو احلروف بعض حذف. 1.5.2.18

 لعدم رمبا أو تية،الصو الوحدات بني العالقات إدراك لعدم أو الطالب قراءة لقلة نتيجة وهذا

  .حرفني الواحد احلرف يلفظ فأحياناً الصحيح، بشكله احلرف تلفظ الطالب معرفة

  العربية للحروف االتصالية الصفة. 1.5.2.19

 متشابه بشكل يكتب احلروف من كثرياً أن وخصوصاً ببعضها احلروف تداخل إىل يؤدي مما

 النون حرف مع الباء حرف فيها يتداخل اليت" كتبنا "ةفكلم" التاء الثاء، النون، الياء، الباء، " مثال

  ". ننتبه "كلمة وكذلك التاء، مع
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  .املكتسبة األلفاظ وقلة الطالب عند اللفظي الثراء عدم. 1.5.2.20

  الصحيح شكلها بغري السريعة القراءة. 1.5.2.21

 القراءة عملية من ينتهي أو يهرب أن حياول فهو القراءة، أثناء الطالب هلروب نتيجة وهذا

  .زمالئه أمام باخلجل إلحساسه

  

  القراءة صعوبات يف املطبق املنهاج دور. 1.5.2.22

 تنظيم أي على داخلها يف حتتوي ال اليت التقليدية الكتب بعض على يعتمد املنهاج مازال

 حلروفا على التعرف وهو التقليدية، القراءة مفهوم على تقتصر الكتب هذه فمازالت القراءة، لعملية

 هي وإمنا البعض، يظن كما بسيطة ليست القراءة مهارة إن. صحيح بشكل ا والنطق والكلمات

 والتذكر كاإلدراك العقلية العمليات من الكثري وتتضمن املهارات من جمموعة تشمل معقدة عملية

 أن املطابع خترجها اليت الكتب هذه إنتاج أمام عليه جيب فالطالب النقد، وحىت والربط واالستنتاج

  .صحيح بشكل معها يتفاعل وأن يقرأ، ما مناقشة حياول وأن والنافع، الضار بني مييز
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  املقترحات. 1.5.3

 يده يف ميتلك الذي املعلم طريق عن يكون وهذا الكثرية، القراءة على الطالب جيرب أن-1

  .بذلك الكفيلة الطرق

 الثقافية الكتب بعض قراءة ندخل فمثالً احد،و باجتاه تسري ال وأن القراءة عملية يف التنوع-2

  .واالت اجلرائد وحىت واالجتماعية واألدبية

 احلركات وضع مع البيت يف تلخيصه منه ويطلب النصوص من نصاً للطالب يعطى أن-3

  .عليه

  .الكلمات بني النحوية العالقات إدراك منه ويطلب حركات بدون نصاً للطالب نعطي أن-4

  .الصف حدود خارج احلرة القراءة على الطالب بندر أن-5

 هذه تكون ال أن على القراءة موهبة عنده تنمي اليت االختبارات بعض للطالب حتدد أن-6

 كإعطاء الشفهية، القراءة خدمة يف تكون كتابية اختبارات وإمنا شفهية، قراءة فقط االختبارات

  .والصرفية النحوية العناصر حتديد مع احلركات وضع منه والطلب كتابياً نصاً الطالب

 وأن وثقافية، تربوية أهدافاً حتمل اليت واملمتعة الشيقة القصص بعض للطالب نوفر أن-7

 قد واحد جلزء قراءته أن الطالب يظن ال حىت ببعضها مرتبطة سالسل على القصص هذه حتتوي

 ألف طريقة على القصة هذه من زىواملغ املعىن جيد حىت القراءة ملتابعة مضطراً نفسه جيد بل انتهى،

  .وليلة ليلة
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 يف الطالب عدد يكون بأن وذلك القراءة، أثناء ومناسبة هادئة أجواء للطالب ترتب أن-8

 ضعيف مستواه من نضع فال الصف داخل الفردية الفرقات إىل ننتبه أن وثانياً قليالً، الواحد الصف

 يف أصدقائه أمام يقرأ أن اجتماعية أو نفسية مشكلة عنده واحد من نطلب أو القوي، املستوى مع

  .اآلخرين الطالب عن خبصوصية الطالب هؤالء يعامل أن فيجب الصف، نفس

  .وزمناً كماً القراءة حصص نزيد أن-9

 وطالب جيد القراءة يف مستواهم طالب تضم طالب من جمموعات تشكل أن-10

  .م والعناية مبساعدم فيقومون ضعيف مستواهم
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  الثاين القسم

  اللغوية الغري املشكالت

  الكتاب. 2.1

  الكتاب أمهية. 2.1.1

 التعليمية العملية تنظيم يوفر فالكتاب تركيا، يف العربية تعليم وسائل أهم من الكتاب يعد

 يشعر الكتاب يديه بني يرى عندما فالطالب للطالب، والراحة األمان ويوفر للمعلم دليالً ويكون

 يف ويساعد نفسه وبني بينه مستمرة التعليم عملية على يبقي أيضاً والكتاب واالطمئنان، ةبالراح

 ما وبقدر التعليمية، العملية نصف يساوي اجليد الكتاب إن القول يف أبالغ وال التعليمية، العملية

 حنو تعليميةال العملية تسري ما بقدر صحةلوا خطة على وحيتوي ومبوباً منهجاًو منسقاً الكتاب يكون

 وخصوصاً عليه يسري منهجاً له ويقدم التعليم عملية يف نفسه املعلم يساعد والكتاب املنشود، هدفها

 معلوماته عليه يقيس ميزاناً ويكون املعلم عند النقص يسد فهو ناقصة العلمية املعلم كفاية كانت إذا

 أمهية تربز ذلك أجل ومن لكفء،ا املعلم يتوفر ال عندما الكتاب أمهية وتزداد ولغته، وأفكاره

 العملية يف عقبة يكون أن ممكن املقابل يف الكتاب أن إال واسع، حنو على التعليمية العملية يف الكتاب

 الغرض عن منحرفاً هدفها وجتعل  العملية هذه تؤخر صعوبات وخيلق العراقيل ويضع التعليمية

  .املنشود
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  للكتاب بالنسبة التعليمية العملية تواجه اليت الصعوبات أهم. 2.1.2

  األتراك للطالب بالعربية املؤلفة الكتب قلة. 2.1.2.1

 تستخدم زالت وما بعيد، زمن منذ أكثر من ألفت كتباً تستخدم التعليمية العملية زالت فما

 فاملؤلفات العربية، لتعليم بالنسبة التركية الساحة شهدا اليت الكبرية التطورات رغم التعليم يف

 القدمية السالسل وإن بل التعليم، يف جديدة سلسلة عن سنة كل نسمع اإلنكليزية مثل خرىاأل

 فإن املقابل ويف جهة، من هذا عليها، القائمني لعمل نتيجة وإضافات وتطوير جتديد إلعادة ختضع

 عرب، مؤلفني قبل من أُلفت التعليم يف تستخدم اليت الكتب معظم أن إال قلتها رغم الكتب هذه

 التعليم مشاكل خربوا ألم أتراك أساتذة قبل من يؤلف أن جيب تركيا يف الكتاب فإن لذلكو

 اللغة تعليم أن وخصوصاً طالم، حباجات أدرى وهم التعليمية، العملية يف الضعف نقاط وعرفوا

 ة،املشكل داخل من ينبع أن جيب فالكتاب ذلك، على وقادرين أكفاء أساتذة ميلك تركيا يف العربية

 .اخلارج من يستورد أن ال

  

  املعلم عليها يسري منهجية خطة الكتاب يف يوجد ال. 2.1.2.2

 فنجد واملهارات، اللغة إكساب عملية يف املنطقي للتسلسل مراعاة دون تؤلف الكتب فمعظم

 فكثري الكتاب، يف نشاهده ال ما وهذا املتكاملة، واخلطة واملنهج األسلوب ينقصه الكتب بعض أن

 وحىت بالقول أبالغ وال الكتاب، داخل الطالب يضيع وبالتايل النقطة هذه من يشتكي املعلمني من

 .الكايف التخطيط لعدم نتيجة الكتاب داخل ضائعاً نفسه جيد أحياناً املعلم
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  الكتاب داخل اللغة غزارة. 2.1.2.3

 ليس الكلمات ارةغز احلقيقة ويف املفيدة، وغري املفيدة بالكلمات مليء قد الكتاب أن فنجد

 ومستويات التعليمية العملية مراحل وفق الكلمات هذه تنظيم عدم يف العيب وإمنا الكتاب، يف عيباً

  .الطالب

 

  املوضوعات كثرة. 2.1.2.4

 يرون فهم واخلطباء، األئمة ثانويات معلمي وخصوصاً املدرسني من كثري منه يعاين ما وهذا

 التعليم، عملية تواكب حبيث املوضوعات هذه تقلل أن جيبو منها فائدة ال املوضوعات كثرة أن

 ال املوضوعات من فكثري العربية، تعليم تعزيز دف منتقاة غري الكتاب موضوعات أن إىل باإلضافة

 بعيدة املوضوعات هذه أن وأيضاً العربية، باللغة وحيببه الطالب جيذب الذي التشويق داخله يف حيمل

 تقوي النهاية يف اليت املوضوعات هذه حول يبحث الطالب جتعل وال عربية،ال الثقافة عن ما نوعاً

 برنامج وجود عدم وثانياً املعلمني، قبل من والتخطيط التنظيم عدم أوالً نتيجة، هذا احلقيقة ويف. لغته

 البيت يف الطالب اجتهاد لعدم نتيجة وثالثاً التعليم، عملية يف صحيح

  

   مفيدة الغري التدريبات من كثري على الكتاب احتواء. 2.1.2.5

 التعليمية العملية عن الطالب تبعد احلقيقة يف ولكنها للطالب، مفيدة تبدو الظاهر يف فهي

 هذه إن. اللغة اكتساب أجل من وسيلة ال ذاا يف هدفاً التدريبات هذه أصبحت فقد الصحيحة،
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 الثانويات معلمي وخصوصاً املعلمني بعض أن حىت باللغز، تكون ما أشبه الكتاب داخل التدريبات

 .ببعضها لتداخلها نتيجة التدريبات هذه يفهمون ال

  

  املوضوعات لغة. 2.1.2.6

 بعيدة اللغة هذه تظل ولذلك احلياة، اجتاهات معظم تشمل وال اجتاهني، أو باجتاه تكتفي فهي

 التعليمي االجتاه على تشمل أن جيب فاللغة واملدرسية، التعليمية اللغة فلك يف تدور وتبقى احلياة، عن

 من تتكون لغة أي إن. نادراً إال نشاهده ال ما وهذا والسياسي، والصحي واالجتماعي والثقايف للغة

 اللغة يفقد اجتاه حساب على اجتاه إىل ميل أي وإن متكاملة، إنسانية ومعارف اجتاهات جمموع

 تركيا، يف التعليمية العملية منه تعاين ما ذاوه التعليم، عملية يف التوازن عدم إىل ويؤدي حيويتها،

 العملية مضي على فترة بعد وبالتايل للغة، التعليمي االجتاه خط يف يسري املعلمني بعض إن حيث

 ولذلك الصعوبة، هذه املعلم وسيدرك اللغة، هذه من مأزق يف نفسه والطالب املعلم سيجد التعليمية

 وهذا بتدرسها، ويقوم املقاالت بعض من واجتماعية فيةثقا موضوعات يقتطع املعلمني بعض جند

 . التعليم بداية منذ للغة واإلنسانية املعرفية االجتاهات يف التكامل تطبيق لعدم نتيجة كله

  

  الكتاب موضوعات بني الترابط عدم. 2.1.2.7

 يف ليس مترابطة تكون أن جيب الكتاب فموضوعات الكتاب صعوبات يف أساسية نقطة وهذه

 وال العناوين مستوى على الترابط جند املوضوعات من فكثري أيضاً اللغة ويف بل فحسب، لعناوينا
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 تفكيك وبالتايل التعليمية، العملية تفكيك إىل يؤدي األمر وهذا اللغة، مستوى على الترابط هذا جند

 .وضعفها اللغة لقوة

  

  الكتاب داخل عينةامل احلسية الوسائل على الكتب من كثري اشتمال عدم. 2.1.2.8

 اللغة نواحي بعض توضيح يف تساعد وخرائط هندسية وأشكال وملونة واضحة رسوم من

 للطالب، احلسي الواقع إىل فيه اردة واملعلومات املفاهيم تترجم وأن ،98التعليمية العملية وتسهل

 اللغة زيدت التوضيح يف تعني أن بدل الوسائل هذه لكن الوسائل، هذه على تشمل الكتب فبعض

 القامتني، واألسود األبيض اللون فيها اُستخدم اليت الرسوم بعض يف نراه ما وهذا وغموضاً، إاماً

 .صغري بطفل التعليم من املرحلة هذه يف يكون ما أشبه الذي للطالب إرهاب يسبب بدوره وهذا

  

  اخلط وصغر بعضها من القريبة والكلمات باألسطر الصفحة ازدحام. 2.1.2.9

 عن ويبعده واحلفظ القراءة عملية من الطالب وينفر وصعباً ممالً أمراً القراءة من جيعل هذا لك

 يؤثر الذي الضغط هذا من والتهرب اإلسراع إىل التعليمية بالعملية يؤدي الوقت نفس ويف الكتاب،

 .الطالب نفس يف يؤثر أن قبل املعلم نفس يف أوالً

  

                                                             
 الرياض، ايل،الغ دار ،بالعربية الناطقني لغري التعليمية الكتب إعداد أسس عبداهللا، احلميد عبد -الغايل ناصر  98

 .14. ص ،2004
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  99والتشكيل كاتاحلر من الكتب بعض خلو. 2.1.2.10

 جيدها ال بأصوات ينطق فاملعلم والطالب، املعلم بني البعد توسيع إىل يؤدي األمر وهذا

 فاملعلم ومزدوجة، مركبة عملية القراءة عملية تصبح ولذلك القراءة، أثناء الكتاب يف الطالب

  .الكلمات شرح وثانياً للطالب، القراءة وضبط تشكيل عملية أوالً عليه، يتوجب

 

  الطالب أو للمعلم سواء األساسي للكتاب مساعدة كتب وجود عدم. 2.1.2.11

 يف وردت اليت للكلمات مبعجم يرفق أن وجيب للمعلم، مبرشد يرفق أن جيب فالكتاب

 . العربية اللغة يف ورودها حسب خمتلفة مبعان الكلمات هذه استخدام إىل التنبه إىل إضافة الكتاب،

  

  مستقل للتمارين كتاب وجود عدم.  2.1.2.12

 أن جيب األساسي فالكتاب األساسي، الكتاب عن متاماً مستقالً يكون أن أقصد ال وأنا

 مجيع تشمل مستقل كتاب يف التدريبات هذه توسع أن وجيب للموضوع، مناسبة متارين على يشمل

 .املمكنة التدريبة النواحي

  

  

  
                                                             

99  Cangir، 45. ص ذكره، سبق مرجع.  
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  األساسي الكتاب نع مستقل الكتابية للتمارين كتاب وجود عدم.  2.1.2.13

 هلا املقابل املوضوع ختص اليت الكتابية التدريبات مجيع على يشمل أن أيضاً جيب الكتيب هذا

 األساسي الكتاب يف

  

  النحوية للتمارين كتيب وجود عدم.  2.1.2.14

  .وصعبة جافة بطريقة النحوية املسائل تعرض ال أن بشرط

 

  األساسي الكتاب عن مستقل ةالصوتي للتمارين كتيب وجود عدم.  2.1.2.15

 احلرف نطق وكيفية خمارجه وأهم للفم ملونة برسومات الكتيب هذا يرفق أن بشرط

 .األصوات هذه على للتدرب إلكتروين بقرص يرفق وأن منها، الصعبة وخصوصاً

  

  للمطالعة كتيب وجود عدم.  2.1.2.16

 .الطبية وحىت والسياسية ديةواالقتصا واالجتماعية الثقافية اللغة نواحي مجيع على يشمل

 مع مترابطة غري األجزاء هذه أن جند أجزاء عدة من سلسلة على حتتوي اليت الكتب بعض

 املعلم جيد ولذلك السلسلة، من األول اجلزء يف تعلمه ما إمهال إىل بالطالب يؤدي وهذا بعضها،

 أي إن. السابقة املراحل يف وهتعلم مبا ليذكر األحيان من كثري يف الكتاب عن خيرج أن مضطراً نفسه
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 مهمات أمام املعلم تضع أن ال عمله وتسهل التعليم عملية يف املعلم تعني أن جيب كتاب ألي سلسلة

 أخذه ما وتقوية تعميق األوىل: وظيفتان له السلسلة من جزء فكل عمله، من وتعقد تصعب إضافية

  .جديدة اتومعلوم خربات إضافة والثانية السابق، اجلزء يف الطالب

  

 كافية العربية باللغة كتب على واجلامعات املدارس مكتبات احتواء عدم.  2.1.2.17

  العربية اللغة تدريس جمال يف ووافية

 بالطالب فكيف منها ينفر العريب القارئ الكتب هذه كتب، على حتتوي املكتبات فبعض

 مواضيع جنباا بني تضم دوريات أو جمالت عن عبارة املكتبات تضمها اليت الكتب هذه إن. التركي

  .أبداً التركي الطالب تناسب ال ولغتها االختصاص، ألهل كُتبت

 ولكنها بسيطة الظاهر يف تبدو اليت النقاط هذه إىل تنتبه أن جيب ناجحة تعليمية عملية أي إن

  .للطالب اللغوي البناء عملية يف حجر هي النهاية يف

  

  الفين هجخراوإ وحجمه الكتاب شكل.  2.1.2.18

 الكتاب فغالف فيها، مرغباً أو التعليمية للعملية منفراً يكون أن إما الكتاب شكل احلقيقة يف

 من بلبنة يكون ما أشبه فنجده الكتاب حجم أما للطالب، جاذباً يكون عنوان من حيويه وما مهم

 معه الكتاب حضري ال الطالب فبعض الكتاب، محل من واملعلم الطالب يتعب وهذا البناء، لبنات

 بعض فإن الفين لإلخراج بالنسبة أما الطالب، على النفسي ثقله بل فقط، املادي ليس ثقله بسبب
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 أجزاء إىل وال عناصر إىل مقسماً املوضوع جند فال حمتوياته، يف الترتيبو التنسيق إىل يفتقر الكتب

  .خبطوة خطوة الدرس فهم يف الطالب تساعد الوقت نفس ويف الدرس، شرح يف املعلم تعني

  

  املقترحات. 2.1.3

 مستورداً، يكون ال أن األتراك، للطالب العربية صعوبات من ينبع كتاب هناك يكون أن.1

  .أهلها هم باملشكلة الناس أعلم ألن

 سلسلة من أكثر على تشمل وأن احلجم، صغرية سلسلة عن عبارة الكتاب يكون أن.2

  .منه ينفر وال حيمله أن الطالب طيعيست احلجم صغري الكتاب يكون أن بشرط

 أن الطالب يستطيع ملونة تكون أن ويفضل توضيحية، رسومات على الكتاب حيتوي أن.3

  .املرافقة اللغة مع الرسم يقرن

 نظر إذا حبيث الوقت نفس يف وتخفف الطالب ملستويات مناسبة املوضوعات توضع أن.4

  .نفسياً يرتاح املوضوعات إىل الطالب

  .امللل عن بعيدة شيقة موضوعات على تويحي أن.5

  .مستوى وكل تتناسب حبيث الكتاب داخل اللغة تبسيط.6

  .الكتاب اية يف الدروس خالل مرت اليت للكلمات معجم يوضع أن.7

  .واتصالياً وظيفياً الكلمة استخدام يبني درس كل خلف معجم يوضع أن.8
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  .معينة ملدة يصلح يوضع كتاب فكل سنوياً الكتاب تطوير إىل ينظر أن.9

 نفسي ضغط تسبب اليت والتدريبات باملفردات مزدمحة تكون ال حبيث الصفحة تنظم أن.10

  .للطالب

 يوضع أن بشرط الدرس لكلمات احلركات توضع وأن كبري، خبط الكلمات تكتب أن.11

  .احلركات وضع الطالب من املعلم ويطلب حركات دون الدرس خلف نص

 أو وأدلة كشواهد الدرس ملوضوع املوافقة اجلميلة الشعرية بياتاأل بعض توضع أن.12

  .حفظها الطالب من املعلم يطلب أن بشرط املأثورة واألقوال احلكم بعض توضع

 التدريبات فأغلب االتصال، عملية يف فعالية أكثر أساس على بالتدريبات يعتين أن.13

  .تدريبات فقط أا رد وضعت

  .حلها أثناء الطالب يضيع ال حبيث تالتدريبا تنظم أن.14

  .الدراسي الفصل أثناء امللل تبعد اليت والشيقة العربية احلكايات بعض الدروس يتخلل أن.15

 يركز أن جيب اليت والنقاط الدرس، هدف تبني للدرس خطة الدرس بداية يف يوضع أن.16

  .الشرح أثناء املعلم عليها

 الكامل الداليل احلقل على وحدة كل شملت وأن وحدات، إىل الكتاب يقسم أن.17

  .للكلمات

  .العربية اللغة يف املستخدمة والتعابري التراكيب بأهم يهتم أن جيب.18
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 الكتاب، داخل املسائل أهم على القرص هذا يركز إلكتروين قرص هناك يكون أن.19

 الذي النقص إدراك من الطالب يتمكن حىت الواضح بالصوت مبسطاً شرحاً املسائل هذه ويشرح

 .        عدة ألسباب يلحقه

  

   املعلم. 2.2

  التعليمية العملية يف املعلم أمهية. 2.2.1

 دور يقتصر وال فيها، الزاوية حجر فهو التعليمية، العملية أركان من ركن أهم املعلم يعد

 تعليمية عملية يأ إن. واملرشد املوجه ودور التربوي الدور إىل يتعداه بل التعليمي، الدور على املعلم

 فالعملية لعمله، وماهر متقن معلم خالل من إال املنشودة الغاية إىل تصل أن أو تستمر أن ميكن ال

 املنهاج ثالثاً الطالب، ثانياً املعلم، أوالً: رئيسية أركان ثالثة من تتكون معروف هو وكما التعليمية

 السنوات يف شاع وقد. املعلم دون البالط وال املعلم دون املنهاج يقوم أن ميكن وال املدرسي،

 يف وتالشى احنسر قد املعلم دور أن البعض يظن وقد بعد، عن التعلم أو االلكتروين التعلم األخرية

 كمعلم دوره إىل فباإلضافة صعوبة، أكثر أصبح املعلم دور إن أقول وأنا االلكتروين، التعليم ظل

 صفحاته يف حيمل فاالنترنيت الوقت، نفس يف قائدوال والناقد املوجه دور عاتقه على يقع أصبح

 درجات بأدىن حىت وال بالعلم، هلم عالقة ال أشخاص يبثها اليت واألفكار املعلومات من الكثري

 ما لكل والناقد املوجه ومسؤولية التعليم مسؤولية: مسؤوليتني املعلم حيمل أصبح ولذلك التفكري،

 يف أحسن إذا األجيال يبين الذي الباين دور للمعلم يكون وهكذا ومسني، غث من االنترنيت حيويه
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 أن فكما التعليمية، العملية يف وحائالً عائقاً الوقت نفس يف املعلم يكون ممكن لكن وأخلص، عمله

  .أركاا ويقوض العملية هذه يهدم األحيان بعض يف فإنه التعليمية، العملية يبين أن يستطيع املعلم

  

  تركيا يف يةالعرب معلم. 2.2.2

 هذا يف العربية معلم إن. كثرية وتداخالت خمتلفة أحوال له تركيا يف العربية معلم عن احلديث

 مث واخلطباء األئمة مدارس تليها مث الرمسية اجلامعات رأسها على تعليمية مراكز عدة يف يتوزع البلد

 يتبع خاص كوقف املستقلة أو للديانة، إما التابعة اخلريية املراكز مث للجامعات التابعة الرمسية املراكز

 اليت والصعوبات املعلم عن وللحديث. اخلاصة املعاهد عندنا يأيت مث اخلاصة اجلماعات إلحدى

  .العربية تعليم يف وأمهيتها ومستواها املراكز هذه بني وأميز أفصل أن يل البد يواجهها

  

  اجلامعات يف املعلم. 2.2.2.1

 لتدريس خاصة كليات األول املستوى مستويات، ثالثة يف جلامعاتا يف العربية اللغة تتوزع

 كمادة العربية اللغة تدرس اليت الشريعة كليات الثاين املستوى وترمجة، وتعليم أدب من العربية اللغة

 وتكون إجبارية، أو اختيارية كمادة العربية اللغة تضع كليات الثالث املستوى الشريعة، مواد فهم يف

  .وغريها الدولية والعالقات التاريخ ككليات األساسية، دراسام يف مساعدة

 العريب األدب بتدريس متخصص هو ما فمنها العربية، باللغة اخلاصة الكليات: األول املستوى

 العربية اللغة تعليم كيفية أي وتعليمها العربية اللغة بتدريس  متخصص هو ما ومنها أنقرة، كجامعة
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 والتركية، العربية بني الترمجة يف ختصص قد ما الكليات هذه ومن غازي، ةكجامع تدريسها وطرائق

  .كال كرك كجامعة العربية وتعليم العريب األدب بكليات مقارنة نسبياً حديثة كلية وهي

 النحو على األوىل الدرجة يف العربية تعليم يف تعتمد اليت الشريعة كليات: الثاين املستوى

  .البالغة وعلوم والصرف

  يف مساعدة كوا باريةإج أو اختيارية كمادة العربية للغةا تضع اليت الكليات: الثالث ملستوىا

 الدولية، والعالقات التاريخ ككلية اخلاصة والبحوث العليا الدراسات يف تساعدهم أو املواد بعض

 الرئيسية دالقواع بعض على تعتمد اليت الثاين للمستوى التعليم عملية يف مشاة تكون تكاد وهي

  .الشريعة وكلية العربية تعليم وكلية العريب األدب كليات على احلديث سأقصر ولذلك العربية، للغة

  

  العريب األدب تدرس اليت اجلامعات يف العربية معلم. 2.2.2.1.1

 نظرنا ولو التركية، اجلامعات يف الكليات من كبرية نسبة على العريب األدب تدريس يسيطر

 التدريس حيث من عنها منفصالً يكون ما أشبه لوجدناه العربية باللغة وعالقته عريبال األدب إىل

 سنوات أربع بعد الكليات هذه يف الطالب جند ولذلك املعلمني، من كثري وحىت واملنهاج، والطريقة

 مع حمفوظ، جنيب مثل مصريني ابلكت املشهورة الروايات بعض إال العربية اللغة من شيئاً يعرف ال

 السفر منهم لواحد أُتيح إذا بأنفسهم ذام يطورون الذين الطالب لبعض االستثناءات بعض وجود

  .العربية الدول إحدى إىل



100 
 

 عندهم العربية اللغة تكون تكاد الكليات هذه يف املتخرجني الطالب على الغالبة النسبة إن

 من أسباب عدة لوجدنا السبب عن حبثنا ولو دراستهم، خالل درسوها اليت املواد يف حىت معدومة،

 منها، يعانون اليت الصعوبات مبدى يشعرون الكليات هذه يف فاملعلمون املعلم، هو األسباب هذه بني

 التواصل انقطاع يف تتمثل الصعوبات هذه وأول الصعوبات، هذه من جزء أم متاماً يدركون وهم

 القائمني أن إىل يرجع ذلك يف والسبب اماًمت منقطع التواصل هذا وطالبه، املعلم بني العربية باللغة

 ظن لقد وقراءة، واستماع وكتابة كالم من العربية اللغة مهارات تعليم أمهلوا املنهاج وضع على

 دون العريب األدب يدرسوا أن يستطيعون أم العريب األدب كليات يف املناهج وضع على القائمون

  .كبريال اخلطأ هو وهذا العربية، مهارات تعليم

 ال وغريها اجتماعية نواح أو ثقافة أو أدب من العربية اللغة جوانب من جانب أي تعليم إن

  .كأدب وليست كلغة العربية اللغة تعليم دون يتم أن ميكن

 فالطالب العربية، روح عن بعيدة للطالب تعطى اليت الدراسية املواد إن: الدراسية املواد ثانياً

 يف املعلمون أغفل لقد. االمتحان وقت إال بينهما تالق يوجد وال اجتاه، يف داملوا وهذه اجتاه يف عقله

 إال العريب، األدب تدريس عملية يف تدخل أن جيب مهمة مواد عن أعينهم وأغمضوا الكليات هذه

 تدريس ميتلكون مبعلمني واستعانوا العقبة هذه إىل األخرية اآلونة يف تنبهت اجلامعات هذه بعض أن

  .املأزق هذا من للخروج العربية للغةا مهارات

 العريب األدب ومعلمي الطالب بني التواصل لغة إن: التدريس عملية يف املستخدمة اللغة ثالثاً

 أستطيع ال وأنا كبرية، مشكلة ذاته حد يف األمر وهذا كتابياً، أو شفاهياً كان إن التركية اللغة هي

 وال اللغوي احلس عندهم ما وهم للطالب تدرس كيف باألد مواد أو النقد مادة أن مثالً أفهم أن



101 
 

 على تعتمد واألدب النقد مواد أن وخصوصاً املواد، هذه فهم يف يساعدهم لغوياً رصيداً ميتلكون

 على نتعرف أن ميكن فال لغته خالل من إال تذوقه ميكن ال أدب أي إن. األديب والتذوق التحليل

 له يسمح لغويا رصيدا الطالب وملك اللغة أُتقنت إذا إال ةالفني وخصائصه ومجاله طبيعته األدب

  .والنقد األدب أبواب إىل بالدخول

 يأت مل فإن احملرض مقام يقوم فاملعلم املعلم، من أوالً تنبع الكليات هذه يف اللغة مشكلة إن

 الدرس أثناء يةبالعرب التكلم فمبادرة. مماثل فعل برد الطالب يستجيب أن ميكن فال الفعل املعلم من

  . بالعربية معه بالتكلم الطالب جيرب حىت املعلم ا يقوم أن جيب

  .الدراسة خالل الطالب ميتقو عمليات: رابعا

 واألسلوب املنهج تطوير أوالً  عليه يترتب ملا التعليمية العلمية وظائف أهم من ميالتقو يعد

 حيقق ميفالتقو نفسه، املعلم تطوير ثالثًا واصل،ومت دقيق بشكل ومتابعته الطالب تطوير ثانيا املتبع،

 ميالتقو طريق فعن أطرافها، بكل مليةالع هذه يربط الوقت نفس ويف برمتها، التعليمية العملية تطوير

 وبني جهة من واملعلم الطالب بني العالقة وتتوثق بعائلته الطالب ويرتبط مبعلمه الطالب يرتبط

   .100أخرى جهة من واإلدارة الطالب

 أصبح لقد. عنده الضعف لنواحي والتنبه بدراسته االعتناء على الطالب جترب ميالتقو فطرق

 سيظل ميالتقو دون نهأل تدرس اليت الدراسية املواد ككل مادة فهو منهج كل من أساسيا جزًءا ميالتقو

 على قومي فهو. سواء حد على واملعلم للطالب واجلهد الوقت يوفر فهو ومستمرا، ساريا اخلطأ

 بعض عند املرضية احلاالت مبعاجلة أيضا ويقوم بينهم، للفروق تبعا زمر يف وتصنيفهم الطالب توزيع
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 بتصحيح ليقوموا الطالب بعض عند والتراجع القصور حباالت الطالب أهايل وإعالم الطالب

  .احلاالت هذه ختطي يف أوالدهم ومساعدة

 العملية خالل احلاصل التقدم إبراز خالل من لبللطا حمفزا أسلوبا أيضاً ميالتقو ويعد

 العملية على القائمني ميالتقو يساعد كما وتطورهم الطالب متقد مدى يكشف فهو التعليمية،

 عن يكشفون ميالتقو خالل فهم التربوية، واملناهج والطرق واألساليب األهداف يطوروا أن التعليمية

  .التعليمية العملية أثناء املعلم يتبعها اليت الطريقة أو األسلوب يف القصور مدى

 زيادة إىل يؤدي مما االختبارات قبل مضاعفًا جهداً يبذل الطالب جعل يف فاعل دور ميوللتقو

  .وحتصيله الطالب إنتاج يف

 على التقييم يقتصر بل الكليات هذه يف املختلفة ميالتقو أساليب نشاهد ال األسف مع ولكننا

  . طريقه يف طرف كل يذهب االختبار دوبع الفصل اية اختبار

 بعد ملا مستمرة عملية لكنها الفصل اية يف جترى ختامية عملية ليست ميالتقو عملية إن

 واألخالقية والنفسية التربوية بل فحسب، التعليمية ليست املعلم وظائف أهم من ميالتقو إن .ذلك

 ساذجة أساليب إىل ميالتقو عملية يف ويستندون املعلمني من كثري يهمله ما وهذا الفصل، خالل

 بشكلها التعليمية العملية تسري ما بقدر ميالتقو يف خبريا املعلم يكون ما ربقد ولذلك. 101وبسيطة

  . الصحيح
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  وتدريسها العربية اللغة بتعليم مت اليت اجلامعات يف ربيةالع معلم. 2.2.2.1.2

 هلا حددت اليت الوحيدة تكون وتكاد غازي عةجام يف يتمثل وتعليمها العربية اللغة تدريس إن

 اليت اجلامعات باقي من اآلخرين والطالب غازي جامعة البط يالحظ من إن. عليه تسري جا

 اجلامعات باقي إن: يقول قائالً ولعل اللغة، اكتساب يف وجليا واضحا فرقًا سيجد العربية تدرس

 وأن األخرين أفهم أن هي اللغة إن أقول وأنا لعربية،ا اللغة بتدريس تم غازي وجامعة األدب تدرس

 شيء كل قبل ولكنها وغريه األدب جنباا بني تضم اللغة أن صحيح معهم، أتكلم وأن أحاورهم

  . واالتصال للتواصل هي

 يسريون وأصبحوا اللغة إكساب يف الصحيحة األسس بعض وضعوا الكلية هذه معلمي إن

 إىل فقط يستند ال العربية فتعليم التكامل، إىل األحيان بعض يف تقرتف األسس هذه أن إال عليها،

 الذين املعلمني بعض إليه يتنبه أصبح ما وهذا وتراثها، أدا عن مستقلة كلغة العربية اللغة تدريس

 الواجب من أنه إال العربية اللغة بتدريس تعىن الكلية هذه أن من الرغم فعلى الثغرة، هذه أدركوا

 يف وخصوصا البالغة كدراسة اللغة مجال وتذوق والتحليل والنقد األدب دراسة من يءش إدخال

  . الدراسة من األخرية السنوات

 الصحيح اإلكساب بني االنفصال يعمق مما وهذا التركية باللغة أغلبه يتم الدرس إلقاء يزال ال

 دراسات نرى ال املثال سبيل فعلى ة،اللغ معامل عن بعيدة الدراسية املواد تزال ال األكادميي، والتعلم

 اللغة تدريس مالمح أهم من تعترب اليت الصوتية الدراسات يف حىت وال البالغة يف حىت وال املعجم يف

  .العربية
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 املعلمني ضبع يزال ال. الكلية هذه معلمي قبل من النقاط هذه يف النظر يعاد أن جيب إذن

  . اللغة إكساب عملية يف كثريا تساعد ال اليت البسيطة ميالتقو أساليب يستخدمون

 من إن. الفردية الفروق حسب وفصلهم الطالب تصنيف إىل تفتقر التعليمية العملية تزال ال

 النفسية اإلحباطات من وتقيهم الطالب تقدم يف تساعد اليت املهمة اخلطوة ذه القيام املعلم مهمة

  .الدرس خالل

  

  الشريعة اتكلي يف العربية معلم. 2.2.2.1.3

 على يشمل فالكتاب كبري، حد إىل الدينية الناحية على الشريعة كلية يف العربية تعليم يعتمد

 الناحية، ذه القدمي منذ تركيا يف العربية تعليم ارتبط لقد. وغريها وأمثلة قواعد من الدينية األمور

 الطرق عن وبعدها لبيتهاس ومدى قدمياً التدريس عليها يعتمد كان اليت األساليب يعلم وكلنا

  . الصحيحة

 تعليم يف القدمي منذ املتبقية اآلثار ببعض حيتفظون زالوا ما الشريعة كلية يف العربية معلمي إن

 أن يهمه ال فاملعلم احلفظ، عملية يف األساسية والقواعد والصرف النحو على يعتمد فهو العربية،

 أنه ذلك ويعللون. والصرفية النحوية القواعد تعليم هو يهمه وما حقيقتها، على اللغة الطالب يتعلم

  . والسنة القرآن فهم يف يساعد

 على حىت ثقيالً تكون تكاد الشريعة كلية لطالب تعطى اليت والصرفية النحوية املسائل إن

  . العرب من العريب األدب طالب
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 اللغة يف اإلجازة لىع حيصلوا مل الذين من هم الشريعة كلية يف العربية اللغة مدرسي أغلب إن

 وقد العربية اللغة يدرسون هم الكليات هذه يف يدرسون الذين العرب األساتذة وحىت. العربية

 أم رد لكن كلية يف يتخرجوا مل هم أو األسنان، طب كلية حىت أو التاريخ كليات يف خترجوا

  .للتدريس األبواب هلم فُتحت عرب

 األول هدفها جتارة إىل املعلمني هؤالء قبل من العربية اللغة تعليم عملية حيول األمر هذا إن

  . ومادية شخصية مصاحل واألخري

  

  واخلطباء األئمة ثانوية يف العربية معلم. 2.2.2.2

. زمن منذ العربية تدرس مهنة استلموا الذين القدامى من هم الثانويات هذه مدرسي أغلب

 األوىل الدائرة دائرتني، يف املعلمون هؤالء يدورو سنة، عشرة مخس منذ العربية يدرس فبعضهم

 حول تتمركز التعليم عملية جتعل واليت اإللقاء على تعتمد اليت التدريس عملية يف القدمية الرواسب

 أسس الذي املعلم عمل تعمق وبذلك التعليمية، العملية يف كشريك الطالب وتستبعد وحده املعلم

 التعليم على يقوم الثانويات هذه يف العربية تعليم فإن الثانية رةالدائ وأما ،102خاطئة أساليب على

  .   الروتني وهذا النهج هذا لكسر املعلم قبل من حماوالت يوجد فال واحد اجتاه يف يسري الذي الروتيين

 تطور من العربية اللغة تشهده ما على املعلم من انفتاح جند ال واخلطباء األئمة مدارس يف إننا

  . احلقيقية العربية اللغة عامل عن جداً البعيد اخلاص عاملهم يف أنفسهم على منغلقون هم ،تركيا يف

                                                             

 ،2012 لابري 1 األوسط، الشرق جريدة ،"مدارسنا يف رمسياً تعلم باتت الضاد لغة "صوتشني، حقي حممد 102 
12178=issueno&670655=article&19=section?asp.details/com.aawsat.www://http 
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  اخلاصة واملعاهد اخلريية املراكز يف العربية معلم. 2.2.2.3

 الذين عدد الزدياد نتيجة العربية، تدرس اليت اخلريية واملراكز اخلاصة املعاهد عدد ازداد

 طالب وهم األول القسم أقسام، ثالثة إىل ينقسمون املراكز هذه بوطال. العربية دراسة يف يفكرون

 املعاهد هذه إىل يذهبون الطالب فهؤالء الشريعة، ككلية العربية مادة فيها توجد اليت اجلامعات من

 تعلم على أبوهم حثهم طالب أو االمتحان، يف العربية اللغة مادة ختطي سبيل على العربية لتقوية

  . وباإلسالم بالدين مرتبطة العربية اللغة أن القتناعه املراكز هذه يف فوضعهم العربية

 يف ووظيفة وجتارة عمل من اقتصادية ألسباب املعاهد هذه يدخل الذي الثاين القسم أما

 السن يف الكبار الناس من هم الثالث والقسم. عربية لغة تتطلب اليت الشركات أو السفارات إحدى

 جندهم ولذلك والقرآن للدين التفرغ وجيب أمامهم انتهت قد احلياة أن واأحس الذين واملتقاعدين

 سعادة أكثر حيام وجيعل الدين من يقرم فيها التسجيل أن العتقادهم املراكز هذه عن يبحثون

 وال للتعلم، واملادي االقتصادي اجلانب حساا يف تضع الثالثة األقسام هذه احلقيقة يف. وأمل

 وطبعا. العربية اللغة من يأيت شيء أي يتعلموا أن يريدون هم ولذلك كلغة العربية لغةال إىل ينظرون

  .يريدون ما هلم توفر املراكز هذه

 ألن الرخيصة األجرة على يعتمد اخلاصة املعاهد من وبعض اخلريية املراكز هذه أغلب إن 

 له تفتح العربية اللغة يعرف حدوا فأي التعليم، جمال يف هلم خربة ال معلمني جلبت قد املراكز هذه

 مدرسني فجلبت عملها تطور أن اخلاصة واملعاهد املراكز هذه بعض حاولت لقد. للتعليم األبواب

 طب كلية يف خترج وبعضهم بلده يف االنكليزية اللغة قسم يف خترج بعضهم تركيا يف يقيمون عرب
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 أجرة بأي يقبلون الذين الشريعة ليةك يف اآلخر وبعضهم اهلندسة كلية يف خترج وبعضهم األسنان

  .للطالب يعلمونه شيء عندهم ما أصالً ألم هلم تعطى

 النهاية ويف الوقت وإشغال التسلية باب من أوقام ميلئون فارغة أوقات عندهم فهؤالء

 بل فحسب هذا وليس املفعول، من الفاعل يعرف ال أحدهم يكاد املعلمني هؤالء إن. نقودا يأخذون

 هؤالء إن واملصرية، والشامية والفلسطينية واليمنية العراقية بلهجته العربية اللغة يدرس بعضهم دجن

 املراكز هذه إىل أصالً دخل الذي الطالب رأسها وعلى التعليمية، العملية أركان يهدمون املعلمني

 نظرة إىل وتنقلب تتغري النظرة هذه لكن. العربية من شيئاً على حيصل أن يف وأمل متفائلة بنظرة

  .اللغة هذه معلم وجتاه العربية جتاه وسوداء متشائمة

 إىل شيء كل قبل افتقروا كما البسيطة ومبادئه التعليم أوليات إىل املعلمون هؤالء افتقر لقد

 إهانة هذا أليس العربية؟ يدرس وهو األسنان طب قسم يف خترج بإنسان فكيف ،103العملية الناحية

 ودرس سنوات مخس العربية اللغة درس الذي تركيا يف العربية مدرس إىل نةوإها العربية؟ إىل

   جراحا؟ أو طبيبا ويعمل العربية اللغة قسم يف خترج معلما رأينا هل. والدكتوراة املاجستر

 األحيان من كثري يف فإنه التعليمية، للعلمية بانيا الطالب نظر يف هو كما العربية معلم إن

  .التعليمية العملية وجه يف الكربى العقبة يشكل وبالتايل هلا هادما يكون

  

  
                                                             

 -الثالثاء ا، وضالنه وسبل واقعها -األردنية اجلامعات يف العربية اللغة معلكي إعداد برامج العموش، خلود  103
 .17-13. ص ،2009 -األول تشرين 27
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  املقترحات. 2.2.3

 دوري بشكل عملهم وطرق أساليب لتطوير عمل برامج الثانويات ملدرسي تقدم أن.1

  .اجلامعات أساتذة يعدها ومستمر

 للغةا يف خمتصون أساتذة يلقيها واخلطباء األئمة مدارس يف شهرية دورية حماضرات تقام أن.2

  .العربية

 اجلامعات أساتذة حيدده العمل همماستال قبل الثانويات ملعلمي امتحان يوجد أن.3

  .املختصون

 مدارس معلمي إىل املختصني العربية اللغة أساتذة قبل من وتوجيهات توصيات تقدم أن.4

 التوجيهات ذهه بتنظيم بدوره املدير ويقوم األمر، لزم إذا اجلامعات معلمي وإىل واخلطباء ئمةاأل

  .العربية تدريس لتطوير خطة مبثابة وجعلها

  .معلميها مع املدارس وطالب معلميها مع اجلامعات طالب بني رحالت تنظم أن.5

 العربية اللغة يبحثوا أن على اجلامعات وطالب املدارس طالب بني شهرية لقاءات تنظم أن.6

 العربية اللغة أقسام دخول على الثانوية طالب نشجع وبذلك العربية، باللغة بعضهم مع ويتكلموا

 خربم من ويأخذون اجلامعات، معلمي مع املدارس معلمو يتواصل الوقت نفس ويف ا، ونعرفهم

  .العربية تدريس جمال يف

 حلضور طالم مع الثانويات ملعلمي اجلامعات أساتذة قبل من دعوات هناك يكون أن.7

  .  اتاجلامع يف العربية اللغة دروس بعض
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  :العربية تعليم يف والتعليمية التقنية الوسائل. 2.3

 وهو والتكنلوجيا، العلم عصر هو فيه نعيش الذي العصر أن الواضح من: التقنية الوسائل أمهية

 عليه جيب العصر هذا روح يواكب كي املرء على وأن السريع، الثقايف واالنتشار املعريف التفجر عصر

 فيما العصر تكنلوجيا من ويستفيد الذايت، التعلم مهارة رأسها وعلى عديدة مبهارات يتزود أن

 أنه على إليه ينظر كان أن فبعد وقتنا، يف التكنلوجيا مفهوم توسع ولقد وعلوم، معارف من يستقيه

 تعد الوسائل تلك أصبحت فقد التعليمية، العملية يف ا يستعان اليت واألدوات الوسائل من جمموعة

 تشويق إىل إضافة لطالبه، الرسالة تبسيط يف املعلم تساعد التعليمية فالوسيلة ،104مليةالع هذه قلب

 امللل وتطرد النشاط الطالب عند جتدد كما جذابة، بصورة الدرس ملتابعة انتباههم وشد الطالب

  .الدرس خالل

 الطالب عدتسا أا كما التعليمية، للعملية جديدة وأبعاداً خربات تضيف التعليمية الوسائل إن

 على املعلم وتساعد واملالحظة، االستطالع حب فيه وتنمي لألشياء، حقيقية معرفة تكوين على

 نفس يف وحتقق متنوعة التدريس طرق وجتعل ممكن، وجهد وقت بأقل الدرس وهدف غاية حتقيق

 لبحثا جماالت زيادة خالل من العلمي البحث تنمية على أيضاً وتساعد م،يالتعل اقتصادية الوقت

 يف التقنية الوسائل أمهية وتزداد. 105املعلومات على احلصول لتيسري البحث طرائق وتوفري والدراسة

 املنهج، أو الطالب أو املعلم قبل من كان إن صعوبات، التعليمية العملية أركان تواجه عندما التعليم

  .كبري بشكل األتراك للطالب العربية تعليم يف نشاهده ما وهذا
                                                             

 دمشق دمشق، جامعة ،التعليم تقنيات إىل مدخل ديب، أوصاف -صيام وحيد حممد -العبداهللا ابراهيم فواز  104
 .19. ص ،2011

 .22-21. ص السابق، املرجع  105
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  تركيا يف العربية تعليم يف التقنية الوسائل استخدام اعيدو. 2.3.1

 تكلمه املعلمني فبعض الدرس، أثناء التكلم وخصوصاً العلمية، املعلمني بعض كفاءة عدم-1

  .واألصوات احلروف بعض نطق توضيح يف الوسائل ذه يستعني ولذلك قليالً، العربية باللغة

 الكشف يف فتساعده العربية، اتمعات وأحوال ربيةالع بالثقافة املعلمني بعض معرفة عدم-2

  . اتمعات وهذه الثقافة هذه مظاهر عن

  . الوسائل هذه استخدام يستدعي مما أحياناً بالطالب الصفوف امتالء-3

 الوقت كامل املعلم يستثمر حىت ا يستعان الوسائل فهذه العربية، لدرس املتاح الوقت قلة-4

  .106الطالب مجيع لصاحل

 عن يشرد أن حياول الطالب من كثرياً أن وخصوصاً الدرس أثناء الطالب انتباه جذب-5

  .الدرس

 سيحاول فإنه الوسيلة هذه إىل ينظر فعندما العربية، طالب عند الذايت التعلم حب استثارة-6

  .لوحده العمل ذا يقوم أن جيرب أن

 بيةنأج لغات يتعلمون الذين الطالب ومجيع العربية اللغة فطالب الدرس، أثناء امللل كسر-7

  .الطالب عند النشاط وجيدد الدرس جيدد الوسائل هذه ووجود الدرس، أثناء امللل ذا يشعرون

 هذه استخدام إىل املعلمون يلجأ ولذلك العربية، تعليم يف الكتب من كثري مساعدة عدم-8

             .        107الكتاب داخل ملوضحةا والوسائل املعلومات يف نقص من للكتاب رديفة لتكون الوسائل

                                                             
 .83-72. ص ،2007 كوبنهاكن، ،التعليم تكنلوجيا شنب، أبو أمحد ميساء  106



111 
 

  هلا املرافقة والصعوبات العربية تعليم يف التقنية الوسائل أهم. 2.3.2

 الوسائل: جمموعات ثالث إىل ا يهتمون الذين والتربويون التعليمية الوسائل ءخربا يصنف

  .108والبصرية السمعية الوسائل السمعية، الوسائل البصرية،

  

  البصرية وسائلال. 2.3.2.1

 األشكال لبعض واسمات البيانية والرسوم اخلرائط والسبورة، اإلسقاط، جهاز مثل

  . البطاقات اللوحات، واملتاحف، واملعارض األرضية والكرة والنماذج

 بسيطًا مثاالً أخذنا فلو األشكال من بشكل العربية تعليم يف تساعد البصرية الوسائل هذه إن

 العريب العامل كشف وسيحاولون انتباههم سيثري فإنه الطالب أمام األرضية رةللك جمسم وجود وهو

 من يعرف ال الطالب من وكثري تقع، قارة أي يف اليمن مثالً يعرفون ال الطالب من فكثري. بأنفسهم

 فعلى العربية البلدان لبعض الصحيح االسم يعرف ال منه وكثري فقط، منها املشهورة إال العربية البالد

 فهي وهكذا" ديب "يعرفوا" املتحدة العربية اإلمارات"و ،"فاس "عنها يقولون" املغرب "املثال، سبيل

 ما بأهم اسم هذا أُرفق إذا خصوصا العامة الطالب ثقافة يف وتزيد واجلهد الوقت من كثرياً توفر

  . وغريها واقتصادية وجغرافية سياحية مظاهر من البلد ميتلكه

 فاملعارض التعليم وسائل أهم من تعد فهي املعارض مثل أخرى بصرية يلةوس أخذنا ولو

 لو فمثالً. ااالت مجيع يف داللياً حقالً للطالب وتشكل العربية والثقافة باللغة الطالب تعمق املختلفة
                                                                                                                                                                             

 .680-675. ص ،العربية اللغة تدريس طرائق يف السيد،  107

 .436-432. ص ذكره، سبق مرجع ،إبراهيم  108
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 ريةكب كمية على سيحتوي فإنه العريب، للكتاب معرضا تركيا يف العربية للغة التعليمية املراكز أقامت

 يتعلمها كلمات من الكتب معرض يرافق ما وأهم الكتب أهم على الطالب وسيعرف الكتب من

 مع ولكن. أخرى جماالت ويف املوضوع هذا يف دالليا حقالً يشكل وبذلك املعرض أثناء الطالب

  .تكلفتها وعدم بساطتها من الرغم على موجودة غري الوسائل هذه من كثري األسف

  

  وغريها الصويت التسجيل وأجهزة املذياع مثل السمعية لالوسائ. 2.3.2.2

 العربية واللغة عام بشكل األجنبية اللغات تعليم يف األجهزة هذه مثل أمهية أحد على خيفى ال

 كان إذا وخصوصاً األجهزة هذه مثل يستدعي الصحيح بشكلها األصوات فنطق. خاص بشكل

 الصعبة الكلمات وبعض األصوات تعليم عملية يف كثريا دهتساع فإا بالعربية الناطقني غري من املعلم

 على ولكن والفهم التكلم مهارة تقوي بدورها اليت االستماع مهارة تقوي فإا ذلك إىل باإلضافة

 ال واخلطباء األئمة ثانويات يف وخصوصاً العربية معلمي أن إال اآلالت هذه بساطة من الرغم

  .109العربية تعليم يف ميزاا من فيدوايست أن حياولون وال يستخدموا

  

  والتلفاز والفيديو احلاسوب ومنها والبصرية السمعية الوسائل. 2.3.2.3

 إىل هي ما فاللغة التدريس، أثناء الوسائل هذه مثل إىل حباجة هم العربية اللغة معلمي إن

 حمكما ربطًا بينهما ربط إذا إال والواقع الرمز بني يقرب أن يستطيع ال واملدرس للواقع رمزية صورة

                                                             
 .685. ص ،العربية اللغة تدريس طرائق يف السيد،  109
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 املختلفة احلياتية املواقف يف الواقع مشاهدة طريق عن مباشرة خربة إىل طالبه يقود أن إما  يتم وهذا

  . احلواس طريق عن ملموسا أو مسموعا أو مصورا الواقع إليهم ينقل أن وإما

 ينقص ما هذا. أبنائها لغري العربية تعليم يف تكون ما أشد هي األجهزة هذه مثل استخدام إن

 نشاهدها ال أننا إال ورخصها، األجهزة هذه بساطة من الرغم فعلى األتراك، للطالب العربية تعليم

 باحلاجة املعلم شعور لعدم أو مستخدميها خربة لقلة أو توفرها لعدم إما نادراً، إال التعليمية العملية يف

  .االستخدام عدم على أجربه الدرس روتني ألن إليها

 أقول ال أنا البسيطة، الوسائل هذه مبثل يرفق أن جيب األتراك للطالب العربية اللغة تعليم إن

 هذه مثل من أخرى أجنبية لغة أي أو العربية اللغة لتعليم الضروري من كان وإن اللغوية املختربات

 هلذه الثقافية راكزبامل وخصوصاً الفرنسية أو اإلجنليزية اللغة تعليم يف نشاهده ما وهذا 110املختربات

 وصارت األخرية السنوات يف اللغات تعليم  ميدان إىل طريقها شقت اللغوية فاملختربات. اللغات

  .احلية اللغات لتعليم متكامل نظام ألي األساسية املكونات من اللغات خمتربات برامج

 ال املعلم، لدور إلغاًء يعين ال وهذا األجهزة هذه وجود العربية لتعليم الضروري من بات لقد

 هذه تكفي فال استخدامها، يف ماهرا معلما يتطلب األجهزة هذه وجود فإن متاما بالعكس بل

. 111هلا قيمة ال كفء معلم وبدون استخدامها يف األهم الدور فللمعلم موجودة، تكون أن األجهزة

 تكون أن إما فهي ا،بأكمله اللغة مكونات على احتوت ولو حىت شيئاً تساوي ال لوحدها فالوسيلة

 نقطة توضيح من أو الشرح أثناء مداخلة من استعماهلا املعلم أحسن إذا الدرس يف فعالة إجيابية
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 ينعكس ملل إىل بالدرس تؤدي سلبية تكون أن وإما مهمة، أشياء إىل الطالب توجيه من أو غامضة

  . سليب بشكل الدرس على

 يوما تزداد فهي العربية اللغة تعليم جمال يف وخصوصا جدا كثرية والتقنية التعليمية الوسائل إن

 يكون أن املهم من ليس وهي أخرية نقطة يبقى لكن. والعلوم التكنولوجيا لتطور نتيجة يوم بعد

 من فكثري األجهزة، هذه استخدام حسن املهم لكن العربية تعليم إىل تدخل جديدة أجهزة هناك

 وسيلة أبسط تعد اليت السبورة بسيطًا مثاالً أخذنا ولو ستخدامهاا املعلمون حيسن ال القدمية األجهزة

 السبورة استعمال حيسن ال وهو الفصل يدخل الذي املدرس إن "املربني أحد عنها يقول اليت للتعليم

 احلقائق برؤية البصر حاسة يستخدم أن للتلميذ تتيح السبورة ألن وذلك. 112"مدرس نصف يساوي

  .املدرس قبل من السمع حاسة طريق عن تلقاها أن بعد  ملموسة

  

  املقترحات. 2.3.3

 ال التعليم وسائل ألن درس، كل يف التعليم وسائل استخدام على املعلمون يتعود أن جيب.1

  .الدرس أثناء ترفيهياً وجماالً بل فقط، تعليمياً جماالً تعد

 طريق عن بشرحه يقوم واجباً الطالب حيضر حبيث للطالب واجبات هناك يكون أن. 2

  .احلديثة الوسائل إحدى

  .والكالمية السماعية مهاراته ينمي أن الطالب يستطيع لغوي خمترب هناك يكون أن.3
                                                             

 سعود، امللك جامعة ، السعيد، موسى عائشة ةترمج ،اللغة تدريس يف ومبادئ أساليب فرميان، الرسن داريان  112
 .املقدمة انظر ،1997 الرياض،
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 ويقوم اإلسقاط جهاز مثالً فيستخدم التعليم، وسائل استخدام يف تنوع هناك يكون أن.4

 مثل بسيط جهاز طريق عن لغته يطور أن يستطيع بأنه الطالب يشعر حىت املسجل، باستخدام

  .  املسجل

  

  العربية تدريس طرق. 2.4

  التدريس طرق أمهية. 2.4.1

 التفكري تاريخ يتتبع ومن التربوية، الطرق يف البحث يف أنفسهم وحديثًا قدمياً املربون شغل

 يعود النشاط هذا مرجع ولعل الصاحلة، الطريقة إىل الوصول سبيل يف متصلة حماوالت جيده التربوي

  .التدريس أركان من ركن قةالطري أن إىل

 ومادة الدرس يتلقى وتلميذاً الدرس يلقي مدرسا تتطلب التعليمية العملية أن تصورنا فإذا

 عالج يف املدرس يسلكها اليت الطريقة وهو أمهيته، له رابعا ركنا هناك فإن التلميذ مع املدرس يعاجلها

 أن السديدة الطريقة وتستطيع ،113الطريقة بنجاح كبري حد إىل يرتبط التعليم وجناح الدرس، هذا

  .التعليم مشكالت من ذلك وغري الكتاب وصعوبة الطالب وضعف املنهج فساد من كثريا تعاجل

 املنهج، وآلية بالكتاب مرتبطة فهي املنهج بناء عناصر من مهما عنصرا التدريس طريقة ومتثل

 فطريقة إذن. التدريس عملية يف املناسبة ةالطريق كبرية درجة إىل حتدد الدراسية املناهج فتصميم

 للموقف مالئمة كانت وكلما واملهارة، واملعرفة للمعلم الناقلة الوسيلة أو األداة هي التدريس
                                                             

 دار ،تدريسها وطرائق مناهجها العربية اللغة الوائلي، عباس الكرمي عبد سعاد -الدليمي حسني علي طه  113
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 وأكثر عمقًا أوسع عربها املتحققة التعليمية األهداف كانت والكتاب الطالب مع ومنسجمة التعليمي

  .114فائدة

  

  عنها الناجتة والصعوبات العربية يمتعل يف املستعملة الطرق. 2.4.2

 ومل العربية تدريس طرق يعرف ال املدرسني بعض أن تبني به قمت الذي لالستبيان نتيجة

 يف النحو وطريقة وإلقاء ترمجة من القدمية الطرق يستخدم يزال ال اآلخر والبعض قبل، من ا يسمع

 وجتعل والتقدم للحركة قابلة غري جامدة جتعلهاو العربية اللغة تقتل املستخدمة الطرق هذه إن. التعليم

 كما هلا املرافقة الضعف نقاط لوجدنا بالنظر الطرق هذه تناولنا فلو التعليمية، العملية مركز املعلم من

  :يلي

  

  اإللقائية الطريقة. 2.4.2.1

 طباءواخل األئمة ثانويات يف وخصوصا الطريقة هذه يعتمد العربية اللغة مدرسي أغلب يزال ال

 املعلم من الطريقة هذه جتعل احلقيقة ويف. اخلاصة واملعاهد الشريعة وكليات العريب األدب وكليات

 عليهم يلقي أن ينتظرون املستمعني وأن املعرفة ميتلك الذي الشخص فهو التعليمية العملية أساس

 متاما سليب موقف يف الطالب جتعل الوقت نفس ويف عقوهلم، وتنمية إفادم دف عنده مما بعضا
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 إعمال منه يطلب أن أو عليها احلصول سبيل يف جهد أي يبذل أن دون جاهزة املعلومات يتلقى

  . 115فيها عقله

 املعارف من كبريا قدرا يكسب الطالب أن من الطريقة هلذه اإلجيابيات بعض من الرغم وعلى

 العملية  تعوق وبذلك ياا،إجياب على تطغى سلبياا أن إال االستماع حب الطالب عند وتنمي

  :سلبياا ومن التعليمية

 يف للمعلم مشارك وغري فعال غري متلق عن عبارة فيكون سليب موقف يف الطالب تضع. 1

  .الدرس

 الذين الطالب على اإللقاء أثناء املعلم يركز وبذلك الطالب بني الفردية الفروق تراعي ال. 2

  .املناقشات بعض يف معه يتابعون

 يتطلب وبذلك للمعرفة الوحيد املصدر هو يعترب املعلم ألن املعلم يف خاصة قدرات تطلبت. 3

  .الدرس أجزاء بكل واإلحاطة التحضري يف عالية قدرات منه

 يريد كما املعلم مع يتابعوا أن الطالب يضطر حيث واجتاهام الطالب مبيول تم ال. 4

  .الطالب وهو التعليمية العملية يف مهما اعنصر املعلم يقتل وبذلك. الدرس يوجه وكيفما

 إىل متوجها الدرس بإلقاء يقوم املعلم ألن طويلة مدة والتركيز االنتباه زيادة إىل حتتاج. 5

  .116املعلم حنو التام وتركيزه انتباهه يوجه أن الطالب من يتطلب وبذلك الطالب

                                                             
 .13. ص السابق، املرجع  115

 .5. ص ذكره، سبق مرجع فرميان،  116



118 
 

  النحو طريقة. 2.4.2.2

 التحليل على فيها تركيزه وينصب الطرق، أقدم من وهي املعلمني من كثري يتبعها الطريقة هذه

 الكلمات وتدريس املعطاة والقواعد النصوص وحفظ اللغوية القاعدة شرح يف اإلسهاب أو الغوي

 وظيفية مجل يف وليس اللغوية الصيغة أو القاعدة لتوضيح خصيصا كتبت مجل يف أو قوائم ضمن

  .117اليومية احلياة يف تستخدم كاليت

 على بل اللغة، وهي التعليمية العملية من واحد جانب على تركز الطريقة هذه احلقيقة ويف

 عديدة مهارات متتلك بل فقط النحوية القواعد متتلك ال العربية اللغة إن. اللغة هذه من بسيط جزء

 هذه سلبيات ومن. املهارات هذه مجيع أمامه تبحث مل إن اللغة ذه الطالب حييط أن ميكن وال

  :لطريقةا

 ببعض، بعضها النحوية القواعد تداخل معروف هو فكما العربية، اللغة من الطالب تنفر. 1

  .ممكن غري الدرس أثناء الطالب حتمل جيعل ما وهذا

 فبدل فيها، الولوج صعبة ممرات يف اللغة تدخل حيث ضيق منحى يف التعليم عملية اجتاه. 2

  .القاعدة خالل من اللغة يدخل صبحأ اللغة خالل من القاعدة املعلم يدخل أن

 ما وهذا القاعدة، خالل من اللغة تستنتج ومل اللغة خالل من استنتجت القاعدة األصل يف.3

  .اللغة كل هي وكأا القاعدة على فريكزون القاعدة هذه يدرسون حينما املعلمني بعض يفهمه ال
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 العقلي والتعب الطالب نفوس إىل لاملل يدخل التعليم عملية يف القواعد على املعلم اعتماد.4

 العقلي الضغط هذا من للهروب الدرس أثناء بأشياء عقوهلم الطالب إشغال إىل يؤدي مما والنفسي

  .والنفسي

 عندما وذلك وغريها، والقراءة والكتابة التكلم مهارة من املختلفة اللغة مهارات إضعاف. 5

  .118القواعد داخل املهارات ضياع إىل يؤدي ذاوه  القواعد، على اللغة تعليم يف املعلم يعتمد

  

   الترمجة طريقة. 2.4.2.3

 الطرق من وهي التركية اللغة إىل الترمجة حياول مث املعلم يقرأ أن على الطريقة هذه تعتمد

 ومن العربية تعليم يف الطريقة هذه سلبية مدى أحد على خيفى وال األجنبية، اللغات تعليم يف القدمية

  :سلبياا

  .اللغة أساس هي اليت الكالم مهارة ومل والكتابة، القراءة مهاريت على تركز. 1

 أي العربية اللغة لتعليم رئيسية كوسيلة للمتعلم التركية اللغة الطريقة هذه تستخدم. 2

  .التدريس يف رئيسي وأسلوب كوسيلة الترمجة تستخدم

 ولذلك الفهم، على ال احلفظ على سيعتمد الطالب ألن الصحيحة التقومي أساليب تلغي. 3

  .الصحيح أساسها عن بعيدة التقومي أساليب تبقى
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. الترمجة يف الطالب اعتادها عما خمتلفة بطريقة العربية اللغة مجل إنتاج يف مرونة تعطي ال. 4

 هذه على يسري سوف فإنه الشكل ذا الكلمات من كلمة أو مجلة ترمجة الطالب يتعلم فعندما

 العربية غزارة معروف هو ومما. الترمجة هذه عن اخلروج يف واملرونة احلرية عنده كوني وال الترمجة

  .وبالغتها جمازها وكثرة

 اللغة بني صعوبات من تكتنفها ملا اللغة مهارات أصعب من الترمجة أن أحد على خيفى ال. 5

  . 119العربية واللغة التركية

 ارتباطها ومدى بالطريقة يتعلق فيما ريةأخ كلمة من الطرق هذه عن احلديث اية يف بد ال

 أنتجت قد أو القدمي منذ إما أُنتجت قد الطرق هذه إن فأقول للتعليم، املخصص والكتاب باملنهاج

 وبذلك العربية البالد يف أنتجت قد العربية اللغة يف تدريسها يتم اليت الكتب وأغلب الغرب، يف

 الصعوبة وتكمن اخلالف يكمن وهنا أخرى، جهة من والطريقة جهة من الكتاب أحضرنا قد نكون

 وطريقة خبطة ألف قد كتاب تدريس يف العامة الطرق من طريقة أطبق فكيف التعليم، عملية يف

  له؟ خاصة

 ال الطرق وهذه ومعارفه ألفكاره نتيجة وضعها قد الطرق هذه وضع من إن القول من البد

 أن ميكن احملاضرة طريقة فمثالً. الطريقة هذه طبقي من يف يكمن العيب لكن ذاا، يف العيب يكمن

 وأيضا الشرح، أثناء استخدامها املعلم أحسن إذا التعليم عملية يف وإجيايب فعال بشكل نستثمرها

  .تطبيقها املعلم يتقن أن بشرط العربية تعليم يف كبري أثر هلا تكون أن ميكن والترمجة القواعد طريقة
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 أستورد أن ميكن وال التعليم يف وجتارم واضعيها خلربة جةنتي وضعت قد الطرق هذه إن

 تعليم يف العبث من يعد العمل هذا فإن. آخر مكان من التدريس منهاج وأستورد مكان من طريقة

  .العربية

 من وثانيا التدريس، منهاج من أوالً تنبع أن جيب العربية اللغة تعليم يف تطبق طريقة أي إن

 على ومطلعا وعارفًا واعيا يكون أن بشرط املعلم من األهم وهو وثالثًا الب،الط وأحوال إمكانيات

 اليت الطريقة خدمة ويف هدفه خدمة يف الطرق هذه ويستثمر يأخذ أن فيحاول السابقة، الطرق مجيع

  .التعليم عملية يف عليها سيسري

  

  املقترحات. 2.4.3

 لالستفادة التدريس عملية يف املتبعة رقالط ملناقشة دورية باجتماعات املعلمون  يقوم أن.1

  .البعض بعضهم خربات من

 أن على التدريس، يف املتبعة الطرق تطوير املعلمني من القسم رئيس أو املدير يطلب أن.2

  .ذلك يف فعالة برامج تقدم

 على لالطالع اخلارج يف أو تركيا يف إما األخرى، اللغات أقسام لبعض زيارات تقام أن.3

  .هناك تبعةامل الطرق

 عن نفسه فيسأل ذلك، يف املناسبة الطريقة لنفسه يضع وأن الدرس بتحضري املعلم يقوم أن.4

  .الشرح عملية يف تباعهاإ الواجب الطريقة
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  .التعليم طرق يف خربام من لالستفادة اللغات معلمي بني واجتماعات ندوات تقام أن.5

  

 

  الطالب. 2.5

  التعليم عملية يف الطالب أمهية. 2.5.1

 أن وأستطيع واألخري، األول اهلدف فهو الطالب إىل تتجه التعليمية العملية أن شك ال مما

 التعليمية للعملية ومدركًا واعيا الطالب يكون ما وبقدر التعليم، يف األهم النقطة هو الطالب إن أقول

 وبالتايل عمله يف ماملعل يساعد أن إما فالطالب وصحيح، سهل بشكل العملية هذه تسري ما بقدر

  .التعليمية والعملية املعلم وجه يف وعقبة صعوبة يشكل أن وإما التعليمة العملية يساعد

 عن مبعزل التعليمية العملية عن نتكلم أن ميكن وال ذلك يف أساسي شريك هو إذن فالطالب

 اليت املعلم سلطة من التعليم وحترر التعليم، عملية يف الطالب إشراك الضروري من بات لقد. الطالب

  .وأفكاره وميوله الطالب وتنبذ حوله تتمركز التعليمية العملية وجعلت سلبيا منحى أخذت

 جيعل أن أيضا ويستطيع ويطوره، عمله حيسن أن املعلم جيرب أن يستطيع الواعي الطالب إن

 عن الدرس يف نفسه راكإش وحماولة ودأبه اجتهاده خالل من األمام إىل دائما تسري ميةيالتعل العملية

  . واحلوار واملناقشة األسئلة طريق
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  العربية اللغة تعليم عملية يف صعوبات من عنه ينتج وما الطالب. 2.5.2

 تدفع اليت األسباب يف فكرنا ولو البيت، يف جيتهدون ال طالم بأن املعلمني من كثري يشتكي

  . موضوعية أسبابا وإما ذاتيةً سباباًأ إما كثرية، أسبابا لوجدنا االجتهاد لعدم الطالب

 أحد يستطيع وال حياته مراحل أخطر من مبرحلة مير الطالب أن وهي كثرية الذاتية واألسباب

 األسباب ومن املرحلة، وهذه تتالءم تربية تربيته األسرة أحكمت اليت الواعي الطالب إال يتخطاها أن

 هذه طغت لقد واجتهاده، دروسه وتنسيه إليها بالطال جتذب اليت احلديثة الترفيه وسائل أيضا

 روح حيمل ال الشباب من كثريا وجعلت وحيام وقتهم وأخذت الشباب روح على الوسائل

  .والنضباط املسؤولية

 األوهام يف وتوقعهم اجتهادهم األحالم تسلبهم الشباب من كثريا أن الذاتية األسباب ومن

 وباللغة واملعلم احمليط واجلو باألسرة تتعلق كثرية أيضا فهي وضوعيةامل لألسباب بالنسبة أما. الزائلة

 وهذا ودائمة مستمرة مراقبة مراقبته وعليها اجلامعة يف يدرس ولدا هلا أن تنسى تكاد فاألسرة. نفسها

 لثانية ولو الكتاب من اقترب ملا حريته على ترك لو فالطالب الطالب، اجتهاد لعدم أساسي عامل

 على يعمل أن إما فهو اجتهاده يف كبريا أثراً بالطالب احمليط للجو فإن أخرى جهة ومن. واحدة

  .سواء حد على وعقله وقته يسلبه وإما والعمل، االجتهاد على الطالب حث

 هذا ملصادر إعجاب نظرة متلك إىل م أدى للحياة التطورية بالنواحي الطالب بعض ولع إن

 يف تعلم أو ثانوي شيء أنه العربية تعلم إىل ينظر فإنه وبالتايل وبلغته بالغرب مولع فبعضهم التطور،

  .واالكتشاف املغامرة حب
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 االجتهاد على وحثه الطالب تنمية يف إغفاله ميكن ال دورا للمعلم فإن املعلم صعيد وعلى

 مبا ملعلمفا إجيايب، بشكل االجتهاد هذا يعمق وإما للدرس اجتهاده من الطالب ينفر أن إما فاملعلم

  .االجتهاد أسري وجيعله الطلب يكبل صحيح ومنهج أسلوب من ميلك

 وبدون واألخالقية، والتربوية العلمية الكفاءة املعلم ميتلك أن بعد يتم األسلوب عن احلديث

 كفاءة ميتلك معلمه أن يشعر عندما الطالب األسلوب، عن احلديث من فائدة ال الكفاءات هذه

 نقطة هذه. األكيدة االستثناءات بعض مع والعمل لالجتهاد مضطرا سيكون قيةوأخال وتربوية علمية

 العملية إجناح يف مهم أمر وهذا للطالب، الفردية للفروقات املعلم مراعاة عدم أخرى والنقطة

  .العقبة هذه وجود مع الصحيح بشكها تتم أن ميكن ال اليت التعليمية

 صعيد على املختلفة الفروقات هذه أمام حةصحي عربية لغة تعليم عن احلديث ميكن ال

 أحدا، يظلم أن دون الدرس سيدير كيف حيتار فاملعلم ،120واملهارية والنفسية العقلية الفروقات

 إىل العقلية املقدرة صاحب بالطالب ؤدييس الفروق هلذه مراعاة دون واحد صف يف الطالب فوضع

 أصحاب الطالب املعلم أرضى ذاإو مقدرة، األقل الطالب املعلم أرضى إذا التعلم عملية يف البطء

 مييل الطالب جيعل بدوره وهذا نفسيا اآلخرين الطالب إحباط إىل فسيؤدي اخلاصة العقلية املقدرة

  .املعلم مع واملتابعة املواصلة يستطيع لن أنه رأسه يف يضع ألنه االجتهاد عدم إىل

 اجلهة يف ويوجهها يريد كيفما يشكلها أن عيستطي املعلم، يد يف العجني قطعة مثل الطالب إن

 أهم السابقة الفصول يف مر فقد الطالب اجتهاد عدم يف العربية اللغة دور أما. التعليم لعملية املناسبة

  .واملتابعة االجتهاد عملية من وتيأسه الطالب حتبط اليت اللغوية الصعوبات
                                                             

 .2004 يونيو  net.nashiri.www ،"الطالب بني الفروقات "خليل، سعاد 120 
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   املقترحات. 2.5.3

 بأسرع العربية اللغة يكتسب أن أجل من اجلماعي العمل إىل مييل الطالب جنعل أن جيب.1

  .الطالب بني واملنافسة االجتهاد حب الطالب عند ينمي اجلماعي فالعمل ممكن، وجهد وقت

 هدف يكون ال أن بشرط الذايت البحث تنمي البيت يف واجبات الطالب يعطى أن جيب. 2

  .الدرس خلف مرفقة ألا فقط الواجبات هذه

 عن وإبالغهم املدرسة أو القسم ومدير املدرسني قبل من الطالب أسرة مع واصلالت جيب.3

 على ابنها وحتث تستدرك أن األسرة تستطيع حىت البداية منذ الدراسي ووضعهم أبنائهم أحوال

  .واملثابرة االجتهاد

 مقدرم أو جيتهدون ال الذين الطالب وبعض املدرسني بني لقاءات هناك يكون أن جيب. 4

 بواجبات الطالب هؤالء يكلف أن األمر اضطر وإن النصح تقدمي يتم وأن ضعيفة، واملهارية لعقليةا

  .والعمل االجتهاد على حتثهم

 العمل وفرص العربية اللغة قسم يف املتخرج الطالب أمهية تبيان طريق عن الطالب تشجيع. 5

  .له املتوفرة

 فلو العربية، اللغة أقسام لطالب فقط ياالعل الدراسات باب فتح طريق عن الطالب تشجيع. 6

 طالبا فنجد االختصاصات، مجيع من طالبا يستقبل فإنه العربية اللغة قسم يف العليا الدراسة إىل نظرنا

 يف خترج طالبا أو العربية، للغة العليا الدراسات قسم يف يسجل أن يستطيع التاريخ كلية يف درس

  .العربية اللغة لقسم لعلياا الدراسات يف يسجل الشريعة كلية
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 املاجستري بدراسة أحق فهم العربية اللغة قسم لطالب وإحباطًا ظلما يسبب هذا احلقيقة ويف

 على الطالب حيفز وبالتايل الطالب هؤالء عمل فرصة من يعزز وهذا. غريهم من الدكتوراه أو

  .العليا الدراسات إىل الوصول يف واملثابرة االجتهاد

 يف ملا العربية البالد أو املدن إلحدى شهرية أو فصلية برحالت الكلية أو رسةاملد قيام. 7

  .بينهم فيما العالقة وتقوية للطالب تشجيع من ذلك

  .األوائل اخلمسة للطالب فصلية مكافآت توزيع طريق عن الطالب تشجيع. 8

 األوىل املراحل ذمن األمر هذا على بتدريبه ونبدأ معلماً، سيكون بأنه للطالب الثقة إعطاء.9

 االجتهاد على نفسه وحيث نفسه يطور سيبدأ معلمه من الثقة يأخذ عندما فالطالب التعليم، عملية يف

 جنعل أن ميكن فمثالً طالبه، مع املعلم خربة نتيجة كثرية بطرق تتم للطالب الثقة وإعطاء فأكثر، أكثر

  .املدرس من بدالً الدرس يلقي الطالب

 والسخرية رأيه تسفيه وعدم واحلوار، املناقشة خالل كان أيا رأيه وقبول الطالب احترام. 10

  .ومعنويا نفسياً الطالب إحباط إىل يؤدي قد ألنه منه

 الطالب مع االجتهاد على واملثابرين العقلية القدرات أصحاب الطالب يكلف أن جيب. 11

  .لبعضهم عوناً الطالب يكون أن أجل من مشتركة بواجبات  االجتهاد قليليي

 حب عندهم تنمي االجتهاد قليلي للطالب نشاطات الصيفية العطلة يف يكون أن جيب.12

  .الشيقة املواضيع من جمموعة تلخيص املثال سبيل على واالطالع البحث
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 األسرية الطالب مشاكل أهم على االطالع مهمته تكون للصف مرٍب يكلف أن جيب. 13

  .االجتهاد عدم إىل هب تؤدي اليت واالجتماعية والنفسية

 يكون أن جيب االختبار فمثالً كثرية، واختبارات ناجحة تقومي أساليب هناك يكون أن. 14

 تكون أن جيب االختبارات هذه طبعا. االجتهاد على الطالب جيرب وبذلك شهر، أو أسبوعني خالل

  .مبجموعها الطالب درجة على مؤثرة درجتها

 والنفسية العقلية الفروقات حسب الطالب توياتملس تقسيم هناك يكون أن جيب. 15

  .حديثاً العربية اللغة يتعلم طالب مع العربية اللغة يف خلفية عندهم الذين بالالط يوضع فال واملهارية

 واإلدارة املعلم من بد فال الطالب قبل من العربية لتعلم حقيقية دوافع وجود لعدم نتيجة. 16

 الكافية الدوافع ميلكون ال الطالب فأغلب االجتهادي، حتصيله من زيدت دوافع الطالب أمام خيلقوا أن

  .ثانيا املنهاج وضع على والقائمني أوالً املعلم عاتق على يقع وهذا العربية لتعلم

 اللغة إىل انتباهه وتلفت للقراءة الطالب تشد جذابة وقصص شيقة بكتب املكتبة تزويد. 17

  .اجلامعات مكتبات وخصوصاً املكتبات يف نشاهده ال ما ذاوه واستئناس مجالية من حتويه وما
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  اخلامتة

 هذه جتمع كلمة من النهاية يف البد التعليمية، العملية تواجه اليت الصعوبات أهم ناقشنا أن بعد

 ال إنساين موضوع أي وإن إنسانياً، موضوعاً نناقش أننا نعترف أن علينا جيب البداية يف املسائل،

 حالً وليس الصعوبات، هلذه تقريب جمرد النقاش هذا يبقى ولذلك جاهزة، بقوانني نقننه أن نستطيع

 ا حياط أن ميكن ال تركيا يف العربية اللغة تدريس صعوبات فإن املقابل ويف جهة، من هذا هلا

 حبث وليكن لغوية مشكلة أي مثالً أخذنا فلو ببعضها، الصعوبات هذه ارتباط منها عدة، ألسباب

 والتمييز، إليه، واملضاف واملذكر باملؤنث وترتبط باجلمع، ترتبط املسألة هذه أن لوجدنا عددال

 خيتلف العربية اللغة تدريس أن ننسى أن علينا جيب وال واملعرب، واملبين والعطف، واملعرفة، والنكرة

 نستطيع فال رية،كث واعتبارات لظروف اخلاصة واملعاهد واخلطباء، األئمة مدارس وبني اجلامعات بني

 ال وأيضاً واخلطباء، األئمة مدارس يف العربية تدريس مقابل غازي جامعة يف العربية تدريس نضع أن

 األدب تدرس اليت اجلامعات يف العربية تعليم مقابل غازي جامعة يف العربية تعليم نضع أن نستطيع

  .وأحواله ظروفه منها فلكل العريب،

  :تتمحور واليت البحث هذا ائجتبن ونقر نعترف نأ لنا البد النهاية يف ولكن

 العربية اللغة أو األجنبية اللغة سبيل على كان إن املوضوع هذا تناولت اليت األحباث قلة. 1

  .خاص بشكل

 املصادر قلة عن ناهيك ببعضها موضوعاته لتداخل املوضوع هذا يف البحث صعوبة. 2

  .واملراجع
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 األتراك للطالب فقط ليس اضطرابات منها كبري قسم يف تشكل اليت اللغوية املشكالت. 3

  .األجانب من العربية متعلمي لكل بل فحسب

 نتيجة وذلك اآلخرين القسمني من الرسالة هذه يف أكرب حيزا اللغوية املشكالت شغلت. 4

  .كثرية جزئيات إىل وتفرعها املوضوعات لتشعب

 وصلت املوضوعات فبعض التعليمية العملية تواجهها اليت املوضوعات صعوبات تنوعت. 5

 املعلم، حيث من العربية باللغة والتكلم العدد موضوع املثال سبيل فعلى. الذروة إىل صعوبتها

  .التعليم العلمية يف احلديثة والوسائل الطرق واستخدام

 كمشكلة سريعا حالً هلا جند أن ميكن التعليمية العملية تواجهها اليت الصعوبات من بعض. 6

 الذي املعلم كمشكلة أطول وقت إىل حتتاج الصعوبات هذه من وبعض التعليمية والوسائل لكتابا

 فيها أنفسهم العرب يواجه واليت نفسها اللغة إىل يرجع منها وبعض واملران، التدريب إىل حيتاج

  .واإلعرابية الصوتية املظاهر وبعض التفضيل كاسم صعوبات

 أبسط حىت وال التعليم طرق يعرف ال املعلمني عضب أن االستبيان نتائج من تبني. 7

  .التعليمية العملية أثناء األساليب

 ثانية الطالب ويف أوالً املعلم يف واملتمثلة التعليم عملية يف الرخاوة الرسالة هذه من تبني. 8

 قيتل بعد الكايف الوقت والدراسة باالجتهاد يقومون ال الطالب أن االستبيان نتائج من لوحظ فقد

  .الدرس
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 واملتمثلة العربية اللغة أقسام لطالب بالنسبة والدوافع احلوافز قلة الدراسة هذه من تبني. 9

 احلوافز سبيل وعلى واملكافآت اهلدايا جند ال املادية احلوافز سبيل فعلى والتعليمية املادية باحلوافز

 مل العليا الدراسات يف طالبا يستقبل ةالعربي اللغة أقسام فبعض العايل التعليم حوافز جند ال التعليمية

  .قسمهم غري من طالبا أو العربية يدرس

 الصعوبات هذه أن إال العربية، تدريس تكتنف اليت الصعوبات بعض على تعرفنا قد كنا وإن

 أوفر، بنصيب املشاكل هذه لتناول الدراسات تكثيف من البد ولذلك حتصى، أن من أكرب هي

 األئمة مدارس يف أو اخلاصة، املعاهد أو اجلامعة يف كان إن يوم بعد يوماً زدادي العربية على فالطلب

 العربية اللغة جعلت اليت القوانني مجلة وخصوصاً األخرية نةواآل يف أوسع عناية أخذت اليت واخلطباء

 وملستقبل لتعليم بالنسبة حتول نقطة اعتقادي يف سيكون وهذا األوىل، الصفوف يف اختيارية مادة

  .تركيا يف العربية

 تتضافر وأن العربية، باللغة املختصني بني التعاون أمهية إىل أشري أن يل البد احلديث اية ويف

 اجلهود باستقاللية التعليمية العملية تطوير يتم أن ميكن ال ألنه اللغة، هذه تعليم خدمة يف اجلهود

  .االنفرادي والعمل
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  الثالث القسم

  يانتقييم االستب

ا يف جامعة غازي وجامعة أنقرة وعدة ثانويات من األئمة طبق االستبيان على ثالثني أستاذً

 وهذه األسئلة تضمنت  وأربعني سؤاالً اخلاصة ومشل االستبيان على سبعواخلطباء وبعض املعاهد

  . أركان العملية التعليمية من معلم وكتاب وطالب ومنهج ووسائل وغريها

وقد قمت باستبيان شفاهي . حاطة بكل ما يتوقع أن ينتج عنه صعوباتوهدف االستبيان اإل

لبعض األسئلة اليت ختص الصعوبات بشكل مباشر لبعض معلمي الثانويات وأساتذة اجلامعات وحىت 

  .لبعض الطالب

  

  يف أي قسم خترجت؟. 1

A :اقسم اللغة العربية وآدا.  B :قسم تعليم اللغة العربية.  C :قسم الشريعة. 

 
أجاب اثنا عشر مدرسا أم خترجوا يف قسم اللغة العربية وآداا أربعة منهم يف جامعة أنقرة 

  .واثنان يف سلجوق وستة يف ثانويات األئمة واخلطباء
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 أم خترجوا يف قسم تعليم اللغة العربية، مخسة منهم يف جامعة أجاب ثالثة عشر مدرساً

  .ثانويات األئمة واخلطباءغازي ومثانية يف 

  .أجاب مخسة منهم أم خترجوا يف قسم الشريعة ومجيعهم يف ثانويات األئمة واخلطباء

  

  منذ مىت تدرس اللغة العربية؟.2

A :ثالث سنوات.  B :عشر سنوات.  C :مخس عشرة سنة.  D :…………….. 

 
  :كانت إجابات املعلمني على النحو التايل

الثة منهم يدرسون اللغة العربية منذ ثالث سنوات، واحد منهم يف اجلامعة وواحد يف ث

  .معهد خاص وواحد يف ثانوية األئمة واخلطباء

سبعة منهم يدرسون اللغة العربية منذ عشر سنوات، ثالثة يف معهد خاص وأربعة يف ثانوية 

  .األئمة واخلطباء

مخس عشرة سنة، ستة يف اجلامعة وتسعة يف مخسة عشر منهم يدرسون اللغة العربية منذ 

  .ثانوية األئمة واخلطباء
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 ثالثة منهم يدرسون . ، كان مفتوحا أجاب عليه مخسة معلمني Dاالختيار الرابع وهو

  . العربية منذ عشرين سنة، اثنان يف اجلامعة وواحد يف الثانوية

  .انويةاثنان يدرسون منذ سبع عشرة سنة واحد يف اجلامعة وواحد يف الث

  هل سافرت إىل بلد عريب؟. 3

A :نعم، اسم البلد.........    B :ال.  

 
  :توزعت اإلجابات كما يلي

عشرة منهم من أساتذة اجلامعات، وتسعة من ثانوية األئمة واخلطباء وثالثة من املعاهد 

  .، سورية، السعوديةمصر، األردن: اخلاصة، وهم قد ذهبوا إىل بالد عربية خمتلفة منها

وكان للجواب الثاين مثاين إجابات، ثالثة منهم ملعلمي املعاهد اخلاصة وستة ملعلمي 

  .الثانويات

  

  ملاذا سافرت إليه؟. 4

A :لتعلم اللغة العربية.  B :للزيارة.  C :للعمل.    D :…………….. 
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  :توزعت اإلجابات على الشكل التايل

 عشر إجابات، سبعة منهم لتعلم اللغة العربية وهم من أساتذة اجلامعات ولاالختيار األ

  .واثنان من الثانوية وواحد من املعهد اخلاص

وكان اثنا عشر جوابا لالختيار الثاين منهم اثنان للمعهد اخلاص وثالثة ملعلمي اجلامعات 

 .وسبعة ملعلمي الثانوية

 

 

  كم املدة اليت بقيت فيه؟. 5

A:……………..  

  :توزعت اإلجابات على الشكل التايل

تسعة من األساتذة بقوا عشرة أيام، ثالثة من األساتذة بقوا سنة، ثالثة بقوا ملدة ثالثة أيام، 

اثنان ملدة شهرين، واحد منهم مخسة أشهر، واآلخر ستة أشهر، واحد ملدة سنة وشهرين، واحد ملدة 

  . سنتني، واحد ملدة ثالث سنوات
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  ونه يف التعليم؟أي كتاب تدرس. 6

A :العربية للحياة.  B :العربية بني يديك.  C :هيا نتعلم العربية.  D :كتب خمتلفة. 

  

  :توزعت اإلجيابات على الشكل التايل

  .إجابتان لكتاب العربية للحياة، وهو يدرس يف املعاهد اخلاصة

  .سبع إجابات للعربية بني يديك، اثنتان للمعاهد اخلاصة ومخس للجامعات

  .عشرة إجابة لكتاب هيا نتعلم العربية وكلها يف ثانويات األئمة واخلطباءمخس 

مخس إجابات لكتب خمتلفة وهي تتبع للجامعات اليت تدرس األدب العريب وملعهد خاص، 

  .يدرس كتاب من تأليفه

  
  

  كيف جتد موضوعات الكتاب؟. 7

A :سهلة.    B :صعبة.    C :مقبولة.   

  

  : اإلجيابات على الشكل التايلتوزعت
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  .االختيار األول مخس إجابات، منها اثنتان للمعاهد اخلاصة وثالث منها للثانويات

أما االختيار الثاين فكانت له، ثالث إجابات، اثنتان منها ملعلمي الثانويات، وواحدة ملعهد 

  .خاص

  :لشكل التايلأما االختيار الثالث فكان له اثنتان وعشرون إجابة، توزعت على ا

  .عشر ملعلمي اجلامعات، عشر لعلمي الثانويات، اثنتان ملعلمي املعاهد اخلاصة

  
 

  هل املوضوعات مناسبة للطالب؟. 8

A :نعم.   B :نوعا ما.    C :ال.   

  

  :توزعت اإلجابات على الشكل التايل

  .ت، واثنتان ملعلمي الثانويات منها ملعلمي اجلامعاثمخس إجابات لالختيار األول، ثال

االختيار الثاين كانت له اثنتان وعشرون إجابة منها سبع ملعلمي اجلامعات وإحدى عشرة 

  .ملعلمي الثانويات وأربع ملعلمي املعاهد

  .االختيار الثالث كانت له ثالث إجابات، واحدة ملعلمي املعاهد واثنتان ملعلمي الثانويات
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  هي املقترحات بالنسبة للكتاب ؟ ما.9

A:تبسيط النحو    B :تبسيط املوضوعات .C:تقليل املوضوعات .D:تبسيط اللغة .E 

:............  

  

عشر إجابات لالختيار الثاين والثالث والرابع معاً، : جاءت اإلجابات على الشكل التايل

، ثالث منها ملعلمي الثانوية، وثالث منها تسع إجابات لالختيار األول .وكانت كلها ملعلمي الثانوية

إحدى عشرة إجابة لالختيار اخلامس، اثنتان .ملعلمي اجلامعات، وثالث منها ملعلمي املعهد اخلاص

ملعلمي الثانوية تطلب زيادة التدريبات وسبع منها ملعلمي اجلامعات وتطلب زيادة التدريبات 

ليم وتنوع التدريبات، إجابتان ملعلمي املعهد اخلاص واالهتمام بالوسائل املرئية والسمعية يف التع

  . تطلب زيادة التدريبات وتنوعها 
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  هل توجد مكتبة عندكم؟. 10

A :نعم.   B :ال.    

  

ت عوتوز. كانت اإلجابات مخس وعشرون لالختيار األول، ومخس إجابات لالختيار الثاين

. مخس عشرة إجابة ملدرسي الثانويةات وع عشر إجابات ملدرسي اجلام،إجابات االختيار األول

  .وتوزعت إجابات االختيار الثاين يف املعاهد اخلاصة

  
  

  هل يوجد يف املكتبة كتب باللغة العربية؟. 11

A :نعم.     B :ال.    C :ًقليل جدا.    

اثنتا عشرة إجابة لالختيار األول توزعت ست : جاءت اإلجابات على الشكل التايل

 ملعلمي ت له ثالث عشرة إجابة توزعت أربعلجامعات وست للثانويات أما االختيار الثالث فكانل

  . اجلامعات وتسع إجابات ملعلمي  الثانويات
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  طالب يف الفصل الواحد؟الكم عدد . 12

A :20.    B :30.    C :40.    

ختيار األول، وكانت ملدرسي مخس إجابات لال: جاءت اإلجابات على الشكل التايل

 ست عشرة إجابة لالختيار الثاين، اثنتا عشرة ملعلمي ثانوية األئمة واخلطباء وأربع .املعاهد اخلاصة

تسع إجابات لالختيار الثالث، ثالث منها ملعلمي الثانويات وست . إجابات ملعلمي اجلامعات

  .إجابات ملعلمي اجلامعات
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   كم حصة للغة العربية يف األسبوع؟.13

A...... :      

مخس إجابات ساعتني يف األسبوع، وهم من معلمي : توزعت اإلجابات على النحو التايل

صة يف األسبوع، وهي ملعلمي ثانوية األئمة اخلاصة، عشر إجابات، مخس وعشرون حاملعاهد 

إجابتان . ة األئمة واخلطباء ثانويثالث إجابات، ثالثون حصة يف األسبوع وهي ملعلمي. واخلطباء

صة ملعمي ست إجابات، اثنتان وعشرون ح. طباءصص وهي أيضا ملعلمي ثانوية األئمة واخلعشر ح

  .أربع إجابات سبع عشرة حصة ملعلمي اجلامعات. اجلامعات

  
  

  ؟تخدم الوسائل التعليمية احلديثة هل تس. 14

A :نعم    B :ال    C :اناًأحي  

      

مخس إجابات لالختيار األول، اثنتان منها ملعلمي : ت اإلجابات على النحو التايلتوزع

عشر إجابات . اجلامعات، واثنتان ملعلمي ثانوية األئمة واخلطباء، وواحدة ملعلمي املعهد اخلاص

بع منها ملعلمي اص، واثنتان منها ملعلمي اجلامعات، وأراين، أربع منها ملعلمي املعهد اخللالختيار الث
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مخس عشرة إجابة لالختيار الثالث، تسع منها ملعلمي ثانوية األئمة واخلطباء، . ثانوية األئمة واخلطباء

  .وست منها ملعلمي اجلامعات

  

  
  

  ما هي هذه الوسائل؟. 15

A :احلاسوب.    B :جهاز اإلسقاط.  C :املسجل.  D........... :  

عهد املمخس إجابات جلواب األول، واحدة ملعلمي : على الشكل التايلجاءت اإلجابات 

ثالث إجابات للجواب . اخلاص، وثالث ملعلمي ثانوية األئمة واخلطباء، وواحدة ملعلمي اجلامعة

 الثالث، مخس إجابات لالختيار. ملعلمي اجلامعةالثاين، واحدة ملعلمي ثانوية األئمة واخلطباء، واثنتان 

 الرابع، اثنتان ملعلمي ثانوية سبع إجابات لالختيار. ألئمة واخلطباءملعلمي ثانوية اوجاءت كلها 

  .األئمة واخلطباء، ومخس منها ملعلمي اجلامعات
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  هل جتدون صعوبة عند الطالب يف تعليم اللغة العربية؟. 16

A :نعم.   B :ال.    C :نوعا ما.  D........... :  

 األول، منها تسع ملعلمي مثان وعشرون لالختيار: الشكل التايلابات على جاءت اإلج

إجابتان . األئمة واخلطباءاجلامعات، ومخس ملعلمي املعهد اخلاص، وأربع عشرة ملعلمي ثانوية 

  . الثالث، واحدة ملعلمي اجلامعات وواحدة ملعلمي الثانويةلالختيار 

  
  

  الصعوبات؟ما هي هذه . 17

A :عدم االجتهاد.    B :عدم االهتمام باللغة العربية بالنسبة للغات األخرى.  
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C :عدم وجود حافز.    D............................................ :  

 األول، منها مخس إجابات ختيارعشر إجابات لال: جاءت اإلجابات على الشكل التايل

ثالث إجابات . لمي اجلامعاتمي الثانويات، ثالث إجابات ملعملعلمي املعهد اخلاص، إجابتان ملعل

 الثالث، إجابة ملعلمي الثانوية ثالث إجابات لالختيار. لمي الثانوية الثاين، وكانت ملعلالختيار

لمي اجلامعات، وقد  الرابع، مخس منها ملعأربع عشر إجابة لالختيار.  اجلامعاتوإجابتان ملعلمي

األول، والثاين ا ملعلمي الثانوية أجابوا االختيار والثاين والثالث، وتسع منهاألول أجابوا االختيار 

  .والثالث

  
  

  هل جتد صعوبة يف فهم الطالب؟. 18

A :نعم.     B :ال.    C :نوعا ما.      

 األول، منها ثالث إجابات عشرون إجابة لالختيار: الشكل التايلجاءت اإلجابات على 

ثالث إجابات . لمي الثانويةاملعاهد اخلاصة، ومخس ملعلمي اجلامعات، واثنتا عشرة إجابة ملعملعلمي 

سبع إجابات لالختيار . علمي الثانوية الثاين، إجابتان ملعلمي اجلامعات، وإجابة واحدة مللالختيار

  .علمي الثانويةاهد اخلاصة، ثالث إجابات ملعلمي اجلامعات، وإجابتان ملالثالث، إجابتان ملعلمي املع
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  ما هو السبب برأيك؟. 19

A :صعوبة اللغة العربية.    B :عدم مقدرة املعلم يف إيصال املعلومة للطالب.  

  C :قلة الوسائل احلديثة.    D.......................................... :  

    

 األول، سبع منها ملعلمي تيارعشر إجابات لالخ: ى الشكل التايلجاءت اإلجابات عل

 الثاين، إحدى عشرة إجابة لالختيار. اجلامعاتالثانوية، ثالث ملعلمي املعهد اخلاص، إجابتان ملعلمي 

سبع إجابات . علمي الثانويةمخس منها ملعلمي اجلامعات، واحدة ملعلمي املعهد اخلاص، ومخس مل

  . ملعلمي املعهد اخلاص، ثالث ملعلمي الثانوية الثالث ثالث منها ملعلمي اجلامعات، واحدةلالختيار
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  ما مدى استيعاب الطالب مبعلومات؟. 20

A % :30.    B % :50.    C % :70.    D % :100.  

    

 األول، مثان منها ملعلمي عشر إجابات لالختيار:  الشكل التايلجاءت اإلجابات على

 الثاين، سبع منها ملعلمي الثانوية، عشر إجابات لالختيار.  اخلاص املعهدجابتان ملعلميإالثانوية، و

  . الثالث وكلها ملعلمي اجلامعاتعشر إجابات لالختيار.  املعهد اخلاصثالث ملعلمي
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  كم ساعة جيتهد الطالب بعد أن يأخذ احملاضرة برأيك؟. 21

A :ال جيتهد.  B :نصف ساعة يف اليوم   .C:ساعة يف اليوم .  D :خيتلف حسب الطالب.

      

 األول، ثالث منها ملعلمي سبع عشرة إجابة لالختيار: كل التايلجاءت اإلجابات على الش

ست إجابات لالختيار . علمي الثانويةاملعهد اخلاص، ومخس منها ملعلمي اجلامعات، وتسع إجابات مل

 الرابع، سبع إجابات لالختيار. علمي اجلامعاتالثاين، ثالث منها ملعلمي الثانوية، وثالث منها مل

  .اثنتان منها ملعلمي املعهد، واثنتا ملعلمي اجلامعات وثالث ملعلمي الثانوية

  
  

  هل حتاول أن تطور لغتك العربية؟. 22

A :نعم.     B :ال .     C :أحيانا.        
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 األول، عشر منها ملعلمي جابة لالختيارمثاين عشرة إ:  التايلجاءت اإلجابات على الشكل

 اثنتا عشرة إجابة لالختيار. د اخلاصوثالث منها ملعلمي املعه.اجلامعات، ومخس منها ملعلمي الثانوية

  .الثالث، منها عشر إجابات ملعلمي الثانوية، وإجابتان ملعلمي املعهد اخلاص

  

  
  

  لعربية؟كيف حتاول أن تطور لغتك ا. 23

A :عن طريق احلاسوب.     B :عن طريق االنترنت  .  

C :الت العربيةبعض الكتب وا.   D :كل اإلجابات السابقة.      

 األول، مخس منها ملعلمي مخس عشرة إجابة لالختيار: كل التايلجاءت اإلجابات على الش

ثالث عشرة إجابة . جلامعاتاملعهد اخلاص، ومخس منها ملعلمي الثانوية، ومخس منها ملعلمي ا

 إجابتان لالختيار.  ملعلمي اجلامعاتالثالث، منها عشر إجابات ملعلمي الثانوية، وثالث منهالالختيار 

  .األخري وكانت ملعلمي اجلامعات
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  هل تلقي احملاضرة باللغة العربية أم بالتركية؟. 24

A :باللغة العربية.    B :باللغة التركية .    C :بالتركية وأحيانا بالعربية .  

 الثاين، مخس منها ملعلمي مثاين عشرة إجابة لالختيار:  التايلجاءت اإلجابات على الشكل

اثنتا عشرة إجابة . لثانويةاجلامعات، ثالث منها ملعلمي املعهد اخلاص، وعشر إجابات ملعلمي ا

ا ملعلمي اجلامعات، ومخس منها ملعلمي  الثالث، اثنتان ملعلمي املعهد اخلاص، ومخس منهلالختيار

 .الثانوية
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  هل جتد تعليم اللغة العربية باللغة العربية مفيدة للطالب؟. 25

A :نعم.     B :نوعا ما  .    C :ال .  

  

 األول، عشر منها ملعلمي تسع عشرة إجابة لالختيار: كل التايلجاءت اإلجابات على الش

إحدى عشرة إجابة . هد اخلاصت منها ملعلمي الثانوية، وثالث منها ملعلمي املعاجلامعات، س

  .  ملعلمي املعهد اخلاصن الثاين، تسع منها ملعلمي الثانوية، وإجابتالالختيار

 

  
  

  هل حتاول أن تتكلم مع أصدقائك املدرسني أثناء االستراحة باللغة العربية؟. 26

A :نعم.       B :ال .       C :أحيانا .  

مي ثالث عشرة إجابة لالختيار الثاين وكانت ملعل: جاءت اإلجابات على الشكل التايل

 عشرة إجابة لالختيار الثالث، عشر منها ملعلمي اجلامعات، إجابتان ملعلمي الثانوية، سبع. الثانوية

 . مخس ملعلمي املعهد اخلاص
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  ع طريقة معينة أثناء إلقاء احملاضرة؟هل تتب. 27

A :نعم.     B :ال .  

  . األولثالثون إجابة لالختيار: لشكل التايلجاءت اإلجابات على ا

  
  ما هي هذه الطريقة؟. 28

A :طريقة النحو.    B :طريقة الترمجة   .C :طريقة احلوار .  D :

...............  

األول، مخس منها ملعلمي لالختيار مثاين إجابات : شكل التايلجاءت اإلجابات على ال

 الثاين، مخس منها ملعلمي سبع إجابات لالختيار.  املعهد اخلاصالثانويات، ثالث منها ملعلمي
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. مي الثانوية الثالث، وكانت ملعلمخس إجابات لالختيار.  املعهد اخلاصالثانوية،  واثنتان  ملعملي

لرابع  وهي طرق متنوعة، وكانت ملعلمي اجلامعات منها طريقة االتصال،  اعشر إجابات لالختيار

طرق حسب الطالب واألستاذ، وبعض املعلمني يستخدم طريقة النحو والترمجة واحلوار يف نفس 

  .الوقت

 

  
  

  م؟ما هي نسبة التقدم يف اكتساب اللغة العربية من سنة إىل سنة على مستوى التكل. 29

A % :5.  B % :10  .   C % :20 .    D % :30.  

 األول، تسع منها ملعلمي ست عشرة إجابة لالختيار: شكل التايلجاءت اإلجابات على ال

 الثاين، مثاين إجابات لالختيار. مي اجلامعاتالثانويات، ثالث منها ملعلمي املعهد اخلاص، وأربع ملعل

مخس إجابات . لي املعهد اخلاص، واثنتان ملعلمي اجلامعاتأربع منها ملعلمي الثانوية،  واثنتان ملعم

 الرابع  إجابة واحدة لالختيار. لمي اجلامعات الثالث، اثنتان ملعلمي الثانوية، وثالث ملعلالختيار

  . وكانت ملعلمي اجلامعات
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   على مستوى الكتابة؟ما هي نسبة التقدم يف اكتساب اللغة العربية من سنة إىل سنة. 30

A % :10.  B % :20   .   C % :30 .    D % :40.  

 األول، مخس منها ملعلمي مثاين إجابات لالختيار: لشكل التايلجاءت اإلجابات على ا

 الثاين، مخس منها ملعلمي سبع إجابات لالختيار.  املعهد اخلاصالثانويات، ثالث منها ملعلمي

 الثالث، مخس منها ملعلمي الثانوية، عشر إجابات لالختيار. هد اخلاصملي املعالثانوية،  واثنتان ملع

  .  الرابع  وكلها ملعلمي اجلامعاتمخس إجابات لالختيار. علمي اجلامعاتومخس منها مل

 

  
  



153 
 

  ما هي نسبة التقدم يف اكتساب اللغة العربية من سنة إىل سنة على مستوى النحو؟. 31

A % :10.  B % :20   .C % :30 .  D : 60%  و 50% بني.  

  

 األول، مخس منها ملعلمي سبع إجابات لالختيار:  الشكل التايلجاءت اإلجابات على

 الثاين، مخس منها ملعلمي الثانوية،  مثاين إجابات لالختيار. ملعهد اخلاصالثانويات، وإجابتان ملعلمي ا

عشر .  الثالث،  وكلها ملعلمي الثانويةبات لالختيارمخس إجا.  املعهد اخلاصوثالث إجابات ملعملي

  .  الرابع  وكلها كانت ملعلمي اجلامعاتالختيارإجابات ل

  

  
  برأيك يف اية دراسة الطالب كم هي النسبة اليت اكتسبها من اللغة العربية؟. 32

A % :20.    B % :40   .     C % :60 .      D......... :..  

اثنتا عشرة إجابة للجواب األول، عشر منها ملعلمي : جاءت اإلجابات على الشكل التايل

إحدى عشرة إجابة للجواب الثاين، مخس منها ملعلمي . الثانويات، اثنتان منها ملعلمي املعهد اخلاص

جواب سبع إجابات لل. الثانوية، وثالث منها ملعملي املعهد اخلاص، وثالث منها ملعلمي اجلامعات

  . الثالث وكلها ملعلمي اجلامعات
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  كيف تقيم الطالب لتكشف عن تطور لغته؟. 33

A :عن طريق امتحان أسبوعي.    B :عن طريق امتحان شهري .  

  C :عن طريق امتحان نصف الفصل .  D..........:  

.  اجلامعات، وهي ملعلمي األولإجابة واحدة لالختيار: الشكل التايلجاءت اإلجابات على 

  . الثاين، عشر منها ملعلمي الثانويات، ومخس منها ملعلمي املعهد اخلاصمخس عشرة إجابة لالختيار

   
  

  االمتحان الذي جترونه للطاب، أسئلته باللغة العربية أم باللغة التركية؟. 34

A :باللغة العربية.      B :باللغة التركية   .  
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 األول، مثان منها ملعلمي مثاين عشرة إجابة لالختيار:  التايلجاءت اإلجابات على الشكل

اثنتا عشرة إجابة لالختيار . امعاتالثانوية، مخس منها ملعلمي املعهد اخلاص، مخس منها ملعلمي اجل

  . الثاين، سبع منها ملعلمي الثانويات، ومخس منها ملعلمي اجلامعات

  

  
  

  أجوبة األسئلة تكون باللغة العربية أم باللغة التركية؟. 35

A :باللغة العربية.      B :باللغة التركية   .  

  

 األول، مخس عشرة الختيارمخس وعشرون إجابة ل: جاءت اإلجابات على الشكل التايل

مخس إجابات . اتعلمي اجلامعمنها ملعلمي الثانوية، مخس منها ملعلمي املعهد اخلاص، مخس منها مل

  .  الثاين، وكلها ملعلمي اجلامعاتلالختيار
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  هل فكرت أن تطور عملية تعليم اللغة العربية؟. 36

A :،نعم.....................      B :ال   .  

 األول، توزعت عشر اثنتان وعشرون إجابة لالختيار: تايلجاءت اإلجابات على الشكل ال

: ترحات كما يليوجاءت مق.  واثنتان ملعلمي املعهدمي الثانوية وعشر ملعملي اجلامعات،منها ملعل

استخدام الوسائل احلديثة يف تعليم العربية، حضور االجتماعات والندوات حول تعليم اللغة العربية، 

بات لالختيار مثاين إجا. بات وتنوعها، اإلكثار من احملادثة بالعربية بني الطالب واألستاذيزيادة التدر

  .مخس ملعلمي الثانوية، وثالث ملعلمي املعهد اخلاص: الثاين توزعت كما يلي
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  هل اقترحت على اإلدارة شيئا لتطوير عملية تعليم اللغة العربية؟. 37

  A :نعم.      B :ال   .  

األول، توزعت عشر اثنتان وعشرون إجابة لالختيار : جاءت اإلجابات على الشكل التايل

زيادة : وجاءت االقتراحات كما يلي. ملعلمي الثانوية، وعشر ملعلمي اجلامعات واثنتان ملعلمي املعهد

. عدد دروس العربية، إدخال احلاسوب والوسائل احلديثة، برامج أسبوعية لتحسني مستوى الطالب

  .ي املعهد اخلاصولالختيار الثاين، مثاين إجابات مخس ملعمي الثانوية وثالث ملعلم

  

  
  

  هل تتجاوب اإلدارة مع طلباتكم؟. 38

  A :نعم.    B :ال   .  

 األول، مخس منها ملعلمي ثالث عشرة إجابة لالختيار: ل التايلجاءت اإلجابات على الشك

تيار الثاين،  سبع عشرة إجابة لالخ. الثانوية، وست ملعلمي اجلامعات، واثنتان ملعلمي املعهد اخلاص

  . عشر منها ملعلمي الثانوية، وأربع ملعلمي اجلامعات وثالث ملعلمي املعهد اخلاص
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  هل يزور املدرسة مراقب أو مفتش لتقييم املدرس والعملية التعليمية؟. 39

A :نعم.     B :ال   .    C :ًأحيانا   .  

 األول، وكانت ملعلمي إجابات لالختيارثالث : جاءت اإلجابات على الشكل التايل

الثانوية، إحدى وعشرون إجابة لالختيار الثاين، ست منها ملعلمي الثانوية، وعشر منها ملعلمي 

  .ست إجابات لالختيار الثالث وكانت ملعلمي الثانوية. اجلامعات، مخس ملعلمي املعهد اخلاص

  
  

  

  



159 
 

  لتعليم؟كل مىت يزور مكان ا. 40

A :مرة يف الفصل.  B :مرتني يف الفصل   .C :ثالث مرات يف السنة.D        :

..............  

  

 الرابع، وهي ملعلمي الثانوية، تسع إجابات لالختيار:  الشكل التايلجاءت اإلجابات على

 كل"، وإجابة "كل مخس سنوات يأيت مرة"وإجابتان ". كل أربع سنوات يأيت مرة"مخس إجابات 

  ". كل سنتني يأيت مرة"، وإجابة "سبع سنوات يأيت مرة

  

  
  

  ما هي الصعوبات اليت تواجهكم يف تعليم الكتابة؟. 41

A:...................................................  

  

نقص بالنسبة ملعلمي اجلامعات دارت إجابام حول : جاءت اإلجابات على الشكل التايل

املواد وأن حروف العربية خمتلفة عن حروف التركية، واألخطاء اإلمالئية الكثرية، وأن الطالب ال 
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ما بالنسبة ملعلمي أ. الكلمة البيت، اخلطأ يف أماكن احلروف يف ينتبهون وال يتدربون على الكتابة يف

، تشابه بعض احلروف، زت إجابام حول أن نظام العربية خمتلف عن نظام التركيةكرالثانويات، فت

تغري شكل احلرف حسب موقعه يف الكلمة، إضافة بعض احلروف للكلمة اليت ليست منها، إبدال 

وأما بالنسبة ملعلمي املعهد اخلاص، تركزت إجابام أن الطالب ال . بعض احلروف بعضها  ببعض

 الذي سينتج عنه كتابة يتدربون على الكتابة يف البيت، عدم مطابقة الصوت للكتابة، السماع اخلطأ

  .خطأ، وصل ما حقه الفصل

  

  
  

  

  ما هي الصعوبات اليت تواجهكم يف تعليم النحو؟. 42

A:...................................................  

  

بالنسبة ملعلمي اجلامعات دارت إجابام حول أن : جاءت اإلجابات على الشكل التايل

وبات تكمن يف البدء يف العملية التعليمية بالنسبة للنحو، وأن الطالب يفكرون بالتركية وأن الصع
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أما .  والقواعد متداخلة ببعضها وأن الطالب ال يبحثون املصادر العربية،الطالب ال حيفظون القواعد

ن على وأن الطالب يفكرون بالتركية ويطبقزت إجابام حول كبالنسبة ملعلمي الثانويات، فتر

العربية، وأن الطالب األتراك ال يعرفون القواعد التركية بشكل جيد ولذلك ال يعرفون القواعد 

العربية، بناء العربية خمتلف عن بناء التركية وبعض املوضوعات مثل العدد واسم التفضيل ومجع 

ة ملعلمي املعهد أما بالنسب. التكسري واألفعال، واملذكر واملؤنث، واسم املوصول والنكرة واملعرفة

اخلاص، فكانت إجابام تدور حول العدد واملذكر واملؤنث واجلموع واملثىن واألفعال واسم 

  . صول والنكرة واملعرفةوامل

  

  
  

  

  هل جتد عند الطالب رغبة يف تعلم اللغة العربية بالنسبة للغات األخرى؟. 43

A :نعم.                B :ال   .    C :نوعاً ما   .  

ي سبع عشرة إجابة لالختيار األول، سبع منها ملعلم: جاءت اإلجابات على الشكل التايل

عشر إجابات لالختيار الثاين مخس . مخس ملعلمي املعهد اخلاص و ملعلمي اجلامعاتالثانوية، ومخس
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ثالث وكانت ملعلمي ثالث إجابات لالختيار ال. منها ملعلمي الثانوية، ومخس منها ملعلمي اجلامعات

  .الثانوية

  
  

  كم نسبة الطالب الذين يفكرون يف متابعة اللغة العربية بعد التخرج؟. 44

A% :5.    B% :10   .  C% :20   .  D   .............. :  

أربع عشرة إجابة لالختيار األول، عشر منها ملعلمي : جاءت اإلجابات على الشكل التايل

تسع إجابات لالختيار الثاين،  . وواحدة ملعلمي املعهد اخلاص, نوية، ثالث منها ملعلمي اجلامعاتالثا

ست . ثالث ملعلمي املعهد اخلاص، وثالث منها ملعلمي اجلامعات وثالث منها ملعلمي الثانوية

 لالختيار إجابة واحدة.  اثنتان ملعلمي الثانوية، وأربع ملعلمي اجلامعات،إجابات لالختيار الثالث

  .80%الرابع وكانت ملعلم يف اجلامعة وهي 
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  هل جتد للغة العربية مستقبال يف تركيا؟. 45

A :نعم.   B :ال   .  C :ا مانوع .  

  

عشرون إجابة لالختيار األول، ثالث عشرة  ومثان: جاءت اإلجابات على الشكل التايل

إجابتان لالختيار .ا ملعلمي اجلامعات،  ومخس ملعلمي املعهد اخلاصمنها ملعلمي الثانوية، وعشر منه

  .الثاين، وكانت ملعلمي الثانوية
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  برأيك اللغة العربية صعبة؟. 46

A :نعم.     B :ال   .  C :ا مانوع .  

  

علمي مثاين إجابات لالختيار األول، مخس منها مل: جاءت اإلجابات على الشكل التايل

اثنتا عشرة إجابة لالختيار الثاين، ثالث منها ملعلمي . الثانوية، ثالث منها ملعلمي املعهد اخلاص

عشر إجابات لالختيار الثالث سبع منها ملعلمي الثانوية وواحدة . الثانوية، وتسع ملعلمي اجلامعات

  . ملعلمي املعهد اخلاصنملعلمي اجلامعات، واثنتا

  

  
  

  يف أي قسم جتد صعوبتها؟. 47

A :يف القواعد.  B :يف الكتابة   .C :يف الغزارة العربية .D :يف خمارج احلروف .E :يف الداللة.  

سبع عشرة إجابة لالختيار الثالث والرابع معاً، مثان : جاءت اإلجابات على الشكل التايل

مخس إجابات . ان ملعلمي املعهد اخلاصمنها ملعلمي الثانوية، وسبع منها ملعلمي اجلامعة وإجابت

لالختيار األول والثالث، ثالث منها ملعلمي الثانوية، وواحدة ملعلمي اجلامعات، وواحدة ملعلمي 
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 اثنتان ملعلمي الثانوية وواحدة ملعلمي اجلامعات، ،أربع إجابات لالختيار الثاين. املعهد اخلاص

ختيار اخلامس، اثنتان ملعلمي الثانوية، وواحدة أربع إجابات لال. وواحدة ملعلمي املعهد اخلاص

  . ملعلمي اجلامعة، وواحدة ملعلمي املعهد اخلاص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



166 
 

   املصادر
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