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ــا اطلعــت  ليــس هنــاك مســلمات مطلقــة يف اســتراتيجيات تعليــم اللغــات الثانيــة، وكلمَّ

املهــارات اللغويــةـ  بأنــه ليســت هنــاك طريقــة مثلــى يف تعلــم  أكثــر؛زادك ذلــك معرفــة وعلمــا 

واملاهــر احلــاذق مــن اســتطاع أن يأخــذ مزايــا كل طريقــة ويضمهــا يف فلســفة تعليميــة توافــق 

الواقــع التعليمــي لديــه؛ ومــن مثَّ يــأيت اإلبــداع!

ألن يف احلقيقــة التفكــري اإلبداعــي عــادة مــا يكــون عمليــة بطيئــة وتدرجيــة، وليــس 

وليــدة اللحظــة كإضــاءة املصبــاح، ومــن هنــا قالــوا: بوســع اإلنســان أن يغــري حياتــه بتغيــري وضعــه 

العقلــي.

ومــن اخلطــأ الــذي قــد يقــع فيــه البعــض أنــه رمبــا مســع بطريقــة ناجحــة يف مــكان مــا، مث 

حيــاول تطبيــق هــذه الطريقــة وتلــك الفلســفة، دون مراعــاة الظــروف والبيئــة املحيطــة؛

لذلك جاءت هذه املقاالت املقاالت؛ لتضيء الطريق حنو الوصول للمرحلة اإلبداعية، 

الــي جتعــل كل ممــارس للعمليــة التعليميــة خيــط فلســفته التعليميــة املميــزة عــن غــريه وفــق 

واقعــه التعليمــي، وذلــك بنــاء علــى أســاس علمــي وخــرات متراكمــة بعــد االطــاع علــى 

جتــارب اآلخريــن؛ حــى ال يغــّرد يف ســرب وحــده.

افتتاحية العدد ...



في هذا العدد ... 

د. خالد حسين أبو عمشة
 أستاذ اللسانيات التطبيقية املشارك

املدير األكادميي – معهد قاصد

الدسوقي السيد عبدالحسيب
محارض مبدرسة البحث العلمي بديب

محمد  حسن فرجاني  

Arabıc school ın geddah مؤسس

اف نادية مصطفى العسَّ
مدرِّسة اللغة العربية للناطقني بغريها/ الجامعة األردنية

محمد عبد الله الجالي
محارض اللغة العربية لغري الناطقني بها

الباحثة. ختام محمد الوزان 
الجامعة األردنيّة

الثقافة يف فصول اللغة العربية للناطقني بغريها

النظرية والتطبيق

افتتاحية العدد

تَْوِجيَهاٌت يِف تَْدِريِس املَُحاَدثَِة للنَّاِطِقنَي ِبَغرْيِ 

الَعَرِبيَِّة

طرق قدمية جديدة يف تعليم القراءة

مهارة القراءة للناطقني بغري العربية تعليمها 

وتقييمها

إجراءات تدريس االستامع يف املستوى املتقدم

استخدام اسرتاتيجية )KWL( يف تعليم اللغة 

العربية للناطقني بغريها

فهم املقروء

يِّد د. شادي السَّ
أستاذ جامعّي، وُمدرِّب دويّل يف اإللقاء والتَّواصل ومستشار إعالمي

أثر لغة الجسم يف تعليم العربيَّة للنَّاطقني 

بغريها )3-1(

د. السيد أبو الوفا
أستاذ اللغة العربية املساعد بجامعة العلوم اإلنسانية

ِبيُل لِتَدريِس الثََّقافَِة الَعَرِبيَِّة اإلِْساَلِميَّة  السَّ

لِلْنَّاِطِقنَي ِبَغريِ الَعَرِبيَّة



د. محمد حمدان الرقب
ماجستري يف تعليم العربية للناطقني بغريها 

شادي السيد عبيد
معلم وباحث يف تعليم العربية 

أفنان اللحام   
معلمة وباحثة يف تعليم العربية للناطقني 

بغريها 

إبراهيم حسن المسعودي  
معلم وباحث يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها

محمد عبدالله متولي
مرشف التعليم املبارش ـ  مركز استديو العربية

حّسانة أحمد الخشاب
معلمة وباحثة يف تعليم العربية للناطقني بغريها 

نور  سبانو
أستاذة وباحثة يف تعليم العربية للناطقني بغريها

سويفي فتحي أحمد 
باحث ومحارض جامعي

محمد محو 
 معلم وباحث يف تعليم العربية للناطقني بغريها

تجربتي يف تنمية املحادثة من خالل املنهج 

السمعي الشفهي

تدريس القواعد للناطقني بغري العربية

ُمقتطفات من وحِي التجربة )3(

م " " طالُب املستوى املتقدِّ

 التعليم املبارش والتعليم عن بعد ... فروق 

وتحديات

معايري تدريس مهارة املحادثة للمستوى املبتدئ

اسرتاتيجيات زيادة كفاءة ُمتعلّمي العربيّة يف 

اكتساب املهارات اللّغويّة 

تدريس مهارة الكتابة عرب املستويات

التفاعلية يف تدريس التعبري التحريري

طرق وأساليب تعليم مهارة املحادثة  للناطقني 

بغري العربية

عبد العزيز أخميم 
عبد العزيز أخميم - معلم اللغة العربية للناطقني بغريها

املركز اللغوي العريب قلم ولوح - الرباط / املغرب

تقنيات تدريس مهارة القراءة لغري الناطقني 

باللغة العربية
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اللغــة والثقافــة وجهــان لعملــة واحــدة ال غنــى ألحدهمــا عــن اآلخــر، 

وبحسب ريتا براون فإن اللغة تعد خارطة طريق نحو الثقافة، تخبرك 

من أين جاء الناس، وإلى أين يذهبون. وقد تكون الثقافة آسرة للفرد، 

ــم اللغــة، ويعــد بعــض 
ّ
محفــزة لــه، ومنشــطة لدوافعــه مــن أجــل تعل

الباحثين الثقافة املهارة الخامسة ألهميتها، وقد أكد املجلس العالمي 

 American لتعلــم اللغــات األجنبّيــة )آكتفــل( هــذه األهميــة حيــن جعــل

ــم 
ّ
council on the teaching of foreign languages أهــداف تعل

اللغــات األجنبّيــة فيمــا يلــي: 

1- التواصــل communication: وهــذا يشــمل التواصــل الشــخ�صي، 

والتواصــل الّتفســيرّي، والتواصــل الّتقديمــّي.

قافــة culture: وتتضّمــن املمارســات والنظريــات، والنتاجــات 
ّ
2- الث

والنظريــات.

مــة وبيــن معرفــة 
ّ
اللغــة املتعل بيــن  الّربــط    :connection الّربــط   -3

األخــرى. واملــواد  بالعلــوم  الطالــب 

4- املقارنــة  comparision: وتحتــوي علــى مقارنــة لغويــة، وفيهــا يقــارن 

ــم بيــن لغتــه األم واللغــة الثانيــة، ويظهــر  الطالــب فهمــا لطبيعــة 
ّ
املتعل

اللغــة مــن خــال إجــراء مقارنــات بيــن اللغــة األجنبيــة واللغــة األم، و 

إجــراء مقارنــات بيــن الثقافــة املدروســة والثقافــة الشــخصية للطالــب.

داخــل  التفاعــل  إلــى  بحاجــة  املتعلــم    :community املجتمــع   -5

املجتمعــات املحليــة، فــا يســتطيع تطويــر كفاءتــه اللغويــة والثقافّيــة 

بمعــزل عــن أفــراد املجتمــع. ويبقــى الطالــب متعلمــا مــدى الحيــاة عبــر 

الشــخ�صي. واإلثــراء  للمتعــة  اللغــة  اســتخدامه 

وعليــه، فقــط تذكــر مــاذا تعلــم؟ وكيــف تعلــم اللغــة دون مضمونهــا 

الثقافــي؟ تأمــل معــي كلمــات: اســكت، ال تتكلــم، أغلــق فمــك، اخــرس، 

ومجموعــة أخــرى : اذهــب، غــادر، انصــرف، ال ترينــي وجهــك. وثالثــة فــي 

بيــت العــزاء بعــد شــرب فنجــان القهــوة: بيتكــم عامــر، دايمــة، خاتمــة 

األحــزان، نزروكــم باألفــراح. كيــف ســتقدم هــذه األمــور دون الثقافــة؟

فمــا هــو تعريــف الثقافــة قبــل أن نقــوم بتدريســها، إنهــا فــي أبســط 

تعريفاتهــا  لــدى إدوار تايلــور: » املركــب كلــه الــذي يحتــوي علــى املعرفــة 

واملعتقدات والفنون واألخاق والقوانين واألعراف وكل اإلمكانيات أو 

 في املجتمع«. 
ً
العادات والتقاليد التي يكتسبها اإلنسان باعتباره عضوا

وقــد عّرفهــا املركــز الوطنــي األمريكــي للكفــاءة الثقافيــة بأنهــا »أنمــاط 

متكاملــة مــن الســلوك البشــري التــي تتضمــن األفــكار، واالتصــاالت، 

واللغــات، واملمارســات، واملعتقــدات، والقيــم، والعــادات والتقاليــد، 

واملجامات، والطقوس، واألدوار التفاعلية، والعاقات، والسلوكيات 

املتوقعــة مــن املجموعــات العرقيــة أو الدينيــة أو االجتماعيــة ، والقــدرة 

على نقل ما سبق لألجيال القادمة«. أما موران فإنه حددها في األبعاد 

الخمســة اآلتيــة: املنتجــات )مثــل األدوات واملــواد الغذائيــة واملابــس(، 

واإلجــراءات   ، اللفظيــة  وغيــر  اللفظيــة  اللغــة  )مثــل  واملمارســات 

واملعتقــدات(،  )القيــم  واملنظــورات  واملحرمــات(   ، والتفاعــات 

الثقافة يف فصول اللغة العربية للناطقني بغريها: النظرية والتطبيق

د . خالد حسني أبو عمشة

أستاذ اللسانيات التطبيقية املشارك املدير األكادميي – معهد قاصد
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واملجتمعــات املحليــة )العــرق أو الجنــس أو الديــن ، ، الــخ( واألشــخاص 

)األفــراد(.  فمــا هــي الثقافــة إذن، إنهــا علــى ســبيل املثــال ال الحصــر:

اللغة الدين التاريخ الجغرافيا

السلوك العادات والتقاليد الفنون املعتقدات

األدوات القيم القانون العرف

األساطير املؤسسات الفكر املعرفة

ومن إستراتيجيات تدريس الثقافة العملية في الفصول:

عّرْض طلبتك للنصوص الحقيقية أو األصيلة:. 1

۞ وهــي النصــوص التــي وضعهــا أبنــاء اللغــة ألقرانهــم مــن أجــل التواصــل 

اللغــوي اليومــي، كمــا لــو كنــت تســير فــي الشــارع، وناولــك أحدهــم مطويــة 

فيهــا خبــر افتتــاح ملطعــم جديــد، أو دعــوة لحضــور مســرحية شــعبية 

مجانيــة الدخــول، هــذه نمــاذج مــن النصــوص األصيلــة أو األصليــة، 

 متعلــم اللغــة بــل تخاطــب ابــن اللغــة 
ً
فهــذه املطويــات ال تراعــي مطلقــا

علــى مســتوى املفــردات والتراكيــب واملعلومــات والثقافــة. وهــي فرصــة 

لكــي يــرى املتعلــم اللغــة فــي ســياقاتها الطبيعيــة، وهــي تضــع اللغــة بيــن 

 عــن الكتــاب التعليمــي ومختبــر اللغــة فــي الســياق 
ً
يــدي املتعلــم بعيــدا

الطبيعــي، فطلبتــك يســتمعون إلــى اللغــة بنبرهــا وتنغيمهــا وكلماتهــا 

وتراكيبهــا دون تعديــل أو صناعــة. إن النــص األصيــل يقــدم للمتعلــم 

الثقافــة دونمــا تعديــل أو تغييــر أو تزييــف. وقــد يكــون »صــور جوجــل« 

 للصــور واملطويــات واإلعانــات والنصــوص الحقيقيــة 
ً
ثريــا  

ً
مصــدرا

األصيلــة القصيــرة املناســبة للمســتويات املبتئدئــة، واليوتيــوب مليئــة 

كذلــك باملــواد الســمعية البصريــة املناســبة لــكل املســتويات اللغويــة.

قارن بين ثقافة اللغة وثقافة املتعلم على الدوام:. 2

 فــي 
ً
 ومســاعدا

ً
۞ يمكــن توظيــف ثقافــة املتعلميــن لكــي تكــون معينــا

اكتســاب ثقافــة اللغــة الهــدف، بــل ســوف يقومــون بتقديــر الثقافــة األم 

من خال مقارناتهم وممارساتهم وعاداتهم وتقاليدهم، وال تكاد تنتهي 

 مــن التحايــا والتواصــل اليــدوي 
ً
املوضوعــات القابلــة للمقارنــة بــدءا

وإيمــاءات الجســد، والطعــام والشــراب، وطرائــق توجيــه الدعــوات 

وقبولهــا ورفضهــا، واملابــس واملناســبات مــن زواج وأعيــاد وغيرهــا. 

وثقافــة والوقــت واملواعيــد والزيــارات مــن القضايــا املثيــرة لاهتمــام 

بيــن الثقافــة العربيــة وثقافــات الطلبــة املختلفــة، ناهيــك عمــا يتعلــق 

بالثقافــة اإلســامية وتطبيقاتهــا اليوميــة فــي حيــاة الشــخص.

قــدم لطلبــة متحدثيــن حقيقيــن مــن أبنــاء اللغــة غيــر العامليــن فــي . 3

املجــال

 بالعربيــة ممــن 
ً
 ناطقــا

ً
۞ لعلــه مــن الفريــد واملميــز أن تســتضيف شــخصا

ليــس لديهــم احتــكاك أو تواصــل مــع غيــر العــرب لكــي يقــف أمامهــم، 

 إال 
ً
يتحــدث إليهــم يســألهم ويســألونه، وعلــى الرغــم مــن كونــك عربيــا

أن اســتضافة شــخص آخــر لــه طعــم ولــون ورائحــة مختلفــة، إنــه ألمــر 

يجــذب انتباهــم، ويحفــز عقولهــم، ويدفعهــم إلــى الحديــث والســؤال 

واالستكشــاف. وربمــا ســتكون هــذه الزيــارة مــن الذكريــات التــي لــن 

 فــي 
ً
يمحوهــا الزمــان، ومــن الضــروري أن يكــون ذلــك الشــخص لبقــا

 على اآلخرين، ويقدر االختاف. ولعل هذا األمر سوف 
ً
الحديث منفتحا

ييســر للدارســين أن يســألوا عــن أشــياء قــد تبــدو غريبــة أو صعبــة فــي 

 من صحن 
ً
الخارج، ومن ذلك في السياق األردني: كيف تأكلون جميعا

كبيــر واحــد؟ وتســتخدمون أيديكــم فــي األكل خاصــة فــي وجبــة املنســف؟ 

ويقولــون بأنكــم أصحــاب كشــرة؟ هــل هــذا صحيــح؟ مــا أســباب نعتكــم 

 بل بوابات من الحوار 
ً
بهذه السمة؟ إلخ من التساؤالت التي تفتح أبوابا

املتواصــل والحديــث املســتمر فــي العربيــة حــول اللغــة وثقافتهــا.

الطعام ثم الطعام ثم الطعام. 4

۞ يقــول املثــل العالمــي إن أقــرب طريــق إلــى قلــب الرجــل معدتــه، وهــذا 

يصــدق علــى كثيــر مــن النــاس ذكورهــم وإناثهــم، صغيرهــم وكبيرهــم، 

 ســوف يكــون 
ً
شــرقيهم وغربيهــم، فعندمــا يتنــاول طلبتــك شــيئا مختلفــا

 لهــم علــى غرابــة املوقــف ربمــا مــن الدخــول فيــه واالســتئناس بــه، 
ً
حافــزا

 معهــم فــي إعــداد الوجبــة املحليــة 
ً
 جماعيــا

ً
فكيــف إذا كان ذلــك عمــا

بعــد التشــاور معهــم فــي أي وجبــة تطبخــون، مــن خــال توصيفاتهــا 

وذكــر مكوناتهــا، فاملطبــخ اللغــوي أو تحويــل أحــد الــدروس إلــى إعــداد 

أكلــة محليــة قــد يكــون أفضــل مــن فصــل درا�صــي مكــرس للحديــث عــن 
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الثقافــة بغنــاه وتأســيس بيئــة آمنــة فاعلــة فــي التواصــل والتفاعــل. 

فاملطبــخ اللغــوي أداة مهمــة فــي تنشــيط املفــردات وتفعيــل الثقافــة فــي 

الوقــت نفســه.

درس بعض األغاني الرقيقة سهلة الحفظ:. 5

 
ً
خصوصــا الثقافــة  تعليــم  فــي  املهمــة  املداخــل  أحــد  األغانــي  تعــد 

واللغــة علــى وجــه العمــوم، فمــن الســهل حفــظ عشــرات األغانــي ذات 

الكلمــات املفيــدة والتراكيــب الســهلة 

فــي  املناســبة  الثقافيــة  واملضاميــن 

أغانــي  مــن   
ً
بــدءا اللغــة،  قصــول 

العاديــة  باألغانــي   
ً
مــرورا األطفــال 

تأملــوا  الشــعبية.  باألغانــي  انتهــاء 

معــي أغنيــة »خالــي عنــدو ســبع أوالد« 

لــم  مبالغــة  دون  إليهــا،  واســتمعوا 

تنته الساعة في تدريس هذه األغنية 

الدارســين  كل  اكتســب  وقــد  إال 

األعــداد الترتيبيــة، واملهــن الســبعة 

الواردة فيها، ناهيك عن حفظ أكثر 

من نصف الدارسين كامل األغنية، بل خرج بعضهم من الفصل وهو 

 
ً
يدنــدن فيهــا، لــك أن تتخيــل مفعــول هــذه األغنيــة علــى بســاطتها لغويــا

. فما بالك إذا انتقلنا إلى أغنية » على ما يبدو« لجوليا بطرس 
ً
وثقافيا

التــي تخــدم لغــة درس الصفــات، وثقافــة وصــف العاقــات بيــن الرجــال 

والنســاء فــي العالــم العربــي، تــاهلل لعلهــا تكــون أفضــل مــن وســائل أخــرى 

كثيــرة فــي كســر الجمــود، وتحقيــق املتعــة، وتعلــم جوانــب مــن الثقافــة، 

وقائمة من املفردات، وكسب الثقة وزيادة الدافعية. وإذا كنت تؤدي 

أو تعــزف علــى آلــة موســيقية فــا تتــردد فــي أداء أغنيــة حيــة فــي الفصــل 

ــِد الفصــل فــي 
ُ
وإال فابحــث بيــن طلبتــك مــن يســتطيع أن يفعــل ذلــك، وق

ذلــك اليــوم عبــر أداء أغنيــة بشــكل حــي ومباشــر.

وظف املصادر املتوفرة أوناين التي تضيف قيمة إلى درسك:. 6

 بأن جوجل لديه حلول كل مشكات معلمي العربية 
ً
۞ أؤمن شخصيا

للناطقيــن بغيرهــا، إنهــا متوافــرة هنــاك وتنتظــر منــك أن تنقــر حتــى تجــد 

ضالتــك. إذا كان هدفــك تعليــم الثقافــة فهنــاك عشــرات بــل مئــات 

املواقــع التــي تســاعدك علــى ذلــك، منهــا تلــك املتخصصــة فــي تعليــم 

http://khallina.org/reading- الثقافــة كموقــع الزميلــة ليلــى فامليار

arab-world/?fbclid=IwAR11nDqOit0VMWxD4zDYPUe2P

6Zcyek_eBaylolmQg2Yuur8tI-Zlo6ciYk ومواقــع آخــرى كثيــرة 

حــول القصــص والروايــات والحكايــات واألخبــار املحليــة واإلقليميــة 

والفولوكلــور. ويجــب فــي اعتقــادي أن يقــوم كل أســتاذ أو أســتاذة مــع 

بدايــة كل فصــل درا�صــي بتوفيــر قائمــة باملواقــع التــي يمكــن أن تكــون 

 بحيــث يزورهــا بيــن الحيــن واآلخــر ويأتــي 
ً
 وثقافيــا

ً
مفيــدة للمتعلــم لغويــا

منهــا بتقديمــات وأخبــار للمناقشــة فــي داخــل الفصــل. 

رافق طلبتك في املناسبات املحلية: األعياد واألفراح واألطراح. 7

۞ تعــد إســتراتيجية االنغمــاس الثقافــي الحــي مــن أجــود املمارســات التــي 

اللغــة ومضمونهــا  ترســخ  ســوف 

الثقافــي لــدى املتعلميــن، وينبغــي 

أن تكــون املؤسســة التــي تعمــل 

فيهــا خليــة نحــل فــي هــذا الشــأن 

إعانــات  لوحــة  علــى  تحتــوي 

االجتماعيــة  باملناســبات 

الكبــرى،  وعائاتهــم  ملنســوبيها 

اصحطــاب  عــرف  وتأســيس 

األســتاذ أو األســتاذة فــي الزيــارة 

االجتماعيــة طلبــة فصلــه، وتبــدأ 

مرحلــة التوعيــة واملناقشــة قبيــل 

الزيــارة وفــي الطريــق إليهــا، وإعــادة اإلنتــاج يكــون فــي وقــت الزيــارة نفســها 

التــي ســوف تحقــق التواصــل الثقافــي مــع أبنــاء املجتمــع املحلــي.

التعليــم  لتعزيــز  يمكــن توظيفهــا  التــي  ومــن اإلســتراتيجيات األخــرى 

توظيــف: الثقافــي 

-  االستبانات اليومية أو األسبوعية.   

-  التأمات اليومية حول ظواهر مختلفة.

-  التعليقات على صور ذات مضامين ثقافية. 

-  إجراء املقابات.  

-  التقديمات األسبوعية.

-  مناقشة الصور النمطية 

-  الكبسوالت الثقافية 
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 االســتماع فــي املســتوى التمهيــدي 
َ
عرضنــا فــي العــدد الســابق أهميــة

)الصفــرّي( وعرضنــا بعــض النمــاذج االسترشــادية للمعلــم والخاصــة 

باألصــوات وفهــم املســموع فــي صورتــه البســيطة، وفــي هــذه املقالــة 

ســنعرض إجــراءات تدريــس االســتماع فــي املســتوى املتقــدم، حيــث 

يكــون التعامــل مــع النــص املســموع بــكل أنواعــه )الحــوار – القصــة – 

ْرفــة – خبــر مــن صحيفــة... إلــخ( مختلًفــا عــن املســتويات 
ُ
املقــال – الط

الســابقة؛ ذلــك ألننــا انتقلنــا مــن مرحلــة الصــوت والكلمــة والجملــة إلــى 

مرحلــة النــص، وبالتالــي التعامــل مــع مهــارات عليــا مختلفــة عــن املراحــل 

الســابقة.

 والســؤال الــذي يطــرح نفســه اآلن: مــا إجــراءات تدريــس االســتماع فــي 

املســتويات العليــا وخصوصــا املتقــدم؟ هنــاك عــدة مراحــل تمــر بهــا 

عمليــة تدريــس االســتماع فــي املســتوى املتقــدم نســردها فيمــا يلــي:

أوال: مرحلة اختيار النص املسموع:

وهــذه املرحلــة مــن األهميــة بمــكان؛ حيــث يقــع عــبء اختيــار النــص 

علــى املعلــم، وســنعرض فيمــا يلــي بعــض املعاييــر والشــروط التــي يحُســن 

للمعلــم االسترشــاد بهــا عنــد اختيــار أو تأليــف نــص مســموع، وهــي:

مــن حيــث  النــص  يكــون  بــأن  وذلــك  ــوي، 
َ
غ

ُّ
الل املســتوى   مراعــاة 

املتقــدم. للمســتوى  مناســبا  والتراكيــب  املفــردات 

 مراعــاة أهــداف الــدرس املحــددة َســلًفا، فعلــى ســبيل املثــال إذا 

د الشــخصيات الرئيســة فــي قصــة  ــَن الــدرس مهــارة كمثــل: ُيَحــّدِ تضمَّ

مســموعة، فــا بــد أن يكــون النــصُّ املســموع علــى شــكل قصــة فيهــا عــدد 

مــن الشــخصيات الرئيســة والفرعيــة، وال يصــحُّ أن يكــون النــص مثــا 

خبــرا مــن صحيفــة يصُعــب تنميــة املهــارة مــن خالــه. 

 أال يتضمــن النــص عــدًدا كبيــرا مــن املفــردات والتراكيــب الجديــدة، 

بــل يكــون عــدد املفــردات محــدوًدا جــدا.

مات معروفــة لــدى الطــاب؛ 
َّ
 أال يتضمــن النــص معلومــات أو ُمَســل

ألنــه فــي هــذه الحالــة ســيجيب عــن األســئلة قبــل االســتماع إلــى النــص.

 أال تزيد مدة النص عن خمس دقائق.

 أن تكــون األســئلة متناســبة مــع أهــداف النــص املســموع 

ســلفا. املحــددة 

ثانيا: مرحلة ما قبل االستماع

املســموع،  للنــص  الطــاب  تهيئــة  مرحلــة  وهــي 

َعدُّ ِمفتاًحا للدخول إلى النص، 
ُ
وهذه التهيئة ت

ويمكــن التهيئــة بطــرق مختلفــة منهــا:

مــن  عاقــة  لهــا  التــي  القصيــرة  األســئلة   »

قريــب أو بعيــد بموضــوع الــدرس، وليســت 

الــدرس. مــن صلــب 

مثــا  املعلــم  يعــرض  حيــث  الصــورة:   

ويســأل  باملوضــوع،  عاقــة  لهــا  صــورة 

األســئلة. بعــض  حولهــا  الطــاب 

 عــرض فيديــو قصيــر متعلــق باملوضــوع أو 

ُيقــّرِب فكرتــه وســؤال الطــاب أســئلة حولــه.

 
َ

الصــف املعلــم  ُييهــئ  أيضــا  املرحلــة  هــذه  وفــي 

َتات من شــأنها أن  ِ
ّ
ــت

َ
للنّصِ املســموع؛ فَيعِزل أيَّ ُمش

عيــق عمليــة فهــم املســموع، وُيــوزع أســئلة االســتماع 
ُ
ت

ُد لهــم الهــدف ممــا سيســتمعون إليــه؛  علــى الطــاب، ويحــّدِ

فيخبرهــم مثــا أنهــم ســوف يســتمعون إلــى النــص للمــرة األولــى، 

واملطلــوب منهــم اإلجابــة عــن هــذه األســئلة، أو األســئلة مــن رقــم كــذا إلــى 

كــذا، وبالتالــي يكــون الطــاُب جاهزيــن ملرحلــة االســتماع للنــص

ثالثا: أثناء االستماع

ويراعى في هذه املرحلة تحديد الهدف من كل مرة يستمع فيها الطالب 

م املعلُم أسئلة االستماع  ّسِ
َ
َرح لتنظيم هذه املرحلة أن ُيق

َ
للنص، وُيْقت

إلى ثاثة أقســام:

إجراءات تدريس االستماع يف املستوى املتقدم

أ . حممد عبد اهلل اجلالي

حماضر اللغة العربية لغري الناطقني بها
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 أســئلة االســتماع األول: وُيْقَصد باالســتماع األول الذي من خاله 

يلتقــط الطــاب املعلومــات البســيطة عــن النــص دوَن الحاجــة لَتكــرار 

النــص، وتكــون أســئلة هــذا القســم بســيطة مثــل:

1ــ ما الفكرة الرئيسة للنص؟

2ــ كم شخًصا في الحوار؟

3ــ أين داَر هذا الحوار؟

 في النص السابق؟
ُ

4ــ َمن املتحدث

5ــ متى دار هذا الحوار بين الرجلين/ الصديقين/ .... ؟

 أسئلة االستماع الثاني:

 وقبــل اإلجابــة عــن هــذه األســئلة َيطلــُب املعلــُم مــَن الطــاِب االســتماَع 

 أخــرى، وغالبــا مــا تكــون هــذه األســئلة أكثــر ُعمًقــا مــن أســئلة 
ً
للنــّصِ مــرة

اريــخ َوَرَد 
َ
االســتماع األول، مثــل الســؤال عــن ســبب أو حــدث ُمَعيــن أو ت

ــّصِ وغيــر ذلــَك. فــي النَّ

 أسئلة االستماع الثالث:

 وقبــل اإلجابــة عنهــا يســتمُع الطــاب للنــّصِ مــرة أخــرى أو مــرات، وتكــون 

ــص املســموع وتحليلــه  ق النَّ وُّ
َ
هــذه األســئلة متعمقــة، ومتعلقــة بتــذ

ونقــده، مثــل األســئلة اآلتيــة:

1ــ ما الذي أعجبك في شخصية فان؟

2ــ ماذا يحدث لو ..........؟

3ــ ما رأيَك في النص/ القصة/ الحوار/ شخصية فان/ .....؟

4ــ ماذا تفعل لو كنَت مكان الشخصية .........؟

5ــ هل لديك نهاية أخرى للقصة غير هذه النهاية؟

وهــذه التقســيمات ألســئلة االســتماع راجعــة لطبيعــة النــص املســموع 

واألهــداف املحــددة ســلفا، ومــا يــراه املعلــم مناســبا.

وممــا تجــدر اإلشــارة إليــه أنــه ال مانــع مــن تكــرار النــص أكثــر مــن مــرة قبــل 

كل نــوع مــن األســئلة الســابقة؛ فالهــدف تعليــم وتدريــب الطــاب علــى 

مهــارات فهــم املســموع فــي املســتوى املتقــدم وليــس اختبارهــم فــي هــذه 

املهــارات.

 « مرحلة ما بعد االستماع:

 وعند الوصول لهذه املرحلة تكون أهداف الدرس قد تحققت بنسبة 

ــف املعلــم الطــاَب  ِ
ّ
كبيــرة، وممــا يمكــن أن يتــم فــي هــذه املرحلــة أن ُيكل

بمــا يلــي:

1ــــ تلخيــص النــص شــفويا: فيطلــب مــن أحــد الطــاب أن يخــرج ويعــرض 

الفكــرة الرئيســة للنــص، وأهــم األفــكار الفرعيــة الــواردة فيــه، ويكــرر 

هــذه العمليــة مــع أكثــر مــن طالــب.

2ــــ يكلــف املعلــم أحــد الطــاب أن يعــرض لزمائــه مــا اســتفاده مــن 

النــص، وُيكــرر هــذه العمليــة مــع أكثــر مــن طالــب.

3ــــ إذا كان املســموع حــواًرا فيمكــن للمعلــم أن يكلــف عــدًدا مــن الطــاب 

– حســب الشــخصيات الــواردة فــي الحــوار- بتمثيــل الحــوار واإلضافــة 

عليــه.

4ــــ تكليــف الطــاب بكتابــة ُملخــص مــن مائــة كلمــة –أو حســب مــا يــرى 

املعلــم– للنــص املســموع، يتضمــن هــذا امللخــص أهــم األفــكار الرئيســة 

والفرعيــة الــواردة فــي الحــوار، ومــا اســتفاده مــن النــص.
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َ

غــة فــي االســاس هــي الــكاُم والدليــل علــي ذلــك أن اإلنســان عــرف
ُّ
إن الل

َرة،  ِ
ّ
الكام قبل الكتابة بزمن طويل، حيث جاءت الكتابة في فترة ُمَتأخ

ــم الــكام قبــل الكتابــة، ثــم يأتــي تعليــم 
َّ
كمــا أننــا ناحــظ أن الطفــل يتعل

الكتابــة بعــد دخــول الطفــل املدرســة، وهــذا مــا يســتوقفنا فــي مصطلــح 
»الناطقين بغير العربية« حيث إنهم لم يقولوا: »القارئين بغير العربية« 
أو »الكاتبيــن بغيــر العربيــة«. والبــد أن لهــذا املصطلــح مغــزى يــدل علــى 
أهمية هذه املهارة، وكأن خبراء املجال قد اتخذوا من املحادثة معيارا 
ة، ومن الضرورة  غويَّ

ُّ
وا بها كثيرا في البرامج الل للكفاءة اللغوية، فاهتمُّ

بمــكان عنــد تعليــم العربيــة االهتمــام بالجانــب الشــفهّي، بــل على املعلم 
ــة. ث طاُبــه بالعربّيِ ــه أن يتحــدَّ أن يجعــل همَّ

ة. حادثِة العربيَّ
ُ
 تدريِس امل

ُ
«  أهداف

1- تنميــة القــدرة علــى املبــادأة فــي التحــدث 
عنــد الدارســين، ودون انتظــار مســتمر 

ملــن يبدؤهــم بذلــك.
2- تنمية ثروتهم اللغوية.

معرفتهــم  توظيــف  مــن  تمكينهــم   -3
وتراكيــب. مفــردات  مــن  باللغــة 

للمواقــف  الــدارس  تعريــض   -4
املختلفــة التــي ُيحَتَمــل مــروره بهــا والتــي 

اللغــة. ممارســة  إلــى  فيهــا  يحتــاج 
5- تشــجيع الطالــب علــى أن يتحــدث بلغــة 

غير لغته ، وفي موقف مضبوط إلى حد ما وأمام 
زمــاء لــه. 

« مراحل التدريب على مهارة الكام:
- يمكــن التدريــب علــى مهــارة الــكام مــن خــال أســاليب متعــددة، كلٌّ 

منهــا يناســب مرحلــة تعليميــة مختلفــة.
- املرحلة األولى : حوارات مغلقة اإلجابة.

  هــي مرحلــة مبتدئــة مــن مراحــل التدريــب علــى الــكام، ويغلــب عليهــا 
طابــع ترديــد القوالــب اللغويــة مــع تغييــر بعــض الكلمــات. ولنأخــذ أمثلــة 

لذلــك:
  في التعارف مثا: )ما اسمك؟ من أين أنت؟ ..إلخ(

- املرحلة الثانية: حوارات مفتوحة اإلجابة.
   وهــي مرحلــة تختلــف عــن املرحلــة األولــى بزيــادة املتطلبــات الفكريــة 

واللغويــة للحــوار.
مثــل: حــوارات مبســطة: ) متــى آخــر مــرة ذهبــت فيهــا إلــى الســوق؟ مــاذا 

اشــتريت؟ ...إلــخ(

- املرحلة الثالثة: التعبير املوجه أو املقيد ؛ التعبير عن أفكار قصيرة.
  هنــا يتولــى الطالــب التعبيــر عــن فكــرة متكاملــة، ولكــن بتقديــم بعــض 

املســاعدة علــى مســتوى األفــكار أو اللغــة أو كليهمــا.
مثــل: )عــرض صــورة لوصفهــا، أو عــرض سلســلة مــن الصــور لتكويــن 

قصــة، أو وصــف تفصيلــي ملحتويــات صــور متفرقــة، أو التلخيــص(
-  املرحلة الرابعة: التعبير الحر؛ التعبير عن أفكار عميقة.

  وهــي مرحلــة تناســب املســتويات املتقدمــة مــن تعلــم اللغــة، يقــوم فيهــا 
الطالب بتقديم موضوعات متكاملة اعتمادا على قدراته الشــخصية 

فــي التنظيــم اللغــوي والفكــري.
مثال ذلك: 

-  تنــاول مشــكلة بالتحليــل )مثــل: كيــف ينهــض العالــم 
اإلســامي؟(

-  املقارنــة بيــن شــيئين والوصــول إلــى أفضليــة 
أحدهمــا علــى اآلخــر،            ) مثــل: أيهمــا 
أكثــر فائــدة فــي بنــاء الحضــارة الصناعــة أم 

الزراعــة؟(
-  مناظرة بين طالبين / مجموعتين.

-  إلقاء خطبة، أو درس، أو كلمة....إلخ

«  نصائح عامة في تدريس املحادثة.
1 - أعــط الطالــب مســاحة وافــرة للحديــث 

باللغــة العربيــة وال تقاطعــه.
2  - ال ترده مباشرة إذا أخطأ.

3 - حاول أن يتحدث الطالب أكثر منك في الصف.
4 - حــاول أن تســتخدم موضوعــات القــراءة  كمســاعدة فــي 
املحادثــة مــن خــال توظيــف املفــردات والتراكيــب التــي تعلمهــا الطالــب.

5 – اربط موضوع املحادثة بواقع الطالب الذي يعيشه.
6 – اســتخدم اســتراتيجية التعلــم املعكــوس كثيــرا فــي تدريــس مهــارة 
ر عن املوضوع الذي سيتم عرضه  املحادثة، بأن تجعل الطالب ُيحّضِ

أمــام زمائــه.
ْتَعــِة، ويســاعد فــي 

ُ
ا مــن امل 7 – اســتخدام التكنولوجيــا ُيْضِفــي َجــوًّ

اكتســاب اللغــة عمومــا، فحــاول دائمــا توظيــف التكنولوجيــا في تدريس 
املحادثــة، مثــل )العــروض، التســجيل، عمــل أفــام تســجيلية عــن 

موضــوع مــا، ....إلــخ(.
     

  وأخيــرا ... إن هللا اصطفــى لكــم العربيــة فــا تجعلوهــا أهــون �صــيء 
اَن هللُا َجــاَرَك ،،،، 

َ
 ك

َ
ــة مَّ

َ
عندكــم،  َوث

َتْوِجيَهاٌت ِفي َتْدِريِس امُلَحاَدَثِة للنَّاِطِقنَي ِبَغْيِر الَعَرِبيَِّة

أ . الدسوقي السيد عبد احلبيب
محاضر بمركز الشيخ زايد بجامعة األزهر ) سابقا(

محاضر بمدرسة البحث العلمي بدبي )حاليا(
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أثر لغة اجلسم يف تعليم العربيَّة للنَّاطقني بغريها  )3-1(

د . شادي السيد

أستاذ جامعّي، وُمدرِّب دولّي في اإللقاء والتَّواصل ومستشار إعالمي  
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مهارة القراءة للناطقني بغري العربية تعليمها وتقييمها

اف أ . نادية مصطفى العسَّ

سة اللغة العربية للناطقني بغريها/ اجلامعة األردنية مدرِّ
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الفكرة

املعرفة التجربةاملوضوع
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تقنيات تدريس مهارة القراءة لغري الناطقني باللغة العربية

أ . عبد العزيز أمخيم
معلم اللغة العربية للناطقين بغيرها

املركز اللغوي العربي قلم ولوح - الرباط / املغرب
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الوقت داخل 
الصف 
12:10 ق

نشاط قبل 
القراءة

طرق قدمية جديدة يف تعليم القراءة

أ . حممد حسن فرجاني

 Customized Arabic مؤسس
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الوقت
10: 5 ق

الوقت 30 ق

التحضير 30 ق 
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مــا يعرفــه مــن معلومــات حــول موضــوع معيــن، ثــم يكتــب مــا يريــد أن 

يعرفــه عــن هــذا املوضــوع، وفــي النهايــة يبحــث عــن إجابــة لألســئلة التــي 

وضعهــا.
     وأشــار )Kopp,2010( إلــى أنهــا اســتراتيجية يســتخدمها املدرســون 

ــم 
ُّ
لتنشــيط تفكيــر الطلبــة فــي موضــوع الــّدرس قبــل أْن يحــدث التعل

الجديــد.

     مما ذكر آنفا نستنتج أّن استراتيجية )KWL( تتضمن مجموعة من 

مــة التــي تســاعد متعلمــي اللغــة العربيــة فــي 
ّ
اإلجــراءات والخطــوات املنظ

فهــم النصــوص القرائيــة والتفاعــل معهــا، مــن خــال ربــط معلوماتهــم 
يحصلــون  التــي  الجديــدة  باملعلومــات  معيــن  موضــوع  فــي  الســابقة 

ــط املعرفــة الســابقة 
ّ

ِمهــم. إذن هــي اســتراتيجية تنش
ّ
عليهــا فــي أثنــاء تعل

للطالــب، وفــي الوقــت نفســه تســّهل اكتســاب معلومــات جديــدة لربطهــا 

باملعلومــات الســابقة.

   تتضمن هذه االستراتيجية ثالث خطوات معرفية :

 What I know about»« في السؤال )Know( ماخوذة من كلمة : K )أ

the subject? وتعني ماذا أعرف عن املوضوع؟ )املعرفة الســابقة(.

 What I Want know»فــي الســؤال )Want( ماخــوذة مــن كلمــة : W)بـــ

about the subject?« وتعنــي مــاذا أريــد أن أعرفــه عــن املوضــوع؟ 

املقصــودة(. )املعرفــة 

 What I Learned« فــي الســؤال )Learned( مأخــوذة مــن كلمــة :L )جـــ

about the subject?« وتعنــي مــاذا تعلمــت عــن املوضــوع؟ )املعرفــة 

املكتســبة(.

ويمكن تمثيلها بالهيكل التنظيمي اآلتي:

L W K

What I Learned 
about the sub-
ject?  

What I Want to 
know about the 
subject?  

What I know 
about the sub-
ject?

معرفة مكتسبة معرفة مقصودة معرفة سابقة

مراحل تدريس نص القراءة وفق هذه االستراتيجية :

استخدام استراتيجية )KWL( يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها 
 فهم املقروء

الباحثة ختام حممد الوزان

الجامعة األردنّية
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توصيف مهارة املحادثة للمستوى املبتدئ

معايير آكتفل :

املحتوى والسياق أنواع الخطاب سامة اللغة املهام اللغوية

قل رسائل في 
َ
ن

مواضيع متعلقة 

به

قد يكون من 

الصعب فهمه 

في البداية

كلمات منفردة

وعبارات 

متفّرقة

مواضيع يومية 

عة جًدا
ّ
ُمَتَوق

يجيب عن 

أسئلة بسيطة 

مباشرة أو طلبات 

للمعلومات، 

 
ً
ويستطيع أيضا

أن يسأل بضعة 

أسئلة مصوغة 

كعبارات محفوظة

يتألف معظم 

كامه من 

جمل قصيرة 

في املضارع 

، وفي بعض 
األحيان تكون 

غير كاملة، 

فيها تردد وغير 
ً
دقيقة لغويا

عبارات تعّرض 

لها، وُمكّررة 

عليه سابًقا

مواضيع مؤثرة 

فيه مباشرة 

مثل: معلومات 

شخصية 

ومسميات األشياء 

األساسية، 

وعدد محدود 

من األنشطة 

واألمور املفضلة 

والحاجات 

الضرورية

يستطيع 

التعبير عن 

معان شخصية 

باالعتماد الشديد 

على العبارات 

املحفوظة أو 

املركبة من كلمات 

مألوفة وعلى 

ما يسمعه من 

ُمحاوِرِه

قد تؤثر لغته 

األولى على 

نطقه ومفرداته 

 
ً
وتراكيبه تأثيرا

ً
كبيرا

العبارات 

املحفوظة 

املقتصرة على 

السياق الذي 

اكتسبت فيه 

اللغة

املواضيع 

التواصلية غير 

املعقدة، في 

مواقف اجتماعية 

بسيطة

معايري تدريس مهارة املحادثة للمستوى املبتدئ

الباحثة حسانة أمحد اخلشاب

معلمة وباحثة في تعليم العربية للناطقين بغيرها

احملادثة
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معايير املجلس األوروبي املشترك: 

املحتوى والسياق أنواع 
سامة 

اللغة
املهام اللغوية

يستطيع أن يعّرف بنفسه  

واآلخرين،  وأيًضا أن 

يسأل وُيجيب عن األحوال 

الشخصية، ويستطيع 

التواصل في املهام السهلة 

ب  
ّ
الروتينية التي تتطل

معلومات محددة ومباشرة  

في القضايا املألوفة 

بمصطلحات ميسورة. مثل 

التحدث عن خلفيته وعن 

البيئة املحيطة

يمكنه 

التفاعل 

بُيسر 

إذا 

تحّدث 

اآلخرون 

ببطء 

ووضوح 

وكانوا 

على 

العبارات 

األساسية 

الهادفة 

إلى تلبية 

املجاالت املهمة، 

كاملعلومات 

الشخصية 

واألسرية، 

ومعلومات عن 

التسوق واملواقع 

الجغرافية 

والتوظيف، 

واألشياء التي 

يمتلكها، والبيئة 

املحيطة

ن املعلم من تدريس هذه املهارة التفاعلية، تدريًسا يقوم 
ّ
فكيف يتمك

على أسسها وينطلق منها لإلبداع؟

ملهــارة  الســابقة  التوصيفــات  وتحليــل  باســتقراء  هــذا  يتحقــق  قــد 

املحادثة في هذه األطر املرجعية -والتي اعتمدتها كأمثلة لشهرتها- حتى 

نستطيع الخاص إلى استنتاج معايير تقريبّية لتدريس مهارة املحادثة 

ــل فــي:
ّ
فــي املســتوى املبتــدئ تتمث

 للمحاكاة عليه وتقليده.
ً

1.  تقديم النموذج واملثال أّوال

2.  التكــرار املســتمّر واإلعــادة، بمــا فــي ذلــك التأكيــد علــى املفــردات 

األساســية بشــكل عــام، وعــدم إهمــال جانــب التكــرار ككّل للمدخــات 

اللغويــة، فــي هــذا املســتوى.

3.  التدّرج في عرض املدخات الجديدة وعدم تقديمها وحدٍة واحدة.

4.   إعــادة التدويــر واإلنتــاج للمدخــات اللغويــة، وذلــك بتنويــع أنشــطة 

مهــارة املحادثــة.

5.  مراقبــة عمليــة تنميــة الحصيلــة اللغويــة مــن املفــردات والتراكيــب 

والتعابيــر، مراقبــة مثمــرة لتطويــر مهــارة الطالــب. 

6.  مناســبة مواضيــع املحادثــة للمســتوى املبتــدئ، وعــدم مطالبتــه 
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طرق وأساليب تعليم مهارة املحادثة  للناطقني بغري اللغة العربية

أ. حممد حمو 

معلم وباحث في تعليم العربية للناطقين بغيرها
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اإلجراءات  األهداف السلوكية

أن يقوم الطالب 

باستخدام الكلمات 

املفتاحية بنجاح 

يقوم املعلم بتهيئة الطاب لدرس 

املحادثة، وذلك من خال تركيزه على 

الكلمات املفتاحية املتعلقة بدرس 

)املهن( من خال عرض بعض الصور 

 عن مهن 
ً
 )يعرض صورا

ً
والرسوم مثا

متنوعة( ويوجه بعض األسئلة للطاب:

ما ذا تريد أن تكون في املستقبل؟ ما 

 
ً
فائدة العمل في الحياة؟ هل جربت عما

ما في حياتك؟

التمهيد

أن يعرف الطالب املهن 

املتنوعة وفوائدها 

وكيفية اختيار املهنة 

املناسبة له في املستقبل

يقوم املعلم بطرح أسئلة على الطاب 

تتعلق باملوضوع بشكل مباشر للدخول 

: ماذا تشاهدون 
ً
في درس املحادثة )مثا

في الصور؟ عدد بعض املهن التي 

تعرفها؟ ماذا يعمل والدك؟ يقوم املعلم 

 يقول 
ً
بلعبة يراها مناسبة للموضوع مثا

املعلم مهنة علمية: فيقول الطاب 

طبيب، معلم، مهندس. يقول املعلم 

مهنة جسدية فيقول الطاب حمال، 

فاح… وهكذا

 أسئلة

أن يعرف كيف يسأل 

ويجيب عن العمل  

واملهن املتنوعة بشكل 

صحيح

- يقوم املعلم بقراءة الحوار.

- يختار طالبين ألداء الحوار.

 ،
ً
ويشجع الطاب على أداء الحوا ثنائيا

ويمكن أن يقسم الطاب إلى مجموعات 

ثنائية

أن يتعلم الطالب 

ترتيب الكلمات في جملة 

صحيحة دون خطأ  

املحاولة من جديد في إعادة بناء الجمل 

 رتب الكلمات اآلتية 
ً
والتراكيب: مثا

لتكون الجملة صحيحة 

فاح  ، والدي ، الحقل، في ، يعمل  

التأكد من أن الطالب 

قد وصل إلى األهداف 

املرجوة من حيث 

طريقة التعلم وسامة 

اللغة والطاقة في 

الكام والبعد عن 

الخطأ اللغوي ويجب 

أن تصحح األخطاء بعد 

أن ينتهي الطالب من 

حديثه.

يخصص للتركيز على تراكيب الحوار 

وتعبيراته الجديدة التي يحتاجها املتعلم 

في املحادثة:

 
ً
ماذا تعمل؟ ماذا يعمل والداك ؟ ، وقفا

ً
لأليتام، يعمل سابقا

وآخر ما نختتم بها الكام الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، أن وفقنا وشرفنا وجعلنا من الذين يعلمون لغة عظيم، زادها القرآن مكانة 

. ونســأله أن يرزقنا اإلخاص في القول والعمل وصلَّ هللا تعالى على أشــرف الخلق، وخير من نطق بلســان الضاد، ســيدنا وحبيبنا وقدوتنا 
ً
وقدرا

محمد رسول هللا، وآخر دعوانا الحمد هلل رب العاملين.

“

”
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جتربيت يف تنمية املحادثة من خالل املنهج السمعي الشفهي

أ. حممد محدان الرقب 

ماجستير في تعليم العربية للناطقين بغيرها
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ِبيُل ِلَتدريِس الثََّقاَفِة الَعَرِبيَِّة اإِلْساَلِميَّة ِلْلنَّاِطِقنَي ِبَغرِي الَعَرِبيَّة السَّ

د. السيد أبو الوفا 

أستاذ اللغة العربية املساعد بجامعة العلوم اإلنسانية
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تدريس القواعد للناطقني بغري العربية

أ. شادي السيد عبيد 

معلم وباحث في تعليم العربية للناطقين بغيرها  
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استراتيجيات زيادة كفاءة ُمتعّلمي العربّية يف اكتساب املهارات الّلغوّية

أ. نور سابو 

أستاذة وباحثة في تعليم العربية للناطقين بغيرها
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التعليم املباشر والتعليم عن بعد ... فروق وحتديات

أ. حممد عبد اهلل متولي 

مشرف التعليم املباشرـ   مركز استديو العربية

  التعلم 
            عن

                     بعد
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التفاعلية يف تدريس التعبري التحريري

أ. إبراهيم حسن املسعودي 

معلــم وباحــث فــي تعليــم اللغــة العربيــة للناطقيــن 
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ُمقتطفات من وحِي التجربة )3(
م " " طالُب املستوى املتقدِّ                                                               

أ. أفنان اللحام 

معلمة وباحثة في تعليم العربية للناطقين بغيرها
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تدريس مهارة الكتابة عرب املستويات

سويفي فتحي أمحد
باحث ومحاضر جامعي


