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والفئــة العمريــة التــي تحتــاج إلــى عنايــة ورعايــة واهتمــام بحثــي كبيــر؛
لــذا جــاء هــذا العــدد مخصصــا لهــذه الفئــة ،يتنــاول موضوعــات تضــيء
لمعلمــي األطفــال الطريــق وتفتــح لهــم آفاقــا لجوانــب متعــددة مــن
المعرفــة نحــو خصائــص األطفــال وطباعهــم وطــرق تعليمهــم ،كمــا
يعــرض صفــات معلمــي األطفــال ومــا يجــب أن يتميــزوا بــه ،كمــا ســلط
الضــوء علــى تعليــم األطفــال وارثــي اللغــة واالحتياجــات التعليميــة
الخاصــة بهــم ،فجــاء العــدد متنوعــا وثريــا فــي موضوعاتــه وأطروحاتــه.
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توجيهات عامة لمعلم العربية لألطفال الناطقين بغير العربية
إن املنهــج الناجــح املوجــه لألطفــال الناطقــن األصــوات التــي ليــس لهــا مقابــل فــي لغــات هــؤالء
َّ
بغيــر العربيــة ال ميكــن أن يحقــق أهدافــه دون أن األطفــال.
يكــون هنــاك معلــم معــد إعــدادا صحيحــا للتعامــل
مــع ذلــك املنهــج ،وبالتالــي البــد ملعلــم هــذه الفئــة
أن يكــون مختلفــا عــن معلــم العربيــة للراشــدين
الناطقــن بغيــر العربيــة ،وهــذه بعــض التوجيهــات
التــي قــد تســاعد معلمــي هــذه الفئــة:
1ـ معرفــة طبيعــة الدارســن (األطفــال) مــن
حيــث اخلصائــص النفســية والعلميــة لهــم ،وكذلــك
مصــادر املعرفــة املناســبة لهــم.
وفــي هــذا الصــدد يفضــل لــو خصــص املعلــم
ســجال لــكل طفــل ،يســجل فيــه كل املعلومــات
عنــه مــن حيــث :أوجــه القــوة والضعــف لــدى كل
طفــل فــي األصــوات والقــراءة والكتابــة واالســتماع
والــكالم ،وذلــك حتــى يتخــذ الطريقــة املناســبة
لعــاج أوجــه الضعــف.
2ـ التركيــز علــى اجلانــب الصوتــي :إن إتقــان
األطفــال لألصــوات مــن بدايــة تعلمهــم للغــة أمــر
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مهــم جــدا ،ويفضــل أن يبــدأ املعلــم باألصــوات

3ـ اســتخدام اللغــة الفصحــى فــي التدريــس،
وتشــجيع األطفــال علــى اســتخدامها باســتمرار
وخصوصــا فــي اجلمــل االعتياديــة اليوميــة ،مثــل:
•من فضلك أريد أن أذهب إلى احلمام.
•أنا مريض.
•سأذهب إلى ......
•افتح الكتاب
•اكتب
•اقرأ
•اجلس
•تعال
•اذهب
•ادخل
وغيــر ذلــك مــن اجلمــل التي تســخدم باســتمرار

املشــتركة بــن العربيــة ولغــة هــؤالء األطفــال ،وكل يــوم مــن قبــل املعلــم والطالــب داخــل الصــف.
العدد كمــا يجــب أن يكثــر مــن التدريبــات الصوتيــة علــى
6
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4ـ تعــرف البيئــة اللغويــة للطفــل وكيفيــة
االســتفادة مــن ذلــك فــي تعليمــه اللغــة العربيــة،
ويفضــل أن يــدون املعلــم أيــة مالحظــات فــي ذلــك
فــي الســجل الــذي أشــرنا إليــه فــي النقطــة األولــى.
5ـ اســتخدام لغــة اجلســد والتمثيــل والصــورة
عنــد عــرض املفــردات وشــرحها ،كذلــك االعتمــاد
علــى الفيديــو ،ويفضــل أن يكــون الصــوت والصــورة
فــي الفيديــو مناســبني لطبيعــة الطفــل فيحتويــان
علــى البهجــة واملــرح.

وهــو مــا لــم أنتبــه لــه فــي ذلــك الوقــت.

أدرس صــوت (ذال)
أذكــر أننــي ذات مــرة كنــت
ُ

(*) باالســتفادة مــن  :تعليــم اللغــة العربيــة لغير

جملموعــة مــن الطــاب الراشــدين فــي املســتوى الناطقــن بهــا ،النظريــة والتطبيــق للدكتــور  :علــى
التمهيــدي ،فعرضــت لهــم فيديــو عــن حــرف أحمــد مدكــور والدكتــور إميــان هريدي.
(الــذال) يعــرض لهــم كيفيــة نطق الصــوت وكتابته،
والفيديــو فــي رأيــي كان مناســبا مــن حيــث احملتــوى
لكنــه لــم يكــن مناســبا مــن حيــث الصــوت والصــورة
مــع طــاب راشــدين ،فقــال لــي أحــد الطــاب:
أســتاذ ،هــل نحــن أطفــال؟
فقلت له :ال ،أنتم طالب!
ُ
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والشــاهد أن الوســيلة املقدمــة للطفــل قــد
تختلــف عــن الوســيلة املقدمــة للــدارس الراشــد
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العدد
7

نادية مصطفى َّ
العساف
مد ِّرسة اللّغة العربية للناطقين بغيرها
الجامعة األردنية

العربية
العربية لألطفال الناطقين بغير
تعليم ال ّلغة
ّ
ّ
كثير ما يتبادر ألذهاننا أسئلة كثيرة حول

فبما أن األطفال قادرين على تعلّم اللّغات

كيفية التعليم أو التّ عامل مع األطفال في تعليمهم فكيف لنا أن نعلّمهم اللّغة العربية؟ أتذكّ ر تعليمي
ّ

مكونة من 4
العربية ،أو أي لغة أخرى غير قادرين على دورة
اللّغة
خاصة لعائلة قادمة من بريطانيا ّ
ّ
ّ

التحدث بها ،وخاصة إذا لم يسكنوا طوال حياتهم أفراد ،في مركز اللّغات ،في اجلامعة األردنية ،فأرادوا
ّ
في البلد النّ اطق باللّغة الهدف.

أن يتعلّموا العربية مع بعضهم البعض أكبرهم 45

سنة وأصغرهم طفلة عمرها ست سنوات ،وفي أول
مييز األطفال هو قدرتهم على
من أجمل ما ّ
ُ
بدأت به معهم بدأت الطفلة بالبكاء،
صف لغوي
تعلّم ،واكتساب اللّغة بشكل سلس .ففي بداية
أدركت حينها أن التّ عامل مع األطفال يجب أن يكون
ُ
تتحدث معهم
تعليمهم ليس من الضروري أن
ّ
مختلفً ا عن أفراد العائلة اآلخرين وحينها بدأت
حتدث
بجمل طويلة ومعقدة باللّغة العربية،
ّ
أفكّ ر كيف ميكنني جذب هذه الطفلة لتعلّم اللّغة
معهم بكلمات ،وتعابير شائعة ،وجمل بسيطة،
دون شعورها باإلحباط ،أو اخلوف من اللّغة.
واحرص على التواصل الدائم معهم باللّغة العربية،
فهمت
وبعد البحث والتجربة مع هذه الطفلة
ُ
املهمة لتعزيز اكتساب اللغة.
فالتواصل من األمور ّ
األساسية من التعليم هو جعل ّ
الطفل
أن الفكرة
ّ
ّ
والدراسات التي
هناك العديد من األبحاث
ّ
ويتعرض للّغة بأكبر قدر ممكن ،وميكننا
يتعرف
ّ
ّ
أكّ دت أن األطفال يتمتّ عون ببعض املزايا عندما
حتقيق ذلك عن طريق:
يتعلّق األمر باكتساب اللّغة ،ومن هذه الدراسات
جيدة مع الطفل قائمة على
دراسة  1Patricia Kuhlالتي أكّ دت من خاللها 1 .1بناء عالقة ّ
محبة الطفل ليس باألمر
احلب والثقة؛ فكسب
ّ
ّ
التعرف
أن األطفال يولدون ولديهم القدرة على
ّ
والتمييز بني األصوات من جميع اللّغات اخملتلفة .السهل وقد يتمكّ ن األستاذ من ذلك عن طريق
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مستعدين لتعلّم أي توفير البيئة املناسبة ،واستخدام املثيرات معه
أو بعبارة أخرى  ،لقد ولدوا
ّ
لغة في العالم ،وبحلول الوقت الذي يبلغون فيه خالل عملية التعلّم كالتشجيع ،والثّ ناء ،والهدايا.
 6أشهر ،تبدأ هذه القدرة في التراجع ويبدؤون في
التركيز على لغتهم األم.

العدد https://www.cal.org/earlylang/benefits/research_notes.html . 1
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2 .2بناء مخزونه اللّغوي من املفردات من خالل:
أ .استخدم تطبيق  Quizletوهو مصدر
مجاّني رائع لتعلّم الكلمات والعبارات والكثير من
األشياء األخرى ،مبجرد تنزيله ابحث عن كلمات
بحقول لغوية تريد تعليمها للطفل ضمن «البحث
عن البطاقات التعليمية» ميكنك إيجاد الكثير
من القوائم الرائعة ،وميكنك ً
أيضا عمل البطاقات متحركة ناطقة باللّغة العربية ،لتعتاد أذنه على
التعليمية اخلاصة بهم.
املصورةُ ،
وكتب الكلمات
ب .استخدم القواميس
ّ

رائعا.
يعد
فمثل هذه الكتب ّ
خيارا ً
ً

بعد ذلك ،عليك أن تعلّمه كيفية استخدام هذه
األساسية واجلمل البسيطة
الكلمات في العبارات
ّ

في كالمهم.

قصصا باللّغة العربية:
3 .3اجعلهم يقرؤون
ً

ابحث عن كتب ثنائية اللّغة حتتوي على قصص
باللّغتني العربية ولغة الطفل األم؛ حتى تتمكّ ن من

يكتسب لغتها،
ثم
ُ
سماعها ويألف أصواتها ،ومن ّ
ويصبح ناطقً ا بها.
ومن هنا عليك كأستاذ أن تنتبه لبعض األمور
املهمة التي تؤثر في عملية تعليم األطفال
ّ
العربية على سبيل املثال:
الناطقني بغير
ّ

تقبل جميع إجاباتهم ،وعدم القول لهم
• ّ

أسلوبا غير مباشر
بأنهم مخطئون ،واستخدم
ً

للتصحيح.

الثقافية التي جاء
اخللفية
• عليك مراعاة
ّ
ّ

مصورة تساعد منها األطفال.
شرحها لهم ،أو ابحث عن قصص
ّ
ّ
ويفضل
القصة من خالل صورها،
الطفل على فهم
ّ

«ملونة
بصريا
أن تكون مثل هذه القصص ممتعة
ً
ّ
يحبون قراءة مثل هذه
ومصورة» فاألطفال
ّ
ّ
وتكرارا.
مرارا
القصص
ً
ً

ّ
والضحك،
جو مريح لهم مليء باملرح
• توفير ّ

فإن ضحك الطفل زاد إقباله على تعلّم اللغة،
وزادت ثقته بنفسه ويتخلّص من اخلوف والقلق
الذي رأيته قد تالشى في عيون الطفلة التي

االستراتيجيات التي
قمت بتدريسها بعد تطبيق
ُ
4 .4ميكنك القيام باألنشطة ،واأللعاب البسيطة
ّ
مع الطفل فهي طريقة رائعة للتعليم؛ يتعلّم الطفل ذكرتها سابقً ا.
منها بطريقة سريعة وغير مباشرة ،على سبيل
املثال ميكنك سؤاله عن أسماء األشياء احمليطة
به ،أو إعطائه مجموعة من البطاقات حتتوي على
تعبر
العديد من الصور وعليه قول الكلمة التي ّ

عنها الصورة.

5 .5جعل ّ
يتعرض للّغة بشكل أكبر؛ فهذا
الطفل
ّ

7

يسرع اكتسابه للغة ،ومن الطرق التي
التعرض قد
ّ
ّ

يتعرض لها اجللوس معه ومشاهدة رسوم
جتعله
ّ
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عبد المطلب أحمد الزويري
محاضر لغة عربية /جامعة درم
مؤسس ومدير أكاديمية شمال شرق بريطانيا
للغة العربية (نياال)

تعليم اللغة العربية في السياق البريطاني لألطفال من الوارثين والناطقين بغيرها
الذين يلتحقون ببرامج تعلم اللغة العربية في
وإقباال على تعلم اللغة
تشهد بريطانيا رواج ًا
ٍ
العربية بشكل عام ،ويهدف هذا املقال إلعطاء

بريطانيا إلى قسمني رئيسني:
القسم األول :هم أبناء غير الناطقني بالعربية:

ويقصد بهم كل طفل لغته ولغة ذويه هي غير
صورة عامة عن مسألة تعلم اللغة العربية وتعليمها
ُ
في السياق البريطاني ألبناء الناطقني بغيرها العربية .وهؤالء قد يكونون من أي جنسية أو

املتحدرين من أصول عربية ممن هم دون خلفية لغوية نظر ًا لتعدد الهويات واألعراق
وأبناء
ّ
سن السادسة عشر.

وسيتناول هذا املقال عدة محاور تتلخص في
اآلتي:

واللغات في اجملتمع البريطاني .وبشكل عام ،يندرج
حتت هذا الصنف اجلاليات اإلسالمية من غير

العرب.

القسم الثاني :هم الوارثون للغة وهم أطفال
احملور األول :تعريف هاتني الفئتني من األطفال
يتحدرون من ُأسر يكون فيها األبوان أو أحدهما
ّ
(غيرالناطقني بالعربية ووارثيها)
ً
أصال ،وهم يشكلون األغلبية
ناطق ًا بالعربية
احملور الثاني :األهداف الكامنة وراء تعلم اللغة من مجمل األطفال الذين يتعلمون العربية في
العربية لهذه الفئة من األطفال

بريطانيا .غير أنهم ليسوا سواء حيث ميكن

احملور الثالث :األماكن املشرفة على تقدمي هذا تقسيمهم إلى صنفني:
اخلدمة التعليمية
احملور الرابع :التحديات واحللول
احملور اخلامس :نظرة مستقبلية

7
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الصنف األول :هم أقرب ما يكونون إلى أبناء
غير الناطقني بالعربية من حيث أن لغة األطفال
عد إجنليزية بحتة نظر ًا لالنغماس
وثقافتهم ُت ّ
التام في اللغة والثقافة اإلجنليزية وعدم اهتمام

كاف منذ الطفولة.
فئتان من األطفال (الوارثني للغة والناطقني األسرة باللغة العربية بشكل ٍ

بغيرها):

الصنف الثاني :هم يتكلمون ولو بشكل قليل

ينقسم األطفال ممن هم دون السادسة عشر وبسيط لهجة ذويهم أو أحدهما ولكن دومنا
10
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تام بالقراءة والكتابة باللغة العربية تذكر .حيث أن التركيز األكبر هو على القدرة على
معرفة أو إملام ٍ

الفصحى ،وهؤالء هم أغلب طالب اللغة العربية القراءة بشكل أساسي ،وهذا أمر سنتطرق إليه عند
بشكل عام من الطلبة الوارثني للغة.
•أهداف وغايات تعلّم العربية :
من اجلدير بالذكر عند احلديث عن أهداف
أن
تعليم العربية لألطفال أن
نتنبه ألمر هام وهو ّ
ّ
هذه األهداف حقيقة منبعها أولياء األمور وليس
األطفال أنفسهم حيث تندرج أهداف تعلم العربية
لألطفال حتت هدفني أساسيني؛ األول :منهما ديني
وهو يتعلق باألطفال غير الناطقني بالعربية
والوارثني لها على حد سواء ،والثاني :هدف
ثقافي مرتبط بالثقافة العربية وكل بلد عربي
بشكل خاص لزيادة ارتباط األطفال مبجتمعات
ذويهم األصلية وهو ما يتعلق مبتعلمي العربية من
الوارثني لها بالدرجة األولى.

العربية.
أما الهدف الثقافي فال شك أن اآلباء بشكل
عام يودون ألبنائهم أن يحافظوا على ثقافتهم
وعاداتهم العربية من خالل حفاظهم على
اللغة العربية حتى يبقى األبناء على تواصل
مع عائالتهم املمتدة في بالدهم األصلية سواء
عبرمنصات التواصل االجتماعي أو بشكل شخصي
عند زيارتهم في العطل.
مدارس ،مؤسسات ومراكز:
تتوفر برامج اللغة العربية التي تستهدف
األطفال دون السادسة عشر في أماكن ميكن
تصنيفها إلى أربعة أنواع:

•يتلخص الهدف األول الديني في حتسني
قدرة األطفال على قراءة القرآن َ
وتعلّم أمور دينهم
وتأدية التزاماتهم الدينية وما يتعلق بها من لغة
عربية.

احلديث على األماكن واملؤسسات التي توفر تعليم

1 -1مدارس اجلاليات العربية :حيث جرت
العادة أن تؤسس كل جالية عربية  -بحسب البلد
األصلي – مدرسة تستهدف أبناء هذه اجلالية
بشكل أساسي ورمبا يسجل فيها من هم من أبناء
ً
فمثال ،في شمال شرقي بريطانيا
جاليات أخرى.
هناك املدرسة العربية السعودية ،والليبية
والسودانية والسورية والعراقية وغيرها .وأهم ما
مييز هذا النوع من املدراس أنها ترتكز على منهاج
درس مواد أخرى
الدولة التي تنتسب إليها ورمبا ُت ّ

ضمن منهاج تلك الدولة إلى جانب اللغة العربية.
وتعقد الدروس عادة مرة واحدة في عطلة نهاية
األسبوع – إما السبت أو األحد – ملدة ال تتجاوز
كذلك زيادة القدرة عند األطفال على فهم خمس ساعات .وحيث أن هذه املدارس ُتقام بجهد
النصوص الدينية باللغة العربية وتقليل االعتماد من أبناء اجلالية أنفسهم ،فليس من املستغرب أن
على الترجمة .غير أن أهمية فهم النصوص الدينية تواجهها مشاكل مهنية من حيث كفاءات املشرفني
باللغة العربية يحتّ ل أهمية قليلة ومن يهتمون به والعاملني فيها ،حيث أنها تعتمد على املتوفر واملتاح
من أبناء غير الناطقني بالعربية ال تكاد نسبتهم في تلك املنطقة.
مجلة معلمي العربية للناطقني بغيرها  -ربيع الثاني  1441هـ  -ديسمبر  2020م

7

العدد
11

ً
مثال .وأيض ًا تقدم هذه املراكز
2 -2املساجد ومراكز حتفيظ القرآن أو املراكز الرابعة أو اخلامسة
اإلسالمية :وهذا النوع يقدم برامج مبتدئة لتعليم تعليم العربية في فترة عطلة نهاية األسبوع،
قراءة العربية بهدف قراءة القرآن وذلك باالعتماد خالل مدة أربع ساعات وسطي ًا ويكون التركيز فيها
على كتب معينة لتعليم مهارة القراءة كالقاعدة بشكل أساسي على اللغة العربية دون أي منهج آخر
النورانية ونور البيان وغيرها .وجتتذب هذه أو مادة تعليمية أخرى .وتعد أكادميية شمال شرق
البرامج بشكل كبير أبناء اجلاليات املسلمة بشكل بريطانيا (نياال) منوذج ًا لهذه املراكز التي تعنى
عام من الناطقني بالعربية أو بغيرها كاجلالية بتعليم العربية للناطقني بها وبغيرها .وتهدف
الباكستانية والهندية والتركية واإلندونيسية هذه املؤسسات اجلديدة املهنية إلى لفت االنتباه
وغيرهم .ويندر أن جتد في املساجد اهتمام ًا إلى االهتمام باللغة العربية وتعليمها كلغة متكاملة
بتعليم العربية بشكل مهني مبا يركز على مهارات وتقدميها كأي لغة أخرى يتم تعلمها وفق ضوابط
اللغة األربع حيث يتم اختزال اللغة في تعلم وأساليب تدريس بعيد ًا عن تقزمي اللغة وحصرها
أساسيات القراءة والتجويد فقط دون االلتفات في دائرة االهتمام بالقراءة أو النحو فحسب.
للمعاني واالستخدام.
3 3املدارس اإلسالمية :وهي مدارس قليلة العددتقدم تعليم الدولة النظامي مضاف ًا إليه تعليم ًا

•التحديات:
ال شــك أن تعليــم اللغــة العربيــة للصغــار فــي
الســياق البريطانــي يواجــه حتديــات عديــدة

ديني ًا يشمل اللغة العربية إال أنه يركز على تعليم
تؤثــر بشــكل كبيــر فــي طبيعــة اخلدمــة املتوفــرة
النحو والصرف بطريقة الترجمة وباهتمام أقل
فــي التعليــم وفــي اخملرجــات أيض ـ ًا .ولعــل أهــم مــا
فيما يتعلق باملعاني .حيث أن التركيز منصب على
ميكــن أن يقــال فــي هــذه التحديــات هــو حتــدي
فهم مفردات تتعلق بالقرآن واألحاديث والنصوص
احلافــز والدافــع عنــد األطفــال املعلمــن .كمــا ذكــر
الدينية بشكل خاص دون االهتمام بها كلغة حياة
ســابق ًا ،ســواء كان أبنــاء غيــر الناطقــن أو وارثــي
ميكن استخدامها في سياقات مختلفة .يتخرج
اللغــة ،فــإن تعلمهــم للغــة العربيــة والدفــع بهــم إلــى
الطالب من هذه املدارس وال يستطيع التعبير
األماكــن واملراكــز اخملتلفــة إمنــا يتم بدافــع وبحرص
أوالتحدث باللغة العربية أو التعبيرعنها كتابي ًا
مــن قبــل األهــل والوالديــن بشــكل خــاص ملــا يرونــه
وإمنا يستطيع التعامل مع نصوصها املكتوبة بشكل
مــن أهميــة لتعلــم أطفالهــم لهــذه اللغــة .إال أن هــذا
متوسط في محاولة تفكيكها وفهمها حسبما تعلم
الدافــع لــدى الوالديــن فــي الغالــب األعــم ليــس
في ذلك البرنامج.
موجــود ًا عنــد األطفــال ،وهــذا يعــود لعــدة أســباب
4 4-مراكز مختصة تهتم بتعليم العربية :حيث أهمهــا عــدم مالحظــة األطفــال أهميــة تعلــم اللغــة

ُتدار من قبل متخصصني في تعليم اللغة العربية بالنســبة لهــم ،حيــث أنهــم يعيشــون فــي بلــد غيــر
واللسانيات ،وهذه املراكز ُتعد قليلة بشكل عام حيث عربــي ،ويتكلمــون ويتعلمــون ويتواصلــون بلغــة

7

ُتقدم برامج لألطفال تقوم على مناهج متخصصة ذلــك البلــد بشــكل كامــل حتــى مــع ذويهــم ،وإن
في تعليم العربية للناطقني بها وبغيرها بعيد ًا كانــوا عربـ ًا – فقــد يســتخدمون اللغــة اإلجنليزيــة
عن مناهج الدول العربية وبحيث يستطيع الطفل بشــكل أكبــر مــن العربيــة حتــى فــي البيــت وهــذا

العدد أن يطور مهاراته األربع في اللغة من سن مبكرة ،يجعــل أهميــة تعلــم العربيــة بالنســبة لألطفــال
12
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يــكاد يكــون منعدم ـ ًا .فالكثيــر منهــم يتســاءل :مــا للطلبة بشكل عام حينما يجدون مدرسني
الفائــدة مــن قضــاء وقــت خــال عطلــة األســبوع مؤهلني يستخدمون أساليب حديثة جتذبهم نحو
فــي تعلــم شــيء لــن أســتخدمه أو ليــس بــذي تعلم العربية بطريقة تضاهي طرق تعلمهم في
أهميــة يوميــة فــي حياتــي!؟ وممــا يجعــل قلــة مدارسهم اإلجنليزية.
الدافــع ظاهــرة عنــد األطفــال ،هــو أن تعلــم اللغــة
العربيــة يتــم فــي عطلــة نهايــة األســبوع وهــي–
بالنســبة لألطفــال  -فتــرة راحــة مــن عنــاء أســبوع
أكادميــي طويــل فــي املدرســة اإلجنليزيــة وبالتالــي
فهــم يجــدون فــي هــذا األمــر عنــاء وســلب ًا لعطلتهــم
التــي يســتحقونها ،ممــا يســبب عندهــم مقاومــة
لتعلــم اللغــة العربيــة وقلــة فــي الرغبــة.

•ومن التحديات أيض ًا هو قيام ُ
األسر العربية
بواجبها املنزلي جتاه احلفاظ على العربية ،فمما
ال شك فيه أن أبناء الناطقني بالعربية لديهم
فرصة كبيرة لتعلم اللغة بطريقة سهلة كون
والديهم أو أحدهما على األقل يتكلم العربية ،فإن
ذلك يفسح لهم اجملال للتعامل باللغة واكتسابها
وممارستها بشكل مستمر .غير أن األمر في كثير

ومما يزيد مقاومة تعلم العربية لدى األطفال ،من احلاالت على غير ذلك نظر ًا لتأخر اهتمام
أسلوب التعلم والتعليم في املراكز واملدارس التي الوالدين بإكساب اللغة ألوالدهم في صغرهم،
يلتحقون بها .ففي الغالب تتبع هذه املدارس طرق ًا فيكتسبون اللغة اإلجنليزية كلغة ّأم ً
أوال ،وتتراجع
تقليدية في تعليم اللغة دون األخذ بعني االعتبار العربية بحيث قد تكون اللغة الثالثة أو الرابعة،

التطورات واألساليب احلديثة في التعليم .حيث حيث يتعلم األطفال على األقل لغة أواثنتني في
أن الطالب يقارنون ما بني تعلم العربية في هذه املدرسة اإلجنليزية ،وال يستطيعون بعد ذلك
املدارس وما بني طرائق تعلمهم في مدارسهم استعمالها .وال شك أن الذي يحمل وزر هذا األمر
االعتيادية خالل األسبوع .والنتيجة حتما ستكون هم األهل بتقصير واضح ال يجدي معه نفع ًا إحلاق
سلبية من جهة تعلم العربية حيث أن الفارق شاسع األطفال في وقت متأخر باملدارس العربية ،حيث
يصبح األمر صعب ًا على األطفال.
وكبير ،وهذا يقلل من حافزهم نحو التعلم.
•وأما التحدي اآلخر فهو يتعلق بأماكن
التعليم ذاتها .وكما ذكرنا أصناف املراكز واملؤسسات
املتعددة ،فإن وجود مراكز متخصصة بتعليم اللغة
العربية وتدار من قبل متخصصني في هذا اجملال
ً
قليال جداً.
ومدرسني مؤهلني يعد أمر ًا نادر ًا أو
وبالتالي فإن عدم توفر أماكن كثيرة يكون فيها
التعلم على يد من هم أهل لتعليم العربية يجعل
ً
قليال على األماكن املتوفرة ،ويكون
إقبال الناس

ً
قليال
حجم التوقعات من األماكن غير املؤهلة

فالتحدي الكبير الذي تواجهه األسر العربية

7

تقدم طفيف في بريطانيا بالذات ،هو في أن جتعل للغة العربية
ويجعل أولياء األمور يقبلون بأي
ّ
يحرزه الطفل مهما كان .فإيجاد مراكز متخصصة نصيب ًا وافر ًا ومخصص ًا من حياة أبنائهم اليومية،
هو أمر بالغ األهمية ألنه سيكون عنصر ًا جاذب ًا باملثابرة واالهتمام والتعاون بني الوالدين حتى العدد
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تصبح اللغة العربية جزء ًا أساسي ًا ومستخدمة في ناطق ًا بالعربية ،فاملهمة تكون سهلة إذا ما انتبهوا
كل حني في البيت.

وتنبهوا إلى أهمية اكساب الطفل اللغة بوقت مبكر
ّ

واستمرارية احملافظة عليها في احلياة اليومية
إال أن الواقع العملي يشير في حاالت كثيرة إلى
حتدث ًا وقراءة واستماع ًا وكتابة حتى بعد التحاق
عكس ذلك ،حيث جتد أن األطفال يتكلمون في
الطفل باملدرسة اإلجنليزية ألن ذلك سيجعل الطفل
بيوتهم باللغة اإلجنليزية مع إخوتهم وذويهم ،وإذا
على معرفة بأهمية اللغة وضرورة احلفاظ عليها إذ
التقوا بأطفال عرب من دولة مختلفة ،فهم يفضلون
إن استخدامها مع أهله يجعل أمر التحاقه باملدرسة
استخدام اللغة اإلجنليزية على العربية والبعض
العربية أمر ًا منطقي ًا لالستزادة ومتكني معرفته بها.
منهم يتحجج باختالف اللهجات وعدم القدرة على
فهم بعضهم البعض – إن كانوا يتقنونها أو يتكلمون

أما األمر اآلخر الذي يجب االعتناء به فهو

بها – فتصبح اللغة اإلجنليزية هي لغة التواصل كفاءة املكان الذي يقدم خدمة تعليم العربية من
األساسية وال يعود للغة العربية مجال لالستخدام حيث القائمني عليه واملدرسني فيه واملنهج واألسلوب
ال في البيت وال في العالقات االجتماعية بني العرب املتبع .وهذا يتطلب أن يتقدم أصحاب الكفاءات
وأبنائهم وأقرانهم.
•ومن أهم التحديات أيض ًا هو عدم توفر جهة
رسمية تراقب أسلوب تعليم العربية في كثير من
األماكن التي مت ذكرها بحيث تراعى فيه شروط
التدريس السليم والتقدمي واستخدام األساليب
والوسائل املتنوعة في التدريس .والعكس هو القائم
حالي ًا ،فكل مكان يدير األمر كما يشاء وكل مدرس
يدرس بالطريقة التي حتلو له دون مراقبة أو
إشراف .والقائمون على تدريس العربية بشكل عام
في مختلف األماكن هم من غير املتخصصني في

ألخذ دورهم في إنشاء املراكز التعليمية التي تخدم
وتع ُّلمها ،مسلحني بأهداف وخطط
اللغة العربية َ

تقدم على أيدي معلمني يتم تأهيلهم لهذا
ومناهج َّ

الهدف حتى وإن كانوا غير مختصني باللغة العربية
وإمنا لديهم – على األقل – حب اللغة وتعليمها مع
معلومات أساسية يتم صقلها بدورات تأهيلية جتعلهم
قادرين على تقدمي اللغة بطريقة مبتكرة وجذابة.
•نظرة مستقبلية:
وختام ًا ،فإن احلاجة إلى تعليم العربية
لألطفال تزداد بشكل مطرد في السياق البريطاني

اللغة ،إال أنهم من الناطقني بالعربية ،فيبقى أمر
ان نسبة املواليد وزيادة
وذلك واضح للعيان حيث ّ
التدريب ومعرفة األساليب أمر ًا مهم ًا وهذا ما ال يتوفر
عدد املهاجرين من أصول عربية وإسالمية يجعل
للكثيرين ،حيث أن الكثير من األماكن ال حتمل صفة
وجود املراكز املتخصصة باللغة العربية أمر ًا حتمي ًا
رسمية كأن تكون مسجلة بشكل رسمي في البلد ،فال
لتلبية الطلب املتزايد على تعلمها.
إشراف أو متابعة أو تقييم لألداء واخملرجات.
•احللول:
ولعل هذه التحديات حتمل في طياتها احللول

7

التي ميكن اقتراحها.
ال شك أن دور األهل واألسرة عظيم في هذا

العدد السياق ،خاصة إذا كان أحد الوالدين أو كالهما
14
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أميرة سامي ُ
العمَ يري
معلمة القرآن الكريم للناطقين بغير العربية

لألطفال...أبدا
ال تقم بالتدريس
ً
َّ
ســعف فــي وصــف صــدق والترســيخ فــي تعليــم األطفــال؛ فــا تقــم
لعــل الكلمــات ال ُت ِ
يهــون عليــك كمعلــم
أبــدا ،فلــن
قــدم
النصــح بعــد عــدد بالتدريــس لهــم ً
هــذه النصيحــة ،فمــن ُي ّ
َ
ّ
مــن احملــاوالت اخلاطئــة ،والتعثــرات ،واإلخفاقــات ،تلــك املشــقة ،وذلــك اجلهــد املبــذول فــي تعليمهــم،
غالبــا أصــدق في نصحــه ممن يقدمــه ُمزدا ًنا ّإل إميانــك وإدراكك لقيمــة بنــاء شــخصية الطفــل
يكــون
ً

ً
محفوفــا بالتوفيــق واإلجنــازات...
بالنجاحــات،

لطاملــا كان التدريــس لألطفــال موضــع نظــر
وتأمــل مــن جانبــي كمعلمــة وأم ،وإن ُط ِلــب منّ ــي
ّ

وعقلــه ،وأثــر هــذه الرســالة العظيمــة علــى اجملتمــع

كلّــه.
ـدا لصفــة الصبــر ،أو القــدرة علــى
إن كنــت مفتقـ ً

التصبــر فــي التعليــم ،فال تقــم بالتدريــس لألطفال
يــت
أن أقــدم نصيحــة واحــدة تختصــر مــا ُه ِد ُ
ّ

ـدا ،فالصبــر هــو أيقونــة اإلجنــاز معهــم ،وكلمــة
إليــه بشــأن تعليــم األطفــال بعــد هــذا العــدد مــن أبـ ً
الســنوات ،ســتكون هــذه وال غيرهــا:
لألطفال...أبدا
•ال تقم بالتدريس
ً

الســر فــي إكســابهم املهــارات اخملتلفــة ،وترســيخ
املدخــات التعليميــة علــى اختــاف أنواعهــا فــي
أذهانهــم ،وال يعرقــل ذلــك ويفســده ســوى التعجــل

إن لــم تكــن ذلــك الشــخص الــذي يجــد نفســه فــي رؤيــة النتائــج.
بينهــم ومعهــم ،ويشــعر بســعادة حقيقيــة فــي
ـادة
ـ
اجل
ـك
ـ
صوت
ـرة
ـ
بنب
ـا
ـ
ومكتفي
ـا
ـ
راضي
ـت
ـ
كن
إن
ّ
ً
ً
وجودهــم وحــال تعليمهــم ،فــا تقــم بالتدريــس
الطبيعيــة هــذه ،وليــس لديــك مهــارة /أو اســتعداد
يعيــب املعلــم فــي شــيء ،إمنــا
أبــدا ،وهــذا ال
لهــم ً
ُ
ـي ،وتقليــد أصــوات
ـ
الصوت
ـع
ـ
التنوي
ـارة
ـ
مه
ـاب
ـ
الكتس
ّ
الزمــا
هــي طبائــع بشــرية ،وميــول نفســية ،وليــس ً
الشــخصيات وتغييــر النبــرات ،فــا تقــم بالتدريــس
أن يصلــح املعلــم لتدريــس كل الفئــات واألعمــار ،بــل
أبــدا ،فهــي وســيلة أساســية وال غنــى
لألطفــال
ً
العيــب ّأل يكــون املعلــم صادقــا مــع نفســه وفــي حــق
عنهــا خاصــة فــي تعليــم األطفــال عــن ُبعــد.
مهنتــه فيمــا يخــص كفاءتــه ومتييــز مواضــع قوتــه
إن كنــت ممــن يظنّ ــون أن دور املعلــم ينتهــي

وعطائــه عــن غيرهــا.
ً
ــدركا ملعنــى البنــاء
إن لــم تكــن مؤمنً ــا و ُم

بانتهــاء وقــت احلصــة ،أو ال متلــك االســتعداد

7

النفســي
لتقبــل دورك التربــوي معهــم فــي مختلــف العدد
ّ
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وأخيرا...
•
ً
لعــل كل مــا ُذ ِكــر مــن أمــور فيمــا عــدا األمــر
األول_ ميكــن اكتســابه وتدريــب النفــس عليــه،
لكــن األهــم مــن كل ذلــك أن يتفهــم املعلــم الــذي
َّ
نفسـ ُـه عــن الوصــول إلــى هــذه املرحلــة مــن
تقصــر ُ
أن خيــر مــا يقدمــه
الكفــاءة فــي تعليــم األطفــال َّ

للطفــل فــي هــذه احلالــة هــو أن يوفــر لــه فرصــة
ثانيــة لتع ّلــم أفضــل مــع مع ّلــم أكثــر جاهزيــة وميــل
فطــري لتعليــم األطفــال ،فلتكــن هــذه حســنته
ّ
معهــم واملعــروف الــذي يســديه لهــم.
مواقــف حياتهــم ،وجاهزيتــك ملشــاركتهم الكثيــر

ـي نســأل أن يقـ ّـر أعيننــا بجيــل صالــح
واللــه العلـ ّ

صلــح يشــتد ويقــوى بــه عــود األمــة ،ويعــود لهــا
مــن محطــات طفولتهــم؛ فــا تقــم بالتدريــس لهــم ُم ِ
أبــدا.
ً
بهــم مجدهــا وعزّ هــا.
إن كنــت ممــن يعتمــدون أســاليب العقــاب،
واحلرمــان وتــرى فــي ذلــك وســيلة تقــومي وجنــاح
للعمليــة التعليميــة؛ فــا تقــم بالتدريــس لألطفــال
ـدا ،هــذه الكائنــات بالغــة اللطــف ،شــديدة النقاء
أبـ ً
والبــراءة تســتحق أن يبــذل املعلــم كل احملــاوالت
واألســاليب الرحيمــة احلانيــة فــي تقوميهــا ،وال
ييــأس مــن ذلــك وال ميــل.
معتقــدا فــي داخلــك بــأن
مقتنعــا
إن لــم تكــن
ً
ً

الطفــل إنســان كامــل ،لــه كل حقــوق احتــرام
الســر،
اخلصوصيــة ،وحفــظ الكرامــة ،وكتــم
ّ
والتمــاس العــذر ،وإبــداء الــرأي؛ فال تقــم بالتدريس

أبــدا.
لألطفــال
ً
•إن كنت ممن يثقل عليهم قول:
ـذرا  /أنــا آســف  /مــن فضلــك  /مــا رأيــك...؟ /
ُعـ ً

7

هــل يضايقــك...؟  /أســتأذنك...

لطفــل صغيــر الســن ،وتعتبــر ذلــك تقليـ ًـا منــك؛

العدد فــا تقــم بالتدريــس لألطفــال أبدا.
16
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د .السيد أبو الوفا
أستاذ اللغة العربية المساعد
بجامعة العلوم اإلنسانية

المعلم  ...عائقً ا دون تحقيق طالقة األطفال في تعليمية اللغة!

حجمه عن مشاركة باقي
تعرف الطالقة بوصفها القدرة على التواصل اعترى الطفل ال شك ُي ِّ

التلقائي الفعال ،وهي مدى السرعة التي ميكن األطفال في التعلم والتفاعل وممارسة األنشطة
ويبعده عن التواصل
للمتعلم من خاللها الوصول إلى اللغة واستخدامها التعلمية على اختالفهاُ ،
بعيدا،
بطريقة سلسة وسريعة دون توقف مؤقت ،في مخافة اخلطأ واإلحراج ،فينزوي عن أقرانه
ً

فرصا سانحة لتعلم األقران بله
تعليمية اللغة الهدف ال مناري أن هناك أطفاال ويفقد من ثم
ً

خجولون ثقتهم بأنفسهم منخفضة ،ال يسعون اإلفادة من معلمه من األساس.
غالبا كي يحصلوا على فرصة للتفاعل والتحدث
ً

في الفصل والتعبير عن أنفسهم أمام زمالئهم في
الصف الدراسي ،ومن ثم حتقيق الطالقة اللغوية
املأمولة! وبالضرورة فإن أمثال هؤالء الطالب ينشأ

إن أمثال هؤالء الطالب ظاملون ومظلومون في
الوقت ذاته ،ظاملون ألنفسهم بجعل مثل هذه
األعراض متنعهم من التفاعل واالنطالق نحو
حتقيق الطالقة املأمولة -وإن كنا ال نستطيع

متدن للكالم ،ويستغرقون نسبة
لديهم معدل
ٍ
أن نلومهم
كثيرا في هذا ،وهم في الوقت ذاته
ً
وقت اتصال أطول من أقرانهم الطلقني ،ولديهم
مظلومون من قبل معلميهم الذين ال يكتشفونهم
عدد أكبر من الكلمات اجملهدة التي ينتجونها في
بسرعة ،ويحددون أمناطهم الشخصية ،ويضعون
الدقيقة الواحدة مقارنة بأضدادهم من الطالب
لهم البرامج العالجية املناسبة خالل رحلة تعلمهم
الذين حققوا أو يحققون درجات اعلى في التحدث
اللغة الهدف ،ويسعون من ثم خللق بعض الفرص
بلغة الهدف من حيث طالقتهم اللغوية.
التي تسهم في انفتاحهم نحو الطالقة والتحدث
وعالقة القلق واخلجل بالطالقة ال تخفى ،أو واكتساب اللغة ،ونسيانهم اخلجل ،وتغلبهم على
قل إن شئت الدقة تأثيرهما على اخلجل ال تخفى! القلق ومواجهة مثل هذه األمراض وحتديها
وع َد ُم بل واالنتصار عليها من أقصر طريق! ولعل في
ذلك أن القلق وهو=
ْ
اجَ ،
االض ِط َر ُ
اب ،واالن ِْز َع ُ
ِّ
ً
بالضيق تصنيفنا هذا نستطيع القول أن عدم قدرة املعلمني
إحساس
أيضا
االس ِتقْ َر ِار النَّ فْ ِس ِّي ،وهو
ٌ
ْ
بعض األلم ،وكذلك القلق على قراءة أمناط شخصيات طالبهم من األطفال
ُ
واحلرج ،وقد يصاحبه

إرادية عند خاصة ميثل العائق األول الذي يقف في سبيل
الذي يعد احمرار الوجه بطريقة ال
ّ

7

الشعور باحلرج أو االرتباك أو اخلزي ،كالهما إن حتقيق أمثال هؤالء الطالب للطالقة اللغوية العدد
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املأمولة .فالكثير من املعلمني يتعاملون مع هؤالء
جامدا يصلح معه
واحدا
قالبا
ً
ً
الطالب كما لو كانوا ً

أسلوب واحد ،وطريقة تعليمية واحدة ،وال يأبهون
بعلم النفس التربوي ،وال توجيهاته ،وال نتائجه
في هذا املضمار ألبتة.
كذلك فقد يقف املعلمون عائقً ا دون حتقيق

غالبا ما يؤدي للتوقف
طالقة أطفاله املتعلمني حني ال مينحونهم فرصة حتدثهم بكل تأكيد؛ وهو
ً
للتحدث واإلنتاج ويستأثرون بوقت احلصة والتردد ويتبعه خسارة أو فقدان اإلنصات من قبل

شرحا
الدراسي
ً
ً
وتوضيحا ومن ثم يحرم األطفال األطفال املستمعني.
من التكلم وتقل فرصة استعمالهم اللغة وتنمية
وهنا يتأتى دور املعلم واستراتيجياته اإلبداعية
قدراتهم الشفوية .أما أولئك املعلمون األذكياء
التعليمية تلك التي جتعل األطفال قادرين على
خصوصا فإنهم
املتمرسون في تعليم اللغات الثانية
ً
استخدام اللغة بطالقة ،مستخدمني مفرداتهم
يلجأون بسرعة -بعد الوقوف على أمناط متعلميهم
اجلديدة التي يكتسبونها خالل اللعب أو النشاط
بالضرورة-مع هؤالء الطالب اخلجولني القلقني ومن
التعليمي ،وبطريقة غير مرهقة يصعب احلصول
على شاكلتهم إلى حيل وتكنيكات تعليمية كاللعب
عليها في مواقف غير مواقف اللعب املليئة باملرح
اللغوي؛ ففي فترات اللعب يكون اجلو العام املسيطر
والتسلية» ( )Uberman ,1998في سياق ُلغوي
جديا ،والتركيز يكون
على الفصل والطالب ليس
ً
ً
جميل.
تخلقه األنشطة اللعبية خلقً ا
ً
بدال من التركيز على الصحة
أكثر على الطالقة
النحوية /الدقة اللغويةLangran Purcell,( .
•ومن العوائق التي حتول دون أن يشارك
.)1994
ُ
ويشكل عليهم الفهم هو فشل
الطالب ويتفاعلوا،
وهناك عائق آخر ملحوظ في تعليمية األطفال

بسط والتبسيط في الشرح وتناول
املعلم في التَّ ُّ

اللغة الثانية يحول دون حتقيق الطالقة ،وهو
شفهيا في الفصل
سوء فهم الطفل ملا يتم تع ُّلمه
ًّ

أسيقة لغوية تتعالق بحيوات األطفال وبيئاتهم،

أو خارجه واستخدام القواعد اخلاطئة أو اخللط

ومرد ذلك في األغلب األعم إلى
في استخدامها!
ُّ

عدم قدرة بعض املعلمني على التعامل مع األطفال،
وعدم امتالكهم استراتيجيات تعليمية واضحة
لتعليم اللغة الثانية تختص بهم ،وبالضرورة عدم
القدرة الكافية على الشرح والتحليل والتبسيط

7

مرده ضعف
والتوضيح ،فضال عن أن يكون ذلك
ُّ

املعلومة قيد التدريس ،وعدم قدرته على خلق
وعدم قدرته على توجيه التعليم نحو ذلك،
وكذلك اإلحجام عن مشاركة أطفاله املتعلمني،
ذلك من شأنه تزويد القلق وتصعيب توليد طالقة
الكالم لديهم ،ومن ثم ال يتم حتقيق الكفاءة
التواصلية التي تتناسب ومستواهم الذي وصلوا
إليه على سلَّم التصنيفات واملستويات التعليمية.
•كذلك قد يتسبب املعلم في إعاقة

قدرات الطالب العقلية والذهنية ،كأن يكون ضعف حتقيق طالقة
ذاكرة األطفال ونسيانهم ملفردات اللغة لوصفه تنويع استراتيجياته التعليمية ،ويغلق اسئلته
ِّ
ً
مؤث ًرا
عامل آخر
العدد
قادرا على خلق
سلبيا على طالقتهم وسالسة واستفساراته كثيرا ،وال يكون
ًّ
ً
األطفال حني يفشل في

18
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األنشطة التعليمية ودغمها في سياق أو أسيقة ذوات فمستهدفنا يجب أن يكون في الدرجة األولى هو
معنى الستخدام الطفل اللغة وإبعاد األطفال عن حتقيق الطالقة ،ولن يتحقق ذلك لنا من دون
األجواء التنافسية اإليجابية الدافعة نحو التعلم العمل على زيادة دافع الطفل نحو التعلم واملشاركة
املعززة له؛ حيث جتعل األطفال يركزون ويفكرون والتفاعل واالندغام والتواصل  ،وتقليل القلق
بشكل مكثف خالل عملية التعلم ورمبا وهم ال من التعلم ، ،مما يكون له أكبر األثر في حتقيق
واعني ،مما يعزز اكتساب املدخالت دون وعي يحمل الكفاءة التواصلية ،مما ميهد الطريق بالضرورة
معظم الطالب الذين مروا بأنشطة موجهة نحو إلى االستخدام اإلبداعي والتلقائي للغة ،أي إلى
اللعبة مواقف إيجابية جتاههم» ( Ubermanالطالقة اللغوية ولو في أبسط صورها.
 .),1998فاملنافسة والتحدي والشغف ،ال شك،
كلها دوافع جتذب األطفال نحو مزيد من االهتمام
واإلثارة نحو التعلم وممارسة النشاط التعليمي،

وأخيرا ،وفي سبيل حتقيق طالقة األطفال
ً

في صورتها املالئمة في مراحل تعلمهم التراتبية،
جتدر اإلشارة إلى أنه يجب على املعلمني التأكد
من أنهم يشرحون ما يقومون بشرحه وتقريبه
بالتفصيل وأن كل شيء في كالمهم وتعليماتهم
وسلوكاتهم التعليمية واضحة قبل الشرح ،وخالل
الشرح حيث يظهرون بوضوح لطالبهم االستعداد
الدائم للمساعدة ،وال يقاطعونهم خالل تفاعالتهم
إال بحنكة وعند الضرورة؛ ألن ذلك قد يؤثر على
الطالقة ،فيؤدي إلى تثبيط الطالب عن املشاركة
مفيدين بالضرورة من توظيف استراتيجيات
التعلم احلديثة ،ال شك.
إن متعلمي اللغة الثانية وفي القلب منهم

كما تعمل على تطوير الكفاءة اللغوية واالتصالية
نوعا من
وأوليائهم
املعلم
ملمارسة
بحاجة
األطفال
ً
األساسية-غالبا-من
لديهم ،ودمج كل املهارات
ً
االستماع ،والكالم ،والقراءة ،والكتابة ( Lee,التخطيط واملتابعة في التع ُّلم؛ من أجل تسهيل ما
يجده من صعوبة في عملية التعليم وإكساب اللغة
.)1979
تلك التي قد حتول دون تدفق طالقة األطفال،
•كذلك فإن إصرار املعلم على أن يكون هو
ً
تعجيز
بدال من
حتديا
فيجعل األمر أسهل ليصبح
ً
ٍ
مركز العملية التعليمية وهو الشارح ومصدر
للطالب األقل مهارة «(، ).Hadfield. 1990
املعلومات ،وعدم اعتنائه بالتعلم النشط أساليبه
ومن شأن ذلك أن مينح الطالب الثقة والرغبة في
وإهماله كالتعلم التعاوني ،وتع ُّلم األقران أو تفعيل
اإلجناز وحتقيق اإلجناز وهو هنا حتقيق الطالقة
تقسيم الطالب إلى اجملموعات الصغيرة أو غير
قدما نحو احتياز الكفاءة في اللغة
املأمولة والسير
ً
يقوض عمل االستراتيجيات
ذلك من شأنه أن
َّ
الهدف.
املعززة ملمارسة األطفال طالقتهم اللغوية في اللغة
الثانية؛ أعني الطالقة الشفوية بالدرجة األولى،
مجلة معلمي العربية للناطقني بغيرها  -ربيع الثاني  1441هـ  -ديسمبر  2020م

7

العدد
19

ناهل عبد المنعم الدخيل
ماجستير في تعليم اللغة العربية
ُ
للناطقين بلغات أخرى

تعليم اللغة العربية لألطفال الناطقين بلغات أُخرى عن طريق الشعر
جي ِته من
وي ِّ
ِلنَ غم الشعر وموسيقاهُ ،
ردد على َس َّ
أن الطفل
شير إلى َّ
غير َتك ُّلف ،وهذه األمثلة ك ُّلها ُت ُ

َ
االبتدائية
يخت ِلف أدب األطفال في املرحلة
ال
َّ
َ
ُ
َي َ
يدخل
أن
حس بجماله
قبل ْ
جيب لألدب َ
ست ُ
وي ُّ
عن أدب الكبار ،فاألدب في ِكال احلالتني هو
دء بتقدمي األدب لألطفال
َ
املدرسةِ ،ولذلك يجب ّ
الب ُ
العبارة
فني هادف ،وهو الفكرة اجلميلة في َ
َت ٌ
عبير ٌّ
يسمعه
في املرحلة التي يستجيب فيها الطفل ملا
َ
لكن أدب األطفال يختلف عن أدب الكبار
اجلميلةَّ ،
من أدب الغناء ،سواء أكانت هذه االستجابة نتيجة
من حيث املوضوع الذي يتناوله ،والفكرة التي
طربا ملوسيقى اإليقاع وحده.
فهمه للمعنى ،أم
ً
يت ُّم َتنَ اوله بها ،واألسلوب
ُيعاجلها ،والطريقة التي ِ

قدم.
الذي ُي َّ

إن َدفْ َع الطفل لالهتمام بالشعر واالستماع إليه،
َّ
ٌ
طر ُب إليها الطفل
مرتبط
ُ
بعنصر املوسيقى التي َي َ

وقد َذ َكر الدكتور أحمد مدكور جملة من املعايير

الهامة في أدب األطفال ،هي:
َّ

عر َ
أدب األطفال العقيدة اإلسالمية
ض
• ْ
ُ
أن َي ِ
حبب األطفال فيهاُ ،
قر ُبهم منها؛ حتى
حبون املوسيقى ،وال بطريقة ُت ِّ
مهما كان املوضوع ،فاألطفال ُي ُّ
وت ِّ
كثيرا باملعنى ،وهم َي َ
أمنهم
جيبون للتكرار في َي ُروها
وسعاد ِتهم.
يهتمون
َ
مصدر ِ
َ
ست ُ
ً
ُّ

7

ألن التكرار يجعلهم يحفظون
اإليقاع املوسيقيَّ ،
صور اإلسالمي للكون
• ْ
أن ُينَ ِّمي لديهم َفهم التَّ ُّ
ثم يفهمون املعاني التي
املقاطع
الصوتية ،ومن َّ
َّ
واإلنسان واحلياة.
يتضمنُ ها الشعر.
َّ
نمي األدب في األطفال ِق َيم احترام
• ْ
أن ُي ِّ
ثانيا :معايير أدب األطفال
ً
سن َّ
الظ ِّن بهم.
وح ُ
اآلخرينُ ،
إن األدب بنوعيه :الشعر والنثر ،هو أحد مواد
َّ
وحلَّها
• ْ
أن ُي ِعنيَ األطفال على مواجهة املشكالتَ ،
ذوق اجلمال ،وهو أحد مواد الفنون اجلميلة،
َت ُّ
عن طريق التَّ فكير والعمل اجلاد.
والرسم وغيرها من الفنون ،والطفل قبل
كاملوسيقى َّ
عو َدهم على
• ْ
حبب األطفال في القراءةُ ،
وي ِّ
أن ُي ِّ
أنواعا من اإلنتاج اللغوي،
دخوله املدرسة يسمع
ً

املكتبات.
سر ُدها ِا ِرت َياد
َ
فهو
ِ
يستمع ِب َش َغ ٍف إلى القصة اجلميلة َت ُ
طرب ألغنية ُتغنِّ يها له ُأ ُّمه ،ويطرب
العدد له ُأ ُّمه ،وهو َي َ
عر َ
ض بألفاظ وأساليب ُتنَ اسب قدرات
• ْ
أن ُي َ
20
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األطفال اللغوية ،وفي إطار قاموسهم اللغوي.
أن َت َتناغم فيه املباني واملعاني األدبية عن طريق
• ْ

استخدام األلفاظ والتعابير اجلميلة املوحية.

أن يستخدم األسلوب املعتمد على احلركة
• ْ
والتَّ مثيل واحلوار واحملادثة ،أكثر من األسلوب
الوصفي.
املعبرة،
أن ُتستخدم فيه األفعال الواضحة
• ْ
ِّ
واألسماء العربية املألوفة.
َّ
يتوفر فيه عناصر اإلثارة والتَّ شويق َّ
والطرافة
أن
• ْ

واحلركة.

والصفات السامية ،وعن طريفها َت َت َّ
هذب
العليا
ا ُمل ُثل ُ
ِّ
أسلوب ُهم.
وي ْس ُموا
َ
لغتهم َ

أن َت َت ِص َل مبناسبات
ُ .3أ ُسس اختيار األناشيد ْ
عامة تتصل بالكون واإلنسان
وموضوعات إسالمية َّ

واحلياة.

شب َع حاجة من حاجات األطفال في هذه
ْ
أن ُت ِ
والرحالت وغيرها.
املرحلة ،مثل أناشيد األلعاب َّ
أن ُتساعد الطالب في إحياء املواسم واألعياد
ْ
السعيدة ونحوها.
واملناسبات َّ
رابعا :أنواع الشعر املناسبة لألطفال
ً

والق َصر في أداء
•أن َت َت ِس َم اجلملة بالسهولة
ِ
املعنى.
ً
ثالثا :األناشيد و ُأ ُسس اختيارها
.1ما املقصود األناشيد؟
الق َطع الشعرية التي
ا ُملراد باألناشيد ِتلك ِ
َيتَّ ِصف تأليفُ ها بالسهولةَ ،
تنظيما
نظيمها
وت
ً
ُ
خاصاَ ،
لون من ألوان
وتص ُلح لإللقاء اجلَّ معي ،وهي ٌ
ًّ

فظها
قب ُلون على ِح ِ
األدب ُم َّ
حب ٌب إلى الطالبُ ،ي ِ
رادى أو جماعات.
والتَّ غنِّ ي بها ُف َ
 .2أهمية األناشيد

كثيرا من َ
اللغوية
الغايات
ُتحقِّ ق األناشيد
َّ
ً

والتربوية ،منها:
َّ

 .1الشعرالغنائي :يشترك الطالب في إنشاد
الشعر أو غنائه مع املوسيقى وبدونها،
عرض الشعر على األطفال
فالهدف األول ْ
أن َن ِ
على أنَّه قطعة موسيقيةُ ،
ونساعدهم على القراءة

املعبرة عن محتوى الشعر.
إنَّها وسيلة من وسائل عالج الطالب الذين َي ِ
غلب املوسيقية ِّ
عليهم َ
اخل َجل أو التَّ َر ُّدد في النُّ طق.
 .2الشعرالتَّ مثيلي أو احلواري :فاألطفال
السرور ،مغرمون بالتَّ مثيل وباالشتراك مع غيرهم في
ُت ِّ
حرك دوافع الطالب ،ألنَّها َتبعث فيهم ُّ

ُ
جدد النَّ شاط عندهم ملا فيها من موسيقى.
وت ِّ

ُتساعد الطالب على سالمة النُّ طق للحروف

املناقشة واحلوار.

يتحدث
 .3الشعر اإليهامي :وهو الشعر الذي
َّ

عبر عن خصائصه أو
تأثير
والكلمات واللغة.لها
ٌّ
قوي في اكساب الطالب فيه احليوان واجلماد مبا ُي ِّ
ٌ
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خصائص غيره.
بقصص احلياة
 .4الشعر القَ َصصي :الذي يتَّ صل َ

وبيئة األطفال.

 .5الشعر الوصفي :الذي يصف مظاهر الطبيعة،

أن يكون في
صح ْ
•هل الكلمات اجلديدة َّ
مما َي ُّ
قاموس الطالب؟
•هل التراكيب كثيرة وصعبة الفَ هم على الطالب؟
مما يسهل على الطالب
•هل التَّ عابير اجملازية َّ

أن َيتَّ صف هذا النَّ وع من الشعر باحلركة فهمها ،أم هي فوق مستوى الطالب؟
ويجب ْ
العرض.
وسرعة َ
صور االنتصارات
 .6الشعر احلماسي :الذي ُي ِّ
والنجاحاتَ ،
خر الطالب مبدرسته ونتائجه،
وف ُ

وي ُ
ميل الطالب إلى هذا النوع من الشعر في نهاية
َ

املتوسطة.
املرحلة االبتدائية وفي املرحلة
ِّ

خامسا :معايير احلكم على مناسبة النص
ً
أن ميول األطفال مختلفة،
أن يكون
واضحا َّ
يجب ْ
ً

ولكن
وأن ما ُيناسب بعضهم قد ال ُيناسب اآلخرين
َّ
َّ
ً
قبوال لدى
األنواع السابقة هي أكثر أنواع الشعر
املدرس
أن يسأ َلها
األطفال ،واألسئلة اآلتية ُيمكن ْ
ِّ
ِلنفسه ،وهي:

•هل الفكرة التي في القصيدة واضحة ،ويستطيع
هم َها بسهولة؟
الطالب َف َ

املراجع

•هل الفكرة التي في القصيدة ُت
ناسب ُم ُيول
ُ
الطالب؟
العربية ،القاهرة.1991 ،

 .1علي أحمد مدكور ،تدريس فنون اللغة

صورا
ضمن
ً
•هل الفكرة التي في القصيدة َت َت َّ

 .2بن مسعود قدور ،أدب الطفل “دراسة في

•هل الفكرة التي في القصيدة لها ِص َلة ِبنشاط

 .3جزء ُم َ
ست ٌّل من بحثي في رسالة املاجستير

مع ٍان
ِ
حس َّية كثيرة ،أم هي مجموعة َ
َّ
واجلماليات” (رسالة دكتوراه ،جامعة
فلسفية صعبة املضامني
َّ
على الطالب؟
أحمد بن ِبلَّة) ،اجلزائر.2016/2015 ،
الطالب املدرسي أو اخلارجي ،من

مشروعات أو موضوعات دراسية؟

7
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مبتوسط
عدد الكلمات اجلديدة مناسب،
•هل َ
ِّ
كلمة واحدة على األكثر في البيت ،وال ُي ِّ
عطل َفهم

في جامعة إسطنبول آيدن – متُّ وز  2020-حتت
عنوان :تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات ُأخرى
عن طريق الشعر العربي
منوذجا”
“املستوى املبتدئ واملتوسط
ً

املعنى؟
22
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إبراهيم حسن المسعودي
معلم اللغة العربية للناطقين بغيرها

تعليم األطفال :مصطلحات وخبرات
خير ما يستثمره معلم في طالبه أن يشرع في املصطنعة بني التنظير والتطبيق؛ وبني أولئك
تعليمه وهو طفل ،ليس ألن الطفل لني العريكة القابعني على أبحاثهم تطبيقا وتنظيرا وهؤالء
طيع سهل قياده ،بل ألن الطفل يكاد أن يكون هو القائمني في ساحة امليدان يكابدون التعامل
املعلم والطالب في آن ،فإنه ال يكاد درس مير إال املباشر بالعلم أحيانا واالرجتال أحايني؛ فإن فهم
ينور البصيرة ،ويضع للنظرية قدرها،
وموقف تعليمي يدعو إلى البحث ،وإشكال تربوي املصطلحات ّ
يسترعي النظر ،ناهيك بطبيعة األطفال الواضحة ويعيد مكانتها ويضمن سير العمل والتنفيذ على
واملباشرة التي ال حتمل إال على االهتمام واجلدية جادة العلم والبحث.
وحل املشكالت.

ونحاول هنا على سبيل التمثيل ال احلصر

وهذه طائفة من املصطلحات في فن تدريس تناول بعض املصطلحات التي لها حظ من الذيوع
العربية لألطفال غير الناطقني بها ،نتناولها بشيء بشيء من العرض امليداني وفقا حملصالت اخلبرة
من حديث اخلبرة والعمل في امليدان ،لعله يختصر والتجريب
طريقا على زميل ،أو يثير سؤاال لباحث؛ وخير
املقال ما أثار السؤال.

وارث اللغة
يوضح الدكتور خالد أبو عمشة هذا املصطلح

جدوى النظر في املصطلحات:

بقوله (وارث اللغة ( )Heritageهو املتعلم الذي

•ال تخامرنا ريبة في أن لكل علم حدوده ،أي لديه كفاءة في ثقافة العربية أو عالقة باللغة
اصطالحاته التي حتدد معامله ،وتتقيد فيه مبعنى العربية ،وهم األشخاص الذين يتحدثون بلغة
خاص ،وتكون هي الفاصل األكثر وضوحا بني العلم في نطاق األسرة تختلف عن لغة اجملتمع ،أي
لغة هؤالء هي لغة األقليات) ،انظر :تعليم اللغة

والالعلم.
•ييسر تناول املصطلحات االستفادة من

العربية للناطقني بغيرها لوارثي اللغة Heritage

فيفهم بحسب التعريف أنه طالب من أسرة
سيل املساهمات البحثية املطروحة في اجملال -وما
ُ
مهاجرة ،هذا الطالب ميكن متييزه عن غيره
أكثرها-
•في درس املصطلحات ما يزيل الفجوة

من الدارسني؛ فهو أقرب إلى العربية منهم ،ويلم
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بشيء منها إضافة إلى شيء من لهجتها الدارجة،
وذلك كله لطبيعة نشأته في أسرة عربية مهاجرة
حتاول بعض الشيء أن حتافظ على ثقافتها ولغتها
وعاداتها وال تفتأ تتغنى بها أمام األبناء ،فمنها
يكتسب الرغبة في معرفة املزيد من الثقافة
العربية واللغة واألدب والعادات ،ويجد الفرصة
مواتية أن يسأل معلمه ويتزود من معارفه حول
هذا األمر.

تالميذ ال يدرون قدر ما يتعلمونه ،وال يستشعرون

وطالب هذه صفاته ،يتطلب األمر استعدادا اندفاعا إال مبا يحملهم عليه األهلون ويرشدهم
خاصا له وحصيلة من املعارف تروي ظمأه وتشفي إليه املعلمون.
غلته وتدمي حبه للدرس.

أي أننا سنحمل األطفال على التعلم والدرس

على أن هذا الطالب (لتقارب في الثقافة ونسوسهم ونرغبهم نظير شيء ما (محفز) ،ولن
والعادات) قد يرهق أستاذه ببعض مطالبه ،فقد ننتظر دافعية ذاتية منهم نحو مجردات دينية
يسأل املعلم ليختبره ،وقد يضيق عليه في وقت مثال أو غيرها (لغة القرآن – لغة الثقافة  -لغة
الدرس فيحصي عليه الدقائق والثواني؛ فهو على األمة – الهوية ،...وتعد األسرة واملدرسة واملعلم
الرغم من استحقاقاته كطالب فإنه كثيرا ما يلح واألقران مصدرا لهذه احملفزات.

عليها؛ والصبر وسعة الصدر عالج ناجع ونافع هنا.
•حتفيز أم دافعية عند األطفال؟

الدافعية فتكون بإرادة عاقلة تنبع من املتعلم
أما
ّ

داخلية
بناء على رغبة
نفسه ،فيندفع إلى التعلم
ّ
ً

إرضاء لذاته وهذا يصعب تنفيذه مع األطفال
ً
ترد الدافعية كثيرا عند تنظير البعض في
طبقا ملا ذكرناه آنفا.
درس األطفال ،والرأي أنها تصح في شأن البالغني
•طفل
(الطالب) ،وال تشمل األطفال (التالميذ)؛ إذ ال
ميكن اندفاع األطفال نحو مجردات ال يراها وال
يعقلها إال البالغون؛ ذلك أن الدافعية وليدة اإلرادة،
والطفل ال يندفع ذاتيا نحو أمور التعقل والبصيرة؛
إذ البد من التروي والتدبر ،وهو خاص بالبالغني

من متام العقل وكمال املروءة أن نسوس الطفل
ونحسن معاملته ،وليس كما تزعم العامة من أنه أمر
قادح في املروءة ،ذاهب بالعدالة ،مسقط للشهادة.
ويعد طفال كل من لم يتجاوز الثامنة عشرة

وعليه مدار التكليف ،أما الطفل فدافعيته تنبع
من خارجه؛ أي بإرادة من غيره (محفزات) ،ويكون بحسب تصنيف األمم املتحدة ،وهو األمر الذي
ذلك مبغريات وحوافز وثواب وعقاب إلخ (انظر في تترتب عليه جملة تداعيات واعتبارات عند

هذا باب اإلرادة من كتاب علم النفس وأثره في استراتيجيات التدريس ويندرج بها حتت توصيف
تلميذ؛ حيث توجهه إرادة خارجة عنه وتخلق فيه
التربية والتعليم)
إقباال على التعلم مبحفزات من الوسط احمليط
وجدير في هذا املقام أن نفرق بني تلميذ
به وقد سبق احلديث عنه ،ويجدر أن يقوم املعلم
العدد وطالب؛ فال ينعت األطفال بأنهم طالب ،إمنا هم
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باإلصغاء إلى تلميذه ،ويقبل عليه باالستماع وبات التعويل على االستظهار أمرا غير ملح ،وال
واالهتمام( ،حقيق مبن يعلم مهارة االستماع أن تدعو إليه حاجة ماسة مادامت املعلومة مرفوعة
يصغي ويحسن اإلصغاء) ،وكذلك يتشارك معه على السحابة اإلليكترونية نستمطرها متى شئنا،
اهتماماته ومناسباته ،ويتواصل بشأنه مع أهله فما بيت القصيد هنا؟
تواصال إيجابيا داعما.

احلق أن ما يجب أن نعول عليه هنا هو
سرعة الوصول إلى املعلومة ،واكتساب املهارة في

استماع
االستماع مهارة استقبالية ذات شأن أعظم
في حالة التدريس لألطفال؛ فنحن نحتاج إلى
انتباه الطفل وضمان استمرارية هذا االنتباه؛ وملا
كانت هذه قدرة ضعيفة لدى الطفل ،فإنه لزام أن
يكون احلديث قصير ًا واضح ًا مرتبا بعيدا عن أية

حتصيلها مخزنة وفق حقوق احلفظ املشروعة،
وتأمني الوصول إليها في كل مرة .كل ذلك قبل
عرض املعلومات حتت مجهر الدرس والتحليل
واالستخدام.

عوائق ومؤثرات خارجية تعبث بتركيزه ،على أن
تكون الكلمات من تلك التي يعرفها وضمن ثروته
اللغوية ،مع مراعاة النبر والتنغيم املوافق ملعنى
الكالم ومقاصده تعجبا وأمرا واستفهاما وغيره.
ويجب أن يستهدف املعلم منتوجا من عملية
االستماع في كل مرة ،كأن يستهدف املعلم مرة أن
يستمع التلميذ
ليتعرف على األصوات ،ومرة أن يستمع ليقدر
على الترديد الصحيح ملا سمعه ،ومرة بأن يستمع
ليحفظ ومرة أن يستمع ليفهم وهكذا...
•القرائية

•نظرية
يعادي كثير من العامة واخلاصة النظريات
والتنظيرات منذ زمان ليس باليسير ،رمبا الرتباطها

القرائية وصف من القراءة ،تعني قدرة التلميذ بتفسير ظواهر كونية اقتربت من معتقداتهم
على القراءة املقيسة وفقا لفئته العمرية وبرنامجه وأضرت مبصاحلم املعجلة ،أو لتسارع وتيرة العلم

الدراسي ،ويتطور األطفال في قدرتهم القرائية وصدامه الدائم  -في مدة زمنية وجيزة -بثوابتهم
فعجل بفنائها ،وجعل باقيها
املتراكمة عبر القرون ّ
كل وفق وتيرته اخلاصة في النمو العام.
محال للنظر أو على احملك ،وبات زوالها مسألة وقت.
•بحث
والشأن في النظرية أنها ثمرة التجربة؛ فهي
اإلنترنت آية هذا الزمان ،ضرب بأطنابه أرجاء
بعدها ال قبلها ،وهذا يبدد أغلوطة ( لم ال تفعل
الدنيا وأوصل املعلومة صحيحها وفاسدها ،غثها
ما تقول به؟)؛ إذ تختلف عن الفرضية التي تكون
وثمينها للجميع ،ولم يعد ثمة عذر ملعتذر بجهله،
دائما قبل التجريب ،وتعد النظريات ثوابت علمية العدد
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بني العلماء ،وهنا أيضا دحض ملقولة (هذا كالم
نظري ومضيع للوقت).
وتعليم األطفال في حاجة دائمة إلى نظريات
التربية والتعلم ونظريات علم النفس وغيرها،
وذلك بعد عصور من الضرب واإلهانة واإليذاء
كانت الطريقة الوحيدة واملعتمدة في تعليمه،
وهو ما يطلق عليه في التراث بـ (تأديب) الغلمان،
وبوسع املعلم االلتجاء دائما ملدارسة ما وصل إليه
العلم في تربية األطفال وتعليمهم وأن يكون مبنأى
عن التخمينات واالرجتال في مجاله هذا.
•ذكاء:

•لعبة
تعرضنا في عدد سابق من مجلتنا للتفاعلية،
وهي أوجب ما تكون في حق الطفل ،واستغالل
طاقات الطفل فيما ينفعه ويطور مهاراته ،مهما

الذكاء من اجملردات التي تتضح بالتخصيص يظن أنه اقتطاع من وقت الدرس،ألن األصل أنه
حسب تصنيف ثرستون للذكاءات؛ فيقال ذكاء إثراء وإفادة عند كل ذي رؤية وهدف في مهنته،
وجداني وذكاء حركي واجتماعي ورياضي إلى غير فتعلم الطفل هنا هو قيامه باستخدام مهاراته
ذلك
كلها وفق رؤية مهنية وعلمية من معلمه،
؛ وقد حبا الله كل طفل بحظ من الذكاء يتنوع

ويرتبط اللعب ارتباطا وثيقا بالتفاعلية

من طفل إلى آخر بحسب القدرات العقلية لهذا والتعلم باللعب يجل على أن نحصر فائدته في
الطفل أو ذاك ،وعلى املعلم أن يحاول اكتشاف عجالتنا هذه ،لكن إن صحت مقولة برتراند راسل
قدرات تلميذه في أقرب فرصة ممكنة ويساعد في أن التعليم يفسد عقول األبناء ويجعلهم
في تطويرها ،وأن يقارب بني قدراته مبا يخدم أغبياء ،فقد يرجع ذلك إلى شيوع تعليم تقليدي

عمليات احلفظ واالستظهار واحلديث والكتابة .في زمانه حيث يغيب التفاعل والتعلم باللعب؛
،وقد يزعم أحد أولياء األمور أن ابنه ذكي وعبقري وتغيب فيه محورية دور الطالب في التعلم.
ماهر ،وهو في ذلك ال يفهم من الذكاء إال معناه

كان ذلك تطوافا سريعا بجملة من مصطلحات

الساذج ،فتراه ينحو بالالئمة على معلمه ويتهمه
في نزاهته وجهده وقد يصمه بإصابة ولده بتأخر ومفردات في مجالنا الذي نحتفل له ونفخر
دراسي أو نحو ذلك ،وهنا يجب تنبيه ولي األمر إلى باالنتماء إليه ،نطمع أن يكون بذرة في طريق عمل

طبيعة قدرات ولده الذي قد يكون ذكيا حقا لكن معجمي متخصص قائم على الدرس املصطلحي
في قدراته االجتماعية مثال ،فيما هو في قدراته امليداني ،أو نداء يدعو له أو فكرة تبعث عليه.
التحصيلية والفهم كأبيه!

7
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الباحثة  :ختام الوزان
مركز اللغات /الجامعة االردنية

أهمية استخدام الصورة في تع ّلم اللغة الثانية عند األطفال
ّ
بد أن تراعي مايلي:
عند تعلم لغة جديدة نبذل قصارى جهدنا في التعليمية التي يقررها املعلم ال ّ
تعلّم الكثير من املفردات والقواعد وتذكرها سواء
 .1أن تكون الصورة واضحة من حيث األلوان
صغارا أم كبارأ ،وهذا األمر يتطلب منّ ا كمعلمني
أكنا
ً
واحلجم.
البحث عن أدوات وطرق تسهل عملية تعلّم اللغة
 .2أن تكون الفتة للنظر مثيرة الهتمام الطلبة.
الثانية عند الطلبة  ،ومن بني تلك األدوات والوسائل
عد وسيلة فاعلة في استثارة
التعليمية الصورة التي ُت ّ

خصوصا الصغار منهم ،فهي تساعدهم
املتعلمني
ً
في تعلّم اللغة بسالسة وسهولة ،إذ أثبتت العديد
من األبحاث العلمية أهمية املرئيات في تعلم اللغة
نظرا لقدرتها على حتفيز أكثر
الثانية واكتسابها
ً
من حاسة في الوقت نفسه.

.3أن تتسم بالبساطة وعدم التعقيد.
 .4أن تتناسب ومستوى الطالب اللغوي واملعرفي
والنفسي
وتوسع مداركه.
تنمي معلومات الطالب
ّ
 .5أن ّ
 .6أن يرتبط محتوى الصورة باملادة التعليمية .

وتعرف الصورة التعليمية بأنها الصورة التي
تستخدم للتعبير عن مضمون حالة معينة لغرض

•وتكمن أهمية الصورة في:
 .1تنمية اخليال لدى الطلبة  ،فهي من أكثر

إيصال املعلومة إلى الطلبة ،بأقل وقت وجهد ممكنني
وسيطا يتم من خالله حتقيق وظائف الوسائل التعليمية قدرة على تنمية اإلبداع.
ً
إذ تعد
تربوية وتعليمية متعددة كالوصف والتفسير
والشرح والتحليل والتقومي.

- .2التمكن من ربط الصورة مبفهومها اللغوي
وتثبيته في عقل الطفل.

جيدا قيمة
لذا أدرك معلمو اللغة الثانية
ً

 .3السماح للمعلم بالتخطيط ملزيج معقول من

استخدام الصور وأهميتها كأدوات تعليمية متكّ نهم األنشطة التعليمية واملسلية.
من أداء مهمتهم التعليمية بأبسط الطرق وأيسرها،
 .4جذب انتباه الطلبة وإثارة انتباههم
إذ تختصر عليهم الوقت ،وتوفر اجلهد في إفهام
وحماسهم لالنخراط في التعلم
الطلبة وإيصال املعلومة  ،فالصورة هي الواسطة

7
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باستخدام سلسلة من الصور ،إذ يشجع املعلم
الطللبة من خالل هذا النشاط على استخدام
الفعل املاضي أو مفردات محددة في قصتهم ،على
سبيل املثال وصف محادثة في السوق ،بالتالي
ومثمرا
مثيرا الهتمام الطلبة
يكون هذا التمرين
ً
ً
بالنسبة لهم.
 .5إضفاء املتعة عند التعلم بحيث حتقق
التفاعل املطلوب عند األطفال.
 .6تنمية ثقة الطالب بنفسه دون خوف أو
تردد ،فهو يشترك مع معلمه وزمالئه في التعبير
عن الصورة .
 .7استبعاد اللغة الوسيطة في تعليم اللغة
الثانية.

.4القراءة :تصميم نشاط من خالل مجموعة
من الصور واجلمل التي تعبر عنها ،وعلى الطلبة
في مجموعات أن يقرؤوا اجلملة و يصلوها بالصورة
تعبر عنها .
التي ّ
 .5توظيف الصور في اللعب :فعلى سبيل املثال
ميكن للمعلم تقسيم الطلبة إلى مجموعتني
وتكليف طالب من كل مجموعة باخلروج إلى
السبورة ورسم ما يصفه له باقي أفراد اجملموعة

 .9التعامل مع الفروق الفردية بني املتعلمني ،ألن بناء على الصورة وبعد االنتهاء من الوصف يقوم
ذكاء خاص ًا ،يختلف عن باقي ذكاءات
لكل متعلم
ً
املعلم بعرض الصور احلقيقية ومقارنتها بالصور

زمالئه.

املرسومة والذي يكون أقرب للصورة هو الذي يفوز،

•بعض النشاطات التعليمية التي ميكن
تطبيقها من خالل الصورة:
عادة ما يتم تصميم األنشطة للمبتدئني في
الغالب مبساعدة الصور وخاصة إذا كانت املبتدئني
هم األطفال ،وإليكم بعض األنشطة التي ميكن
القيام بها.
 .1أنشطة اإلحماء :و تشمل استخدام الصورة
التي ميكن للطلبة استخدامها للتنبؤ مبوضوع
الدرس أو النص.

7

العدد

أو يقوم املعلم بعرض مجموعة من الصور في الوقت
نفسه على اللوح الذكي أو شاشة العرض ،ثم يطلب
من طالب من كل مجموعة ،وهو يحمل مضرب
الذبابة اخلروج إلى السبورة وعندما يذكر املعلم
الكلمة على الطالب أن يضع املضرب على الصورة
التي تعبر عن الكلمة بسرعة والذي يسبق اآلخر
بوضع املضرب على الصورة هو الذي يفوز
 .6الكتابة :ميكن للمعلم إحضار صورة واحدة،
ثم يقسم الطالب إلى مجموعات ويعطي كل
مجموعة الصورة نفسها  ،وعلى كل مجموعة كتابة

 .2املفردات :تكليف الطلبة بتخمني كلمات

قصة عن الصورة وتخيل أحداث من خالل الصورة

بناء على صور متعلقة مبوضوع الدرس،
محددة ً

 ،بعد االنتهاء من الكتابة يتم تصحيح األخطاء

شرحا ملفردات
حيث ميكن أن يكون هذا النشاط
ً

اللغوية كل مجموعة.

جديدة أو مراجعتها ،مما يسهل حفظها.

 .3التحدث :متكني الطلبة من سرد قصة
28
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محمد متولي
المشرف األكاديمي بمعهد استديو العربية

نصائح في تعليم األطفال
أن تعلــم طفــا فــي الســنوات األولــى مــن عمــره

•وهنــا عــدة نصائــح حتــاول أن تذلــل شــيئا

فتبنــي لغــة وتغــرس قيمــا وتنمــي خلقــا ،هــذا مــن الصعوبــات:
واللــه مــن أرجــى األعمــال التــي ترجــو مــن ورائهــا
حســنات جاريــات بعلــم ينتفــع بــه ..وأن جتــد
ثمــرة ذلــك فيــه فتــرى أثــر تدريســك لــه وارتباطــه

1 -1الطريق إلى تعليم الطفل قلبه
يحتــاج الطفــل إلــى أن يحــب أســتاذه ،فــإن

بــك فهــذا مــن نعيــم اجلنــة العاجــل ..ولكــن فــي فعــل اســتطعنا خلــق الدافعيــة بداخلــه واحلمــاس
طريقــك لتحقيــق ذلــك جهــد جهيــد وإرهــاق كبيــر للــدرس ،قــد يأتــي الكبيــر وهــو ال يحــب املعلــم
ولكــن يــدرس معــه لطريقــة شــرحه أو لتمكنــه فــي

وعنــاء معنــى.
فــإن تدريــس األطفــال ال يحســنه كل أحــد ،وال
بــد أن تتوفــر فــي معلــم األطفــال خصائــص عــدة
مــن نشــاط ومــرح وصبــر وعلــم بالســمات العمريــة
وغيرذلــك ..ومــع انتشــار التعليــم فــي جائحــة
كورونــا والتحــول إلــى التعليــم عــن بعــد أصبــح
األمــر أكثــر تعقيــدا فأنــت بحاجــة مــع الصفــات
الســابقة إلــى إبــداع وتطويــر مســتمر لألنشــطة
وتنــوع فــي املــادة التعليميــة وعرضهــا.

مادتــه أمــا الصغيــر فلــو لــم يحــب الــدرس ســيتهرب
منــه بشــتى احليــل فعلــى املعلــم أن يحــاول التقــرب
للطفــل أوال مبشــاركته فــي أنشــطة طفوليــة
بتحفيــزه ودعمــه بإعطــاء بعــض احللــوى والهدايــا
إن أمكــن.
2 -2نوع في مادتك التعليمية
اســتكماال لتحبيــب الطفــل فــي الــدرس البــد أن
تنــوع فــي عــرض مادتــك التعليميــة مبــا يتناســب

وفــي احلقيقــة لــن أقــول لــك بعــد توفــر كل مــع الطفــل وأال تســير بنمــط واحــد ،فحــاول أن
هــذا :أنــك ســتجد الــدرس ســهال يحــوز إعجــاب تنــوع فــي مادتــك التعليميــة باســتخدام األناشــيد
صغــارك الذيــن تــدرس لهــم ..أو أنــك لــن تشــعر واأللعــاب واألنشــطة احلركيــة والرســم واملســابقات
بالتعــب واإلرهــاق فتعليــم األطفــال أصعــب كثيــرا واملقاطــع املرئيــة وغيــر ذلــك فــإن الطفــل ســريع
مــن تعليــم الكبــار ..فالطفــل عــادة ســريع امللــل امللــل قليــل التركيــز.

7

قليــل التركيــز لفتــرات متصلــة فاقــد للدافعيــة
التعليميــة مييــل إلــى اللعــب.
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3 -3اعرض مادتك التعليمية بأسلوب شيق
الطفــل يحــب القصــص واخليــاالت يحــب اللعــب
واملــرح اصنــع قصــص عــن كل شــيء اجعــل مــن
احلــروف أشــخاصا تتحــدث إليــه وتصاحبــه ،اصنــع
كثيــرا مــن األلعــاب اللغويــة والفوازيــر واألنشــطة
التــي تناســب ســن الطفــل ومســتواه والبيئــة
التعليميــة عــن قــرب كانــت أو عــن بعــد.
4 -4اختر ما يناسب الطفل ويجذب انتباهه
إن لــم يكــن لــك يــد فــي اختيــار املنهج املســتخدم
مــع الطفــل وعــرض مــا يجــذب انتباهــه فــا أقــل
مــن أن تفعــل هــذا فــي األمثلــة التــي تســتخدمها
واملقاطــع الصوتيــة واملرئيــة التــي تدعــم بهــا ،اختــر
موضوعــات تناســب الطفــل مــا أمكــن مــن ألــوان

تناســبه ،اصنــع منافســة صوريــة بينــك وبينــه فــي
اجنــاز بعــض األنشــطة التعليميــة إذا كان درســا
خاصــا ،أو منافســة حقيقيــة مــع زمالئــه بشــرط
أن تراعــي نفســياتهم جميعــا وتشــجع اخلاســر كمــا
تشــجع الفائــز.
7 -7التواصل الدائم مع ولي األمر
من أصعب ما يواجه املعلم أال يهتم ولي أمر
الطفل مبتابعة طفله ويلقي بالعبء على املعلم..
البد أن يتواصل املعلم مع ولي أمر الطفل بشكل
مستمر ويطلعه على مستواه ،وهذا األمر آكد في
التعليم عن بعد ،بل يطلب منه أن يجلس مع طفله
خالل الدرس إذا استدعى األمر للسيطرة على
حركة الطفل التي ال ميكن أن يسيطر عليها املعلم
في هذا النوع من التدريس ودون أن يتداخل طبعا
في احلصة بشكل مشتت للطالب.
8 -8باختصار حاول أن تكون طفال
باختصار كلما صرت طفال كنت قريبا من
األطفال أن تستخدم جزءا من أسلوبهم ،أن تتعامل
معهم كصديق من سنهم ،أن يكون لديك ثقافة
ومعرفة باهتماماتهم وأفالم الكارتون اخملتلفة

وحيوانــات وشــخصيات كرتونيــة.

التي يشاهدونها واأللعاب التي يحبونها لتمزجها
مع تعليمك تارة وجتعلها كأسلوب مشاركة أخرى

5 -5الطفــل مييــل إلــى احلفــظ أكثــر منــه إلــى لتنفيذ تعليماتك.
التقعيــد والفهــم
كــرر مــع الطفــل كثيــرا بأســاليب مختلفــة وال
حتــاول أن تقعــد لــه األمــور ..فالطفــل مييــل إلــى
احلفــظ أكثــر منــه إلــى الفهــم وربــط األمــور ذهنيــا
علــى عكــس الكبيــر.
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6 -6اصنع جوا من التحفيز الدائم
كثيــر مــن األطفــال يحــب أجــواء التحفيــز

العدد والتشــجيع واملســابقة ضعــه دائمــا فــي حتديــات
30

9 -9كن واقعيا وال تنخدع
أخيرا أؤكد مرة أخرى أنك مع بذل كل ما في
وسعك لن يكون تعليم األطفال سهال ولن يكون
الطفل مستجيبا لك على الدوام  ..وما ينشر من
مقاطع ألطفال إمنا هي دقائق في دروس متتد
لنصف ساعة على األقل  ...وهذا ليس مدعاة
لإلحباط أو عدم السعي للتميز ولكن توصيفا
للواقع.
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دكتور طاهر فايز عبدالعال
قسم علم اللغة واللغات األفريقية
كلية اآلداب – جامعة أبوجا

محتوى كتاب «أحب العربية» لألطفال الناطقين بغير العربية من منظور تكاملي
إن مــن أهــم مراحــل تدريــس اللغــة العربيــة حيــث يكمــل كل منهــا اآلخــر .فتديــس النطــق
للناطقــن بغيرهــا هــو اختيــار احملتــوى املناســب والــكالم ال ينفصــل عــن تدريــس مهــارات االســتماع،
لهــم بحيــث يشــترط فيــه مناســبة موضوعاتــه وال ينفصــل هــذان عنــد تدريــس القــراءة ....إلــخ.
حلاجــات هــؤالء املتعلمــن ،ومراعــاة أعمارهــم ومــا كمــا أن تدريــس بقيــة فــروع اللغــة ميكــن أن يراعــي
يحتاجونــه فــي مثــل هــذه الســن ،وكذلــك هنــاك مبــدأ التكامــل بــأن تخــدم اخلبــرات فــي كل فــرع
معاييــر لوضــع احملتــوى وتأليفــه كاالســتمرارية زميالتهــا فــي الفــرع اآلخــر 1 .فتكامــل فــي احملتــوى
والتتابــع والتكامــل جلميــع العناصــر؛ لذلــك هنــاك يعنــي تتكامــل كل عناصــر اللغــة ومكوناتهــا عنــد
مؤلفــات متخصصــة فــي تعليــم اللغــة العربيــة تقدميهــا للمتعلمــن مــع ربــط هــذا كلــه بثقافــة
وضعــت خصيصــا للكبــار وكثيــر مــن موضوعاتهــا ال اللغــة التــي تقــدم فــي هــذا احملتــوى
تصلــح للصغــار والعكــس صحيــح .مت اختيــار كتــاب»
أحــب العربيــة» حملمــود إســماعيل صينــي ،وناصــف
مصطفــى عبــد العزيــز ،ومختــار الطاهــر حســن

•أنواع احملتوى
 – 1احملتــوى املتمركــز حــول النحــو :وهــو الــذي

وهــم فــي احلقيقــة خبــراء فــي اجملــال ولهــم مؤلفات يقــدم احملتــوى اللغــوي فــي شــكل محــاور عامــة
تــدور حــول موضوعــات القواعــد علــى أســاس أن
كثيــرة إللقــاء الضــوء عليــه فــي هــذه املقالــة.
•تعريــف احملتــوي هــو كل احلقائــق واخلبــرات

والقيــم واالجتاهــات واملهــارات املعرفيــة والنفســية
واالجتماعيــة واللغويــة التــي تــدرس للمتعلمــن
بهــدف تعليمهــم إياهــا وحتقيــق النمــو الشــامل
املتكامــل فــي ضــوء األهــداف املقــررة فــي املنهــج.
•التكامــل  : Integrationوهــو مــن معاييــر
تنظــم احملتــوى التــي تشــمل االســتمرارية والتتابــع
والتكامــل يقصــد بــه العالقة األفقية بــن اخلبرات

اللغــة نظــام وتراكيــب ،وهــذا لــه عيــوب كثيــرة

منهــا أنــه يغفــل حاجــات االتصــال اللغــوي عنــد
الفــرد.
 – 2احملتــوى املتمركــز حــول املواقــف �Situa
 :tional Syllabusوهــو الــذي يقــدم احملتــوى
اللغــوي مــن خــال مواقــف ميارســها الطالــب فــي
الفصــل وهــو يســتند إلــى ان اللغــة ذات ظاهــرة
اجتماعيــة نشــأت لتحقيــق التواصــل غيــر أن
املواقــف قــد تكــون مصطنعــة

 - 1د .رشــدي أحمــد طعيمــة ،د علــي مدكــور ،د إيمــان أحمــد هريــدي المرجــع فــي مناهــج تعليــم اللغــة العربيــة للناطقيــن بلغــات أخــري،
دار الفكر ،ط  ٢٠١٠ ١صـ ٢٤٣ ،٢٢٧
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 – 3احملتــوى املتمركــز حــول الفكــرة National
 : Syllabusيركــز علــى أخــذ القــدرة االتصاليــة
كنقطــة للبدايــة فمنهجــه  :مــا الــذي ينتقــل مــن
معنــى عبــر اللغــة وبذلــك يكــون محــور االهتمــام
هــو املعنــى الــذي حتملــه اللغــة وليــس الشــكل الذي
انتقــل مــن خاللــه وال املوقــف الــذي دار حولــه
التعريــف بالسلســلة :السلســلة موجــه لألطفــال
(مــن ســن  ١١ :٦عــام تقريبــا) مــن غيــر الناطقــن
بالعربيــة.
تتكــون السلســلة مــن أربعــة مســتويات يشــتمل
كل منهــا علــى ثالثــة كتــب هــي:
 – ١كتــاب التلميــذ  – ٢كتــاب التدريبــات – ٣
كتــاب املعلــم

من املستوى التمهيدي إلي املستوى املتقدم ،
وكما ذكر في كتاب املعلم وهو الكتاب املرشد لهذه
السلسلة أنها تستخدم أساليب متنوعة بحيث
جتعل الدرس مشوقا للطفل مثل  :القصص

باإلضافــة إلــى الوســائل الســمعية والبصريــة واألناشيد واألغاني واحلوارات واأللعاب اللغوية
التــي تتضمــن:
والتسلية الوظيفية التي ترمي إلى دوافع التالميذ
 – ١البطاقــات واللوحــات – ٢ .التســجيالت وحاجاتهم كما تستغل ميل األطفال إلي الرسم
والتلوين والعمل اجلماعي وهذا كله متضمن في
الصوتيــة.
تدريبات الكتاب وأنشطته وجزء منها في كتاب
تعتمد هذه السلسلة على اللغة العربية
املعلم ،حيث حتتوي السلسلة على تدريبات لغوية
الفصحى دون لغة وسيطة ،وتتدرج هذه السلسلة
مختلفة تالئم األطفال وتهتم كذلك بالتدريبات
التي تركز علي النشاط احلركي والعقلي حيث
يتطلب تنفيذها وجود فرد واحد أو اثنني أو
مجموعة.

2

تتنــاول السلســلة املهــارات اللغويــة األربــع مــن
اســتماع وكالم وقــراءة وكتابــة بطريقــة تكامليــة
ومتوازنــة مــع التركيــز علــى الــكالم وفهــم املســموع
فــي الكتــب األولــى ،ثــم التركيــز علــى القــراءة
والكتابــة فــي الكتــب التــي تلــي الكتــب األولــى مــن
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السلســلة وذلــك مــن خــال التكامــل بــن املهــارات
األربــع دون جتاهــل أي واحــدة منهــا فــي جميــع
 - 2محمود إسماعيل صيني ،وناصف مصطفى عبد العزيز ،ومختار الطاهر حسين  ،كتاب أحب العربية  ،من كتاب المعلم الثالث
الطبعة الرابعة صـ ج ،د  ،هـ
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وفــي نهايــة كل كتــاب تأتــي قائمــة باملفــردات
التــي وردت فــي جميــع دروس الكتــاب مرتبــة
ترتيبــا ألفبائيــا ،كذلــك يحتــوي الكتــاب األول
والثانــي علــى قامــوس مصــور فــي نهايــة كل منهمــا،
وهــو يشــتمل علــى الكلمــات احلســية التــي جــاءت
فــي الــدروس» حتــى تبقــي معانيهــا حيــة فــي
ذاكــرة التلميــذ وليعــود إليهــا إذا أشــكل عليــه شــيء
وهــو بعيــد عــن املعلــم .تتابــع وتســتمر وتتكامــل
مهــارات اللغــة فــي املراحــل اخملتلفــة لهــذه السلســلة
وتســتخدم الصــورة بكثــرة التــي تســاعد فــي
توصيــل املعلومــة للطفــل بشــكل مبســط ،وتســاعد
التلميــذ علــى التفكيــر والتعبيــر باللغــة العربيــة
دون لغــة وســيطة.
كتــب السلســلة.
األصــوات :تقــدم السلســلة األصــوات فــي
سالســة بظواهرهــا اخلاصــة وتراعــي فيهــا
التــدرج ..املفــردات :يقــدم الكتــاب املفــردات تابــع
للنــص املقــدم مرفقــة بصــور توضــح معنــاه تــدور
جميعهــا فــي مفــردات معجــم الطفــل أو املفــردات
التــي ميكــن أن يســتخدمها الطفــل فــي مواقــف
احليــاة اخملتلفــة ســواء فــي البيــت أو فــي املدرســة
أو فــي الشــارع أو مــع أصدقائــه فــي امللعــب أو فــي
املطعــم ...إلــخ
التراكيــب :جــاءت التراكيــب بســيط ويتبــع
املؤلفــون فــي تقدميهــم لهــذا التراكيــب التبســيط
والتــدرج مــن البســيط إلــى املركــب ويذكــر املؤلفــون
أن التراكيــب روعــي فيهــا التــدرج والشــيوع مــن
كتــاب إلــى كتــاب ومــن درس إلــى آخــر.
التقــومي :يشــتمل كل كتــاب مــن كتــب السلســلة
علــى أنــواع مختلفــة مــن التقــومي وقيــاس تقــدم
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التالميــذ فــي تعلــم اللغــة و يأتــي االختبــار بعــد
كل وحــدة تعليميــة..
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ّ
حسانة أحمد الخشاب
معلمة القرآن الكريم لغير الناطقين بالعربية

استراتيجيات لتعليم األطفال عن ُبعد درس تحفيظ القرآن نموذجا
تكمن

أهمية

االستراتيجية

التعليمية

3.3استخدام

أساليب

حتفيز

األطفال،

( )Strategy Teachingفي كونها طريقة كالتصفيق ،واإلطراء ،والرسم على السبورة
فعالة ً
أيضا .اإللكترونية ،وكذلك أساليب التشجيع وقد تكون
مجربة ،ليس هذا فقط ،بل في كونها ّ
ّ

وفاعلية االستراتيجية التعليمية تتركّ ز في بالوجوه التعبيرية وصور الشوكوالتة واحللوى أو
مجرد غيرها.
اعتمادها على أسس تربوية ،حتى ال تكون
ّ
جتربة ُجزافية.
4.4عدم إغفال جانب األلعاب التعليمية في
ّ
حصة مع الطفل .فباإلضافة ملا ُتكسبه هذه
كل
من هذه االستراتيجيات التعليمية في
ّ
جلو الدرس ،فهي تختصر من
األلعاب من املرح
دروس األطفال عبر شبكة اإلنترنت:
ّ
الوقت الشيء الكثير في دروس األطفال ،وخاصة
إعدادا ُمنظما ومسبقً ا .ألن الطفل
عدت
1.1استخدام االتصال املرئي بني املعلّم والطفل ،إذا كانت ُأ ّ
ً

سمى بلغة تقنيات التواصل االجتماعي يتعلّم أسرع إن كان هذا بالتلعيب .
فيما ُي ّ
(  .)call videoوالفائدة هنا ،هي أن يزيد تركيز
5.5االستعانة بقدرة التقنية على االستفادة من
وانتباه الطفل ملعلّمه ،وتزيد ً
أيضا قدرة املعلم على
كبيرا،
الدرس ،فكما هو أثر حضور املعلم في الصف
ً
الدرس وتوجيه تركيز الطفل ملا يريده
ضبط ّ
كذلك احلال إن استفاد املعلم من بيئة الدرس
املعلم.
ضليعا.
اإللكترونية ،وكان بها
ً
2.2استخدام لغة الطفل في مخاطبته لتحصيل
منوذج تطبيقي الستراتيجيات تعليم
املرجوة من التعليم .فالناظر في
أفضل النتائج
ّ
أطفال أجانب ،في حصة القرآن الكرمي عن ُبعد،
أن الطفل إذا خوطب
األسس التربوية
ُ
يجد ّ
ُ
حصة
واحلصة ُتدار باللغة األجنبية .التصنيف:
ّ
ستكبر استجابته
باملشاركة والتفاهم ،ال باألوامر،
ُ
فيظ لبعض اآليات الكرمية :
ِ
حت ٍ
سريعا ُ .
يتضجر أو ّ
وتراعى
ميل
ملا ُيط َلب منه ،ولن
ً
ّ
ً
أيضا نبرة الصوت في التحدث معه ،فالتنغيم
إذا كان الطفل يعرف قراءة كلمات القرآن،
ً
بالغا على
أثرا
وتغيير درجة الصوت ُيحدثان ً
ُيشارك املعلم الشاشة مع طالبه ويعرض عليها
العدد الطفل.
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حاضرا
يقرأ الطالب اآليات املطلوب حفظها
ً

ويصحح له املعلم إن احتاج .
من املصحف،
ّ

ً
عينا حلفظ اآليات
يأخذ الطالب
وقتا ُم ّ
عن ظهر غيبً ،
مثل خمس دقائق  .يعرض املعلم
ً
إلكترونيا على الشاشة ُيذكّ ر الطالب بالوقت
مؤقتا
ً

نبهه على انتهاء الوقت.
املنقضي
واملتبقيُ ،
وي ّ
ّ

يطلب املعلم من الطالب أن يقرأ هذه اآليات

السورة املطلوب حفظها.
من الشاشة مرة أخيرة ،قبل أن يغلق الشاشة
ً
حفظا.
يبدأ املعلم بقراءة اآليات املطلوب حفظها ويطلب منه سردها
ً
قارئا من
من الطالب ،ويعيد الطالب خلف معلّمه
قوم املعلم ِح َ
رشدا ّإياه ملواطن
فظ طالبهُ ،م ً
ُ ي ّ
الشاشة ،واالتصال مرئي بينهما ،حتى يستفيد
كاف ًئا له على أدائه .واملكافأة
وم ِ
وم ِّ
شج ًعا ُ
الضعفُ ،
الطالب من النطق الصحيح ومن الترتيل والتجويد
ممكن
قد تكون مادية بسيطة أو معنوية ،وكالهما
ٌ
الالزمان إلتقان احلفظ.
عن طريق أهل الطفل أو املعلّم بنفسه.
مشيرا بالفأرة ()mouse
يكرر املعلم القراءة
ً
ّ 
وبالله وحده التّ وفيق والسداد.
إلى الكلمات ،ويكرر الطالب اإلعادة ،بحسب ما يرى
وإن اتّ سع ا ُملقام في وقت آخر ،فسأعرض

املعلم احلاجة لذلك.

استراتيجيات لتعليم األطفال في حصة تعليم

يستعني املعلم بتسجيل صوتي لآليات،
العربية كلغة ثانية أو كلغة أجنبية.
ِ َ
راعيا في ذلك
ل َحد ُق ّراء القرآن الكرمي العربُ ،م ً
طئها .وكمثال على
وب ِ
وضوح القراءة ُ
اجملود للقارئ
ذلك ،تسجيل املصحف
ّ
محمود خليل ُ
احل َص ِري .يبحث املعلم

في  YouTubeال في  ، googleعلى
ويتبعه باسم القارئ ثم
اسم السورة ُ
جود .مثال( :سورة الهمزة
يكتب كلمة ُم ّ

وهناك تسجيل

جود).
ُ
للحصري ُم ّ
حصة القرآن
صوتي آخر مفيد في
ّ
كبارا كانوا أو
الكرمي للطالب األجانب،
ً
صغارا ،وهو املصحف املعلّم ،وفيه يقرأ
ً
ٌ
صوت
القارئ اآلية وبعده ُيعيد اآلية

آخر ،فيكون هناك مجال للطالب حتى ُيحسن

7

ويتقن اإلعادة في املرة الثانية
مرةُ ،
ّ
السماع أول ّ
والثالثة عندما ُيعيد بعد ذلك وحده.
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آالء سيلم
ماجستير في تعليم العربية للناطقين بغيرها

سق ُ
ح ُّب ُهمُ ..ي ِ
ك ً
أرضا !
ط َ
ُ
َ
أنــت ُّأيهــا املع ِّلــم ،وينتهــي
احلــب يبــدأ
منــكَ ،
ّ

ــه ُم ً
حركــة
أي
كان
املــكان ك ُّل ُ
ُ
ٍ
حاطــا بالكاميــراّ ،
ـدر منـ َ
احملبــة والثقــة فــي
ـجلة ،وعلــى الرغــم ِمــن إليــك ،فاشــرع فــي زرع بــذور
أو سـ ٍ
ـكنة تصـ ُ
ـك ُمسـ ّ
ّ

ذلــك ،ال تعبــأ بهــا.

َ
متشــر ًبا
أفعالــك وردودهــا،
أنــت فــي
أن تكــون َ
ِّ

بالعفويــة والبســاطة ،مـ ً
ً
ـدركا ملهامـ َ
منضبطــا فــي
ـك،
ّ
ممــا تفعــل ،أل ّنـ َ
خططـ َ
ـك تراقــب
ـك ورؤاك ،واثقً ــا ّ

فيــك ،وتعــي املســؤولية املنوطــة َ
َ
بــك «كّ ُّلكــم
اللــه
ٌ
ُ
ّ
بأقــل
تقبــل
مســؤول عــن رعيتــه» ،ال
راع ،وك ُّل ُكــم
ٍ

صفِّ َ
ــك ،فــي أفئــدة ّ
بــك ،بــل فــي البيئــة
طل ِ

َ
التعليميــة ّ
بطالبــك وإن كانــت الفــروق
ككل ،ثــق
ّ

بينهــم كبيــرة ،أنصــت إليهــم بنبــض قلبـ َ
ـك ،وانثــر
احملبــة ً
أيضــا فــي قلــوب أوليــاء األمــور
بــذور
ّ
ومدرســتك.

احترافيــة املعلّــم أن يــدرك هــذا اجلانــب،
ســر
ّ
ّ

ـب إذا عمـ َـل أحدكــم عمـ ًـا وأن يتقـ ّـرب ِمــن ّ
ـخصية ّ
كل منهــم،
طلبــه ويفهــم شـ
ِمــن اإلتقــان َّ
«إن اللــهَ يحـ ُّ
ّ

ُ
ً
حامــا الرســالة.
باحلــب
وتعيــش
أن يتقنــه»،
ّ

ـب عينـ َ
ـك ،جت ّلــت فــي
ثالثـ ُـة مبــادئ تضعهــا نصـ َ

األهــم؟
أي تلــك املبــادئ تــراه
كلمــات ثــاث ،لكــن ّ
ّ
قــد يكــون ٌّ
كل ِمــن املســؤولية واإلتقــان أمـ ًـرا مسـل ًَّما

فيمــد يــد العــون لهــم،
مييزهــا عــن غيرهــا،
ّ
ومــا ّ

ّ
الطــاب فــي
متتــد آثــاره إلــى أهالــي
األمــر الــذي
ّ
تخصصهــا املدرســة.
رســمية
لقــاءات
ّ
ّ
احملبــة بــن املع ّلــم ّ
وطلبــه؛
وال يجــب أن تقتصــر
ّ

ثمــة عالقــة بــن التعليــم وإمنــا يجــب أن يخلــق جـ ًّـوا مــن الســكينة والتآخــي
بــه ،ولكــن
ّ
احلــب! هــل ّ

التعليميــة؟ بــن الطــاب أنفســهم ،فــا يســمح ألحــد منهــم
العمليــة
ـب أثـ ٌـر فــي
ّ
ّ
ـب؟ هــل للحـ ّ
واحلـ ّ

7

ســواء أكانــوا بســخرية مــن آخــر أو انتقــاص أو ازدراء.
وهــل هــو مخصــوص باملتع ِّلمــن
ٌ
أطفـ ً
ـارا ،أم يتعــداه ليشــمل املع ّلــم والــكادر
ـال أو كبـ ً
التعليمية
العملية
ونتائجه في
احلب
•أثر
ُ
ّ
ّ
ّ
اإلداري وأوليــاء األمــور؟
ّ
ـزً
التعليمية
العمليــة
أثر في
يعـ ّ
ـب محفّ ـ ا ذا ٍ
ّ
ّ
ـد احلـ ّ
بالعمليــة
احلــب وارتباطــه
إن ســلّمنا بضــرورة
ّ
ّ
ّ
ـدة ،فقــد نالحــظ ذلــك فــي تعديــل
مــن جوانــب عـ ّ
األول؟
التعليميــةَ ،ف َمــن هــو ا ُمل َب ُ
ــادر ّ
ّ
ســلوك الطفــل ســواء في البيــت أم في املدرســة ،فهو
يتأثــر مبعلّمــه ،ويحــاول تقليــده ،فاملع ّلــم قـ ٌ
ـدوة فــي

العدد
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ـدا لتمريــر أهدافــه وصبــره وابتســامته ،يــرى االهتمــام والرعايــة،
ـي ،يســعى جاهـ ً
ســلوكه األخالقـ ّ

ممــا نظـ ّـن..
ّ
مييــز وأذكــى بكثيــر ّ
ـب والفهــم الطفــل ّ
التربويــة بأفعالــه وأقوالــه املفعمــة باحلـ ّ

واللــن .وقــد يصــل األمــر بالطفــل أن يحاكــي لغـ َـة
ً
احملبــب،
حالــة ِمــن االمتثــال
احلــب
ويخلــق
ّ
ّ
أســتاذه ً
فيتقمــص دوره ويشــرع مبجاراتــه،
أيضــا،
ّ
فيتقبــل الطفــل املهــام والواجبــات التــي يكلّفـ ُـه بهــا
فيســتخدم عباراتــه ويق ّلــد حركاتــه .ومــن جميــل
معلّمــه احملبــوب ،وال يتأفّ ــف منهــا أو مــن اجملــيء
ســنوات ماضيــة أن طالبــي إذا مــا
مــا أتذكّ ــره ِمــن
ٍ
ـس
للمدرســة ،بــل يســعى لإلبــداع
ّ
والتميــز ،فينعكـ ُ
ـوق أو حافلــة كانــوا
رأونــي مصادفـ ًـة فــي طريـ ٍـق أو سـ ٍ
ّ
املعرفــي
ــور
احلــب فــي النتائــج ،ويزهــر
أثــر
التط ُ
ّ
ُ
ّ
بالعربيــة الفصيحــة ،ذلــك أننــي ال
يحدثونــي
ّ
ّ
ـي لــدى الطفــل ،ويترجــم بنجــاح العمليــة
والعاطفـ ّ
أحدثهــم ّإل بهــا فــي الــدرس وخارجــه.
ّ
التعليميّــة.
ُ
نتخيل..
مما
•
الطفل أذكى َّ
ّ
ــد لدرســه،
مييــز بــن املعلّــم
اجليــد ا ُمل ِع ّ
ّ
لــه أن ّ

احملــب لعملــه ،وبــن َمــن جــاء
املعطــي مــن قلبــه،
ّ
ثقيلــة يقــرأ فيهــا درســه وميضــي
ــة
ٍ
لتأديــة ُم ِه َّم ٍ

مبلــل.

وإن اختلفــت قــدرات األطفــال ومســتوياتهم فــي

• َن َصائح في ُح ّبهم
َ
وجهك.
لالبتسامة بأن تفارق
 ال تسمحِ
َ
قلبــك
أبــدا عليهــم ،فهــم يقــرؤون
 ال تكــذب ًــدا.
جي ً
ّ
ُ -قــم بتلحــن األناشــيد املرفقــة فــي الكتــاب

ـان
ـان ذات معـ ٍ
ـي ،أو قــم بتحضيــر أناشــيد وأغـ ٍ
ـب يزيــد مــن دافعيــة الطفــل املدرسـ ّ
الصـ ّ
ـف الواحــد ،فاحلـ ّ
غنِّ
تربويــة ،هــا وأنشــدها مــع األداء احلركــي
علــى التع ّلــم ،عندمــا يــرى جهــد معلّمــه وتفانيــه ،وقيــم
ّ

7

ويــرى احلــب الــذي يضفيــه عليــه ،يــرى تشــجيعه والعاطفــي فــي مالمــح وجهــك وجســدك ،وابتكــر
ّ
كل أنشــودة منهــا العدد
واجتهــد فــي أن يكــون حلــن ّ
مجلة معلمي العربية للناطقني بغيرها  -ربيع الثاني  1441هـ  -ديسمبر  2020م

37

البلَّور
• ّ
أرق ِمن النّ سمة أصفى ِمن ِ
ووقــت
جهــد
أن مــا تبذلــه ِمــن
يومــا ّ
ٍ
ٍ
ال تظنّ ــن ً

يومــا ،ال ،هــذا
ٍ
وعمــر مــع األطفــال قــد يضيــع ً

غيــر ممكــن فــي لغتهــم ،إنّــك تســتوطن أفئدتهــم
ـردون لـ َ
ـب ضعفــن ،وزيــادة ،هذا
الصغيــرة ،فيـ ُّ
ـك احلـ َّ

قبــل جلميــع طبائعهــم وصفاتهــم،
االحتــواء والتَّ ُّ

مختلفً ــا عــن اآلخــر.

َ
الصادقــة؛
احلــب
صبــر،
ّ
الصبــر والتّ ّ
ومشــاعرك ّ
تفو ًقــا،
يفهمونــه ويترجمونــه
ٍ
بلغــات مختلفــةّ :

تهمــس
جناحــاُ ،ح ًّبــا وأحاســيس ،كأن
إبداعــا،
ً
ً
َ
خارجيــة( :حتضيــر
 لتكــن لــك معهــم نشــاطاتّ
ٌ
ٌ
عنــاق طويــل:
بعــد
خجولــة فــي أذنــي
طفلــة
َ
ٍ
الطعــام) كتحضيــر ســلطة فواكــه أو صنــع احللــوى
َ
ُ
رائحــة ّأمــي»
تشــبه
رائحتــك
«معلّمتــي..
ُ
أو نــوع مــن املعجنــات البســيطة( ،ألعــاب رياضيــة)
كاجلــري أو لعــب كــرة القــدم أو الســلة ،أو الذهــاب
فــي نزهــة.
الصفيــة شــاركهم اإلدارة
 فــي الغرفــةّ
ـؤولية :كأن تقــوم برســم أخطبــوط علــى ورق
واملسـ ّ

فأضيع..
يوما َ
السقوط..
ولن أنسى ً
ذاك ّ
ً
محاطــا بالكاميــرا ،فقــد
كان
ألن املــكان ُك ُّل ُ
ــه َ
ّ

بعــد ُرؤيــة ِســرب ِمــن
َه َّبــت اإلدارةُ إلنقــاذي
َ
مقــوى لــه ثــاث أو أربــع أيــد (وفقً ــا للمهــام التــي
ّ
حلظــة
علــي فــي
انقــض
الفراشــات والطيــور
ّ
ٍ
ّ
الصــف،
ّقــه علــى أحــد جــدران
ّ
تفكّ ــر بهــا) عل ُ
َ
خاطفــة يريــد احتضانــيٌّ ،
يلــوذ
أراد أن
ٍ
كل منهــم َ
واكتــب أســماء الطــاب علــى بطاقــات صغيــرة
أرضــا ..سـ ٌ
بالقــرب ،ألسـ َ
ـقط ً
ـقوط غمـ َـر قلبــي ُح ًّبــا
إداريــة
ملونــة ،وك ّلــف ثالثــة  /أربعــة طـ ّـاب مبهــام
ّ
ّ
وروحــي ً
مازلــت أحملــه بــنَ ضلوعــي..
دفئــا،
ُ
يتغيــر الطـ ّـاب ومهامهــم ّ
كل أســبوعني
ترغــب بهــا،
ّ
أو ّ
كل شــهر حســب رغبتــك.

 لتشــجيعهم وإثــارة حماســهم فــي املشــاركة،الص ِّ
ــف لوحــة
ميكــن أن
َ
تضــع علــى أحــد جــدران ّ
ملونــة
ملونــة ،وتكتــب علــى بطاقــات صغيــرة ّ
ّ
ثــم تضــع
أســمائهم وتضعهــا فــي أســفل اللوحــةّ ،

يحبهــا األطفــال (ثــاث
قيمــة
ّ
فــي أعالهــا هدايــا ّ

أو أربــع هدايــا) ،وكلّمــا أجــاب طفـ ٌـل علــى ســؤال ،أو

7

العدد

ذكيــا ،أو شــارك مشـ ً
ســأل سـ ً
مميــزة ،ارتفــع
ـؤال ًّ
ـاركة َّ
ومــن يصــل ّأو ًل يختــار
اســمه إلــى أعلــى اللوحــةَ ،

هديتــه قبــل اآلخريــن.
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عدنان لعمارة.
أستاذ باحث في تدريسية اللغة العربية
لغير الناطقين بها

خصائص وصفات تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ( صنف األطفال)
يشــهد حقــل تعليــم اللغــة العربيــة لغيــر

وانطالقــا مــن هــذه الدعــوات التــي ال تــكاد تفتر

الناطقــن بهــا – بصفــة عامــة – تقدمــا ملموســا تأتــي هــذه الورقــة منــا محاولــة طــرح بعضــا من
بالقيــاس إلــى العقــود املاضيــة ،غيــر أنــه مــا تــزال
األصــوات تتعالــى فــي اآلونــة األخيــرة تنــدد
بضــرورة االهتمــام ومراعــاة إعــداد املناهــج والكتــب
التعليميــة املقدمــة لألطفــال – بصفــة خاصــة،
بحيــث تراعــي ميولهــم واهتماماتهــم إلــى جانــب

البيداغوجيات واالســتراتيجيات املالئمــة
لتعليــم اللغــة العربيــة لألطفــال الناطقــن بغيــر
العربيــة
( أهدافــا ،محتويــات ،طــرق تدريــس ،وســائل

خصائصهــم ،حيــث أن املناهــج وطــرق التعليــم تعليميــة تعلميــة ،تقييمــا )....باإلضافــة إلــى
والتعلــم حتتــاج إلــى تغييــر ،لتالئــم حتــوالت احملتويــات املعرفيــة والثقافيــة الــازم انتقاءهــا

اجملتمــع املعرفــي والصناعــة اللغويــة وتســويق وتقدميهــا فــي مناهــج تعليــم األطفــال الناطقــن
تعلــم اللغــات ،أمــر يحتــاج لتخطيــط وتوفيــر بغيرالعربيــة ،قريبــة مــن عالــم الطفــل واهتماماته
املــوارد البشــرية ذات اخلبــرة والكفــاءة وملــوارد وحاجياتــه ،واملشــتقة مــن األغــراض واهتمامــات
ماليــة كافيــة لتحقيــق األهــداف  .وبنــاء عليــه املتعلــم ،والتــي تعــزز مــن قابليتــه وتزيــد مــن

فاحلاجــة ماســة فــي عصرنــا احلاضــر إلــى تعزيــز دافعيتــه .
تعليــم اللغــة العربيــة للصغــار كونهــا لغــة الديــن
اإلســامي والثقافــة العربيــة اإلســامية ألكثــر مــن
خمســة عشــر قرنــا ،حيــث تعــزز أمامهــم الفــرص
واحلظــوظ والفهــم األوســع للعالــم ومشــكالته،

خصائص واحتياجات تعليم األطفال
> >املنهاج.
لتعليــم اللغــة العربيــة لألطفــال الناطقــن بغير

ناهيــك علــى أن تعليــم اللغــة العربيــة للصغــار ليــس العربيــة ،تركــز أساســا علــى جانــب هندســة املنهــاج
أمــرا ســهال ،فتعليــم الصغــار يعــد جتربــة فريدة من كتصــور عملــي أولــي لتخطيــط املنهــاج وتنفيــذه
نوعهــا تلــف فــي طياتهــا مــا بــن التحديــات واملتعــة وتقوميه وتطويره في صلة بســياق تزويد األطفال
فــي حتقيــق املنجــزات وإيصــال الغايــات التــي ميكــن الناطقــن بغيــر العربيــة باملهــارات األساســية
أن يراهــا املعلــم كل يــوم فــي هــؤالء الصغــار .

الالزمــة للتواصــل اللغــوي وللقــراءة والكتابــة،

7

وإكســابهم رصيــدا معرفيــا وثقافيــا ،ليصلــوا إلــى العدد
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اجلســمية والعقليــة و االجتماعيــة و النفســية
 ( .ربيــكا أكســفورد ،اســتراتيجيات تعلــم اللغــة،
ترجمــة  :د الســيد محمــد دعــدور ،مكتبــة األجنلــو
املصريــة – ص 6القاهــرة الطبعــة ) . 1996 :1
وفــق مخطــط متقــن ومبراعــاة حاجيــات الطــاب
وذكاءاتهــم املتعــددة و الفــوارق الفرديــة بينهــم ...
االستراتيجية:
التمكــن مــن املهــارات اللغويــة والتواصليــة بالتركيــز
علــى تنميــة قدراتهــم اللغويــة والقــدرة علــى
التعبيــر الشــفهي والكتابــي لتحقيــق التواصــل فــي
مختلــف الوضعيــات احلياتيــة  .كمــا هــو معلــوم
أن الصغــار لديهــم دافعيــة عاليــة و طاقــة كبيــرة
كاإلســفنج ميتصــون مــا ُيقــدم إليهــم فــي احلــال،
ناهيــك عــن جاهزيتهــم العاليــة للتقليــد واحملــاكاة،

وحــب العمــل كمجموعــات أو ثنائيــات فضــا عــن
حبهــم لأللعــاب ولألنشــطة املرحــة .

تعتبــر االســتراتيجىخطة ومنهجيــة لتحقيــق
أهــداف محــددة ســلفا وفــق متطلبــات املواقــف
التعليميــة التعلميــة والوضعيــات التواصليــة .وهــي
أيضــا خطــوات يتبعهــا الطفــل مــن أجــل تعزيــز
تعلمــه ،ويقصــد بهــا أيضــا األســاليب واإلجــراءات
واألنشــطة العقليــة والعمليــة التــي يلجــأ إليهــا
املتعلــم ويســتعني بهــا علــى حفــظ وتخزيــن
املعلومــات اللغويــة واســترجاعها واالســتفادة
منهــا فــي تيســير عمليــة التعلــم ،وجعلهــا أكثــر
اســتقاللية وحيويــة ومتعــة  ( .ربيــكا أكســفورد،

ومــن أجــل بلــوغ ســبل هــذه الغايــات وحتقيقهــا ص. )5
جنــد ســمات وصفــات ينبغــي علــى معلــم اللغــة
> >بيداغوجية التدريس  /الديداكتيكية.
العربيــة أن يتصــف بهــا ،ومــن بــن هــذه الســمات
تهتــم الديدكتيكيــة ببنــاء األهــداف ،وبطــرق
والصفــات جنــد  :أن يكــون صبــورا وذا حماســة
كبيــرة ،أن يكــون محبــا لهــم ،أن يشــجعهم فــي كل إيصــال املعــارف واملهــارات واملواقــف وحتويلهــا
األحايــن والفــرص ،وأن يهتــم بالفــروق الفرديــة وباســتعمال الوســائل التعليميــة وأدوات التقــومي

بينهــم ويقــوم علــى معاجلتهــا ،أن يظهــر جماليــة اخملتلفــة ،وتهتــم بــكل مــا هــو تعليمــي وتعلمــي،
اللغــة وفائدتهــا لهــم ،اســتغالل املواقــف وحتويلهــا أي كيــف ُيعلــم األســتاذ ؟ كيــف يتعلــم الطالــب /
إلــى مواقــف تعليميــة (  Masoud Hashemiالطفــل ؟ كيــف تتــم عمليــة التعلم ؟ ومــا اإلجراءات
 and Masoud Azizinezhad 2011 Tea-املناســبة لتجــاوز صعوبــات التعليــم وصعوبــات

 ching English to children : A Uniqueالتعلــم ؟ مــا أهــم البيداغوجيــات الوظيفيــة التــي
 )challenge Experiencesكل هــذه الصفات تنهــض عليهــا أســس تدريــس اللغــة العربيــة لغيــر
هــي مبثابــة منظومــة مــن اخلبــرات املعرفيــة الناطقــن بهــا  /صنــف األطفــال ؟

7

ـدم للمتعلــم داخــل
والوجدانيــة واملهاريــة التــي تقـ َّ

الفصــل أو خارجــه وفــق أهــداف محــددة تســاعد

العدد علــى حتقــق النمــو الشــامل فــي جميــع النواحــي
40

إن االســتعمال الوظيفــي لهــذه البيداغوجيــات
يوجــه بنــاء املناهــج لألطفــال باللغــة توجيهــا
عمليــا لتحقيــق مســتوى األداء اللغــوي املتميــز،
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ومــن هــذه البيداغوجيــات الوظيفيــة جنــد :
> >البيداغوجيــة الفارقيــة :االنطــاق مــن
مكتســبات كل طفــل ملســاعدته علــى التعلــم وعلــى

والتعثــرات ،مــن أجــل الرفــع مــن مردوديــة وجــودة
العمليــة التعليميــة التعلميــة .
(محمــد الدريــج ،الدعــم التربــوي ،سلســلة علــم

جتــاوز صعوباتــه ،ومراقبتــه بانتظــام أثنــاء أجنــاز التدريــس ،الكتــاب الســادس ،ط  2011 ،1ص -101
بتصــرف )

املهــام واألنشــطة املســندة إليــه .
> >بيداغوجيــا

اخلطــأ:

تقــوم

هــذه

علــى ســبيل اخلتــم ،فــي اعتقــادي فــإن كل معلــم

البيداغوجيــة علــى اســتثمار اخلطأ كاســتراتيجية يســتطيع أن يطــور مزيجــا مــن أســاليب التعليــم
للتعليــم والتعلــم ،وعلــى املعلــم أن يعمــل علــى فــي حياتــه ،ويعمــل علــى تكييفهــا ،لكــي تتناســب
تشــخيص األخطــاء وتصنيفهــا والعمــل علــى مــع كافــة الســياقات املتنوعــة التــي يعمــل عليهــا،
ولتلبــي لــه تشــكيلة منوعة مــن املطالــب التعليمية،

تصحيحهــا .

كمــا ميكــن – وبــكل تأكيــد – تقويــة أســاليب تعلــم
اللغــة مــن خــال املمارســة والتمريــن .
> >املراجع :
> >ربيــكا أكســفورد ،اســتراتيجيات تعلــم اللغــة،
ترجمــة  :د الســيد محمــد دعــدور ،مكتبــة األجنلــو
املصريــة – القاهــرة الطبعــة . ) . 1996 :1
> >محمــد الدريــج ،الدعــم التربــوي ،سلســلة
علــم التدريــس ،الكتــاب الســادس ،ط ) 2011 ،1
> >Masoud Hashemi and Masoud

> >بيداغوجيــا اللعــب :وهــي مــن خــال Azizinezhad 2011 Teaching English
جتربتــي فــي اجملــال أقــرب وأنفــع البيداغوجيــات to children : A Unique challenge Ex-

للطفــل ،حيــث تســاعد فــي إحــداث تفاعــل مــع periences
عناصــر البيئــة وفقــا إلمكاناتــه وقدراتــه بغــرض
التعلــم وإمنــاء شــخصيته وســلوكاته .
> >بيداغوجيــا التعاقــد :إجــراء بيداغوجــي
يقــوم فــي إطــار تعاقــدي بــن طرفــن همــا املــدرس/
الطفــل ،وينبنــي علــى مفاوضــة حــول متطلبــات
املتعلــم وأهــداف التعليــم وواجبــات كل طــرف
وحقوقــه .
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> >بيداغوجيــا الدعــم :تعتمــد علــى تقنيــات
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مريم حكيم
معلمة القرآن الكريم واللغة العربية

صفات معلمي األطفال
بســم اللــه واحلمــد للــه والصــاة والســام علــى حولــه وقوتــه إلــى حــول اللــه وقوتــه يكــون الهــدى
نبــى اللــه خيــر معلــم و قــدوة
أما بعد:
فــإن صفــات املعلــم وخصائصــه مكــون رئيــس فــي
العمليــة التعليميــة ،ال تتغيــر مهمــا تغيــرت طبــاع
األجيــال وتقــدم الزمــن ولكــى يكــون معلما يســتحق
هــذا اللقــب اجلليــل البــد أن يتســم بهــذه اخلصــال،
ودونهــا يكــون غيــر مؤهــل حلمــل هــذا اللقــب
املقــدس.

و الســداد ،وأن يحــذر مــن العمــل طلبــا ملــدح وثنــاء
النــاس
* طلــب العلــم :مــن الصفــات املهنيــة املطلــوب
توافرهــا فــي املعلــم احلــرص علــى طلــب العلــم
فعليــه العنايــة بكتــاب اللــه قــراءة وحفظــا وفهمــا
أو علــى األقــل ضبــط تــاوة كتــاب رب العاملــن
بالتجويــد وخاصــة أننــا نعلــم أبنــاء املســلمني كمــا
عليــه أن يحــرص علــى قــراءة األحاديــث واآلداب
اإلســامية قــراءة صحيحــة واملعلــم الناجــح هــو

وإليكــم أهــم مايجــب أن يتصــف بــه املعلــم مــن املــداوم علــى قــراءة كل جديــد فــي مادتــه ومــا
صفــات عامــة:
يدعمــه فــي مهنتــه مــن طــرق ومناهــج التدريــس
* اإلخــاص  :هــو اســتحضار النيــة فــي كل ونظريــات علــم النفــس
مــا تقــوم بــه مــن أعمــال بــأن ينفــع اللــه بهــا

* الشــغف :تعنــي شــدة احلــب جملالــه ورغبتــه

وتكــون ســببا لهدايــة وإصــاح حــال املســلمني مــن الشــديدة فــي التدريــس وأن يكــون قــادرا علــى
النــشء للكبــر فــي مختلــف بــاد املســلمني ومــدار إدارة الفصــل واتخــاذ القــرارات املناســبة ملعاجلــة

7

العدد

اإلخــاص أن يكــون الباعــث علــي العمــل امتثــال املشــكالت إن وجــدت
أمــر اللــه وابتغــاء األجــر منــه ســبحانه ومــن
* ســامة الصــوت :خلــو الصــوت مــن عيــوب
مظاهــر اإلخــاص العمليــة التــى يجــب أن يحــرص
النطــق وأمــراض اللســان كالفأفــأة و التأتــأة وضبــط
عليهــا املعلــم بصفــة عامــة الســيما معلــم األطفــال
مخــارج احلــروف.
أن يحــرص علــي عــدم تضيــع أي وقــت فــي احلصــة
مــن غيــر فائــدة مــع بــذل أقصــي مجهــود لرفــع

أمــا مــا يختــص مبعلــم األطفــال والنــشء

حــس
مســتوى الطالــب الضعيــف  ,وعلــى قــدر جتــرده مــن الصغيــر فيجــب أن يكــون لــدى املعلــم
ٌّ
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إبداعـ ٌّـي ،مجــددا ألســاليبه وطــرق جــذب الطــاب ،وهــل مــن األفضــل اســتخدام احلــواس أم الطريقــة

يعمــل علــى إضفــاء جــو مــن املــرح ممــزوج بحــزم التقليديــة معــه أم يحتــاج لطريقــة خاصــة بــه.
واســتخدام مناهجــه الدراســية بطريقــة إبداعيــة
تعليميــة .

6 .6اســتخدام األلعــاب األلكترونيــة واملســابقات
كبرنامــج ( كاهــوت ) ومــن الرائــع أن تكــون ترفيهيــة

وهــذه جتــارب ناجحــة إليجــاد جــو تعليمــي و تعليميــة.
ترفيهــى جــذاب للطــاب وخصوصــا صغــار الســن:

7 .7اســتخدام متاريــن األصــوات ويعنــى أن نــدرب

 1 .يجــب علــى املعلــم فــى أول درس مــع الطفــل الطالــب علــى اســتخدام احلــروف املتشــابهة نطقــا
أن يكســر حاجــز اخلــوف وأن يوصــل للطفــل أنــه وقدرتــه علــى التمييــز بينهــم.
احتــواه قلبــا وقالبــا ومتفهــم ملرحلتــه العمريــة
ومقــدر لقدراتــه بحيــث ال ينتظــر منــه إال قــدر
اســتطاعته.
2 .2التعــرف علــى ثقافــة الطالــب والبلــد التــى
تربــى فيهــا فثقافــة كل طفــل تؤثــر علــى تعليمــه
واســتيعابه عــن غيــره.
3 .3جتربــة مشــاركة ولــى األمــر فــى الــدرس
وأخوتــه لهــا تأثيــر رائــع فــى مســتوى الطالــب.

8 .8عمــل مســابقة بــن الطــاب إن كانــوا
مجموعــات فذلــك عامــل حتفيــزى رائــع لهــم
9 .9اســتخدام لعبــة اخلانــة الفارغــة لكــى يكــون
جمــا لهــا معنــي بالطبــع هــذا فــى املســتويات
املتقدمــة.
1010ممــا أثبــت دوره الفعــال مــع املراحــل العمريــة
الصغيــرة األناشــيد ورســومات التلويــن و األلعــاب
اجملســمة احلركيــة مثــل اســتخدام العرائــس

4 .4جتربــة تبــادل األدوار فــى أن يكــون الطالــب والدباديــب لألطفــال وجــذب انتباههــم مــع تغييــر
معلمــا ويســأل ويثبــت اخلطــأ والصــواب لنزيــد فــى األصــوات والســباق بــن اللعبــة والطالــب وهكذا
تكــون لعبــة تعليميــة مســلية وتضفــى جــوا شــيقا

ثقتــه مــن نفســه.
5 .5البــد مــن معرفــة طبيعــة الطالــب النفســية

للــدرس.

إن كان مييــل إلــى األمــور احلســية أو املعنويــة،
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اجلديــد ،ســريعة االنصــراف عــن القــدمي املألــوف)
لذلــك البــد مــن أن يكــون حــال املعلــم هــو البحــث
عــن كل ماهــو جديــد وجــذاب لطالبــه األطفــال.
_واجلديــر بالذكــر أن األســر األجنبيــة
أظهــرت مــدى تعلقهــا باللغــة العربيــة وحرصهــا
الشــديد علــى جعــل العربيــة ليســت لغــة ثانيــة
إمنــا لغــة أم.
_واعلمــوا أن مــن أهــم مراحــل حيــاة اإلنســان
•بالنســبة للمراحــل الكبيــرة فقــد أثبتــت
أفضــل التجــارب أن وقــت الترفيــة يكــون حــوارا
بــن املعلــم وطالبــه أفضــل بالتحــدث عــن يومــه
وهواياتــه ومواقفــه اليوميــة ومشــاركته فــى
ممارســة هواياتــه وهوايــات املعلــم املناســبة لعمــره.

للتحصيــل العلمــي مرحلــة الطفولــة ملــا فيهــا
مــن القــدرة العاليــة علــي التحصيــل  ,والشــك أن
التربيــة اإلســامية الواعيــة هــي األســاس الــذي
نحتاجــه لتكويــن جيــل مســلم واللــه ،الهــادي إلــى
ســبيل الرشــاد.

•أثبتــت التجــارب أنــه مــن الســهل تدريــب
املعلمــن علــى تدريــس األعاجــم وأثبتــت أيضــا
أنــه ليــس بإمــكان كل املعلمــن التدريــس لألطفــال
عمومــا والســيما لــو كان الطفــل أعجميــا فــإذا
ذكرنــا تدريــس األطفــال جنــد رأيــن :
األول  :هــو رأي يهتــم بالفائــدة والتحصيل فقط
ونالحــظ أن هــذا الــرأي هــو الشــائع فــي تعليــم
الطــاب العــرب حيــث يهتمــون باملــادة املدروســة
وحرصهــم الشــديد يكــون علــى االســتفادة الفعليــة
فقــط مــن اللغــة.
الثانــي  :هــو رأي يهتــم بارتبــاط الطفــل باللغــة
واملتعــة فــي تعلمهــا وهــو مــا يهــدف إليــه أهــل
الطالــب األعجمــي فنظرتهــم لألمــر مختلفــة
متامــا فهدفهــم األوحــد هــو عمــل ربــط نفســي و
جــذب حســي بــن الطفــل واللغــة العربيــة حرصــا
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منهــم علــى حتبيبــه فيهــا وليــس لدراســتها فقــط.
_ وكمــا قــال أســتاذنا (محمــود شــاكر) فــى

العدد كتابــة أباطيــل وأســمار ( إن نفــس الطفــل تواقة إلى
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محمد سيف
معلم اللغة العربية كلغة أولى – منهج
بريطاني – IGCSE

أساليب التعليم في ضوء السيرة النبوية المطهرة
احلمد لله الذي علم بالقلم  ،علم اإلنسان ما لم التعليم بالقدوة واخللق احلسن
يعلم ،والصالة والسالم على معلمنا ونبينا محمد
صلى الله عليه وسلم  .قدوتنا في كل شيء ،قال
ول الل َِّه ُأ ْس َو ٌة
الله تعالى{ :لَقَ ْد َك َ
ان َل ُك ْم ِفي َر ُس ِ

ان َي ْر ُجو ال َّلهَ َوال َْي ْو َم ْال ِخ َر َو َذ َك َر ال َّلهَ
َح َسنَ ٌة ِل َم ْن َك َ
يرا} فإذا نظرت إليه – صلى الله عليه وسلم -
َك ِث ً

يجب أن يكون املعلم قدوة لطالبه خاصة األطفال
 ،فاألطفال مييلون لتقليد الكبار  ،وقد كان صلى
الله عليه وسلم خير قدوة وخير معلم فهو صلى
ٌ
وأفعاله
أخالقه
ألمته في
أسوة
الله عليه وسلم
ِ
ِ
ِ

تعليما وأفصحهم بيا ًنا
معلما وجدته أحسن الناس
ً
ً

 ،وإن نظرت إليه في مواقفه مع األطفال؛ وجدته
أحسن الناس تربية لهم ،وأكثرهم عطفً ا وحنا ًنا .
ولنا في سيرته الشريفة  -صلى الله عليه وسلم –
كمعلمني – األسوة والقدوة في التعليم وأساليبه
 ،لذا كان هذا املقال ( أساليب التعليم في ضوء
السيرة النبوية الشريفة )
وهذا املقال ما هو إال انتقاء لبعض أساليب النبي

وأحواله  .كان صلى الله عليه وسلم إذا َأ َمر بشيء
ِ
َع ِمل به ً
وعملوا كما ر َأ ْوه ؛
تأسى به الناس ِ
أوال ثم ّ

لذلك ينبغي على املعلم أال يفعل ما ينهى طالبه
عنه .
أسلوب التدرج في التعليم

في التعليم والتربية  ،وليس حصرا لها
وفيما يلي عرض ألهم هذه األساليب :

التدريج في
كان صلى الله عليه وسلم ُيراعي
َ
ويع ِّل ُم شيئ ًا
األهم
يقد ُم
التعليم  ،فكان
ِّ
فاألهم ُ ،
َّ
َّ
فشيئ ًا ؛ ليكون أسهل على الناس في احلفظ والفهم
.
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عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (( :أن النبي أسلوب التشبيه وضرب األمثال
صلى الله عليه وسلم بعث ُمعاذ ًا إلى اليمن  ،فقال :
فادعهم إلى شهادة
إنك ستأتي قوم ًا من اهل الكتاب
ُ

وضرب األمثال لتقريب الصورة واملفهوم للسامع .

أطاعوا لذلك فإياك َ
أموالهم  ،واتَّ ق دعوةَ
رائ َم
ِ
وك ِ

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

كان صلى الله عليه وسلم يكثر من أسلوب التشبيه

ُ
رسول الله  ،فإن هم أطاعوا
أن ال إله إالّ الله وأني
ْ
صدقة  ،وقد ورد الكثير من األمثلة على ذلك في السنة ومن
ً
فأع ِل ْم ُهم أن الله َ
افت َرض عليهم
لذلك ْ
قرائهم  ،فإن هم ذلك :
ُت َ
ؤخذ من
أغنيائهم فتُ َر ُّد على ُف ِ
ِ

ظلوم  ،فإنه ليس بينها وبني الله حجاب)).
ا َمل
ِ

«مثل املنافق مع ذنوبه كمثل ذبابة مرت على أنفه،

مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني

فحركها فطارت .و مثل املؤمن مع ذنوبه  ،كرجل

خص بالعلم
روى البخاري في كتاب العلم (باب من
َّ

حتت صخر يخاف أن تسقط عليه
عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله
رة
الشاة
كم َثل
العائ ِ
ِ
ِ
((م َث ُل ا ُمل ِ
عليه وسلم قال َ :
ناف ِق َ

بني َ
مر ًة  ،ال
مني ،
الغنَ ِ
ُ
تعير في هذه َم َّر ًة  ،وفي هذه َّ
تدري ّأيها َتتْ َب ُع))
ْ
أسلوب الرسوم التوضيحية
كان صلى الله عليه وسلم َيستعني على توضيح
األرض والتراب ومن ذلك
سم على
ِ
ِ
بالر ِ
بعض املعاني َّ

عباس رضي الله
ما َرواه اإلمام أحمد عن جابر وابن
ٍ

َ
كراهية أن ال َيفهموا) عن أنس بن
قوم
قوم ًا دون ٍ

عنهم :

مالك رضي الله عنه (( :أن نبي الله صلى الله عليه قال جابر((:كنا جلوس ًا عند النبي صلَّى الله عليه
ُ
وم ُ
َّ
سبيل
فخط بيده خط ًا هكذا أمامه ,فقال :هذا
الر ْح ِل ـ قال  :وسلم,
عاذ ُ
وسلم ـ ُ
بن َج َب ٍل َرديفُ ه على َّ
َّ
َّ
وس ْع َد ْي َك  ،قال  :الله عزَّ
وخط خطني عن ميينه ,وخطني عن
وجل,
يا ُمعاذ  ،قال َ :ل َّبيك رسول الله َ
ماله ,وقال :هذه ُس ُ
بل الشيطان ,ثم وضع يده في
وس ْع َد ْي َك  ،قال ِ :ش ِ
يا ُمعاذ  :قال َ :ل َّبيك رسول الله َ
وس ْع َد ْي َك  .قال :
يا ُمعاذ  ،قال َ :ل َّبيك رسول الله َ
وأن محمد ًا
ما من َع ْب ٍد َي ْش َه ُد أن ال إله إالّ الله َّ ،
ُ
قلبه إالّ َح َّرمه الله على
عبد ُه
ُ
ورسوله ِ ،ص ْدق ًا من ِ
خبر به الناس
النار  ،قال  :يا رسول الله  ،أفال ُأ ُ

7

وأخب َر بها ُم ٌ
عاذ
في ْس َت ْب ِشروا؟ قال  :ال  ،إذ ًا َيتَّ ِكلوا .
َ
َ
موته ُّ
تأثم ًا).
عند ِ

العدد
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(:وأن هذا ِصراطي ـ روى البخاري ومسلم  ،عن أبي موسى األشعري
اخلط األوسط ,ثم تال هذه اآلية
َّ
فرق بكم عن رضي الله عنه قال  :قال رسول الله صلى الله عليه
مستقيم ًا فاتَّ ِبعوه ,وال َتتَّ بعوا ُّ
الس ُب َل َف َت َّ
وصاكم به لعلكم َتتَّ قون))
َسبيله ,ذلكم َّ

نيان َي ُش ُّد ُ
بعضه بعض ًا
((املؤم ُن
وسلم :
ِ
كالب ِ
ِ
للمؤمن ُ
ُ
أصابعه)) .
رسول الله بني
 ،ثم َش َّبك
ِ

وروى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله
َ
النبي صلى الله عليه وسلم جواب السائل بأكثر مما سأل عنه
((خ َّط
عنه قال :
ُّ
ربع ًا  ،وخط ًا خط ًا في الوسط خارج ًا منه،
َخ ّط ًا ُم َّ
َ
ً
بأكثر
السائل
وتارة كان صلى الله عليه وسلم ُيجيب
َ
َّ
الو َسط ،من
وخط ُخطوط ًا ِصغار ًا إلى هذا الذي في َ
ً
الزائد عن
معرفة
حاجة إلى
أن به
مما سأل  ،إذا رأى َّ
ِ
ِ
اإلنسان  ،وهذا
الوسط ،فقال  :هذا
ُ
ِ
جان ِبه الذي في َ
رأفته صلى الله عليه وسلم ،
ُسؤاله  ،وهذا من
كمال ِ
ِ
ٌ
خارج َأم ُله  ،وهذه
حيط به  ،وهذا الذي هو
َأ َج ُله ُم
ٌ
ُ
ُ
ُ
نه َشه
غار :
اخل
األعراضْ ،
فإن َأخطأه هذا َ
الص ُ
طوط ِّ
وإن أخطأه هذا َن َهشه هذا  ،وإن أخط َأ ُه ك ُّلها
هذاْ ،
اله َر ُم )) .
َ
أصاب ُه َ

أمامهم
رس َمه َ
فبين لهم صلى الله عليه وسلم مبا َ
َّ
على األرض  ،كيف ُي ُ
وآماله
اإلنسان
حال بني
ِ
ِ

واألمراض
الع َل ِل
الواسعة ،
باغت  ،أو ِ
باألجل ا ُمل ِ
ِ
َ
األمل
وح َّضهم على ِق َصر
ِ
ا ُملقْ ِعدة  ،أو َ
اله َر ِم ا ُملفني َ ،
ُ
وسيلة اإليضاح
واالستعداد ِل َبغْ َت ِة األجل  ،وكانت
ِ

رعايته باملتع ِّلمني واملتفقِّ هني :
ومن عظيم
ِ
ٌ
َ
رجل ـ
((سأل
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :
النبي صلى الله عليه وسلم فقال :
من بني ُم ْد ِل ٍج ـ
َّ
َ
القليل
ونحم ُل معنا
البحر ،
ركب
ِ
يا رسول الله  ،إنا َن ُ
َ
مباء
أفنتوض ُأ
توضأنا به َع ِط ْشنا
من املاء  ،فإن
َّ
َّ
ِ
البحر؟

ُ
رسول الله صلى الله عليه وسلم  :هو َّ
هور
فقال
الط ُ
ُ
احل ُّل َم ْي َتتُ ُه )) .
ماؤه ِ ،
راب كما رأينا .
في ذلك  :األرض والتُّ َ

توجيه السائل إلى غير ما سأل عنه

أسلوب اجلمع بني القول واإلشارة

َ
ً
السائل عن
وتارة كان صلى الله عليه وسلم َي ِلف ُت

بالغة ومن ذلك :
حلكمة
سؤاله
ِ
ٍ
ٍ
ً
جم ُع في تعليمه
وتارة كان صلى الله عليه وسلم َي َ

أنس رضي الله عنه
بني البيان بالعبارة  ،واإلشارة باليدين الكرميتني ـ ما رواه البخاري ومسلم عن ٍ
ُ
يذكره
أهمية ما
للمرام وتنبيه ًا على
ِ
 ،توضيح ًا َ
ً
لرسول الله صلى الله عليه وسلم
رجال قال
((أن
َّ
ِ
للسامعني أو ُيع ِّل ُمهم إياه .
ُ
َ
َّ
أعددت لها؟ العدد
رسول الله؟ قال  :ما
الساعة يا
 :متى

7
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َّ
صوم وال
صالة وال
كثير
أعددت لها من
قال  :ما
ٍ
ِ
ٍ
أحب الله ورسو َله  ،قال  :أنت مع
قة  ،ولكني
َص َد ٍ
ُّ

أحببت))
من
َ

احلكيم
أسلوب
سمى :
وهذا
َ
ُ
ِ
األسلوب في َلفْ ِت السائل ُي ّ
السائل بغير ما َيط ُلب مما َي ُه ُّمه أو مما هو
وهو َت َلقّ ي
ِ
أهم مما س َأل عنه أو أنفَ ُع له .
ُّ
أسلوب املمازحة واملداعبة
بعض
داع ُب
وكان صلى الله عليه وسلم ُي ِ
َ
أصحابه في ِ
اإلجمال
ختاره في التعليم من
الله عليه وسلم َي
ِ
ُ
ُ
يقول إالّ حق ًا ،وكان
ماز ُحهم  ،ولكنه ما كان
ِ
األحيان ُ
وي ِ
واحد  ،لتكون أضبط
بعد
بيانها واحد ًا َ
للمعدودات ثم ِ
ٍ
مازحة . .
بة وا ُمل
ِ
داع ِ
ُيع ِّلم كثير ًا من ِ
أمور العلم خالل ا ُمل َ
احلفظ والفهم .
لدى السامع وأعون له على
ِ
كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال  :قال رسول الله
وكان
باالبتسامة
ويقابلهم
أصحابه
((اغ َت ِن ْم خمس ًا َ
قبل خمس :
صلى الله عليه وسلم :
ْ
ال يقول إال حق ًا وإن كان مازح ًا..
وغ َ
ناك
وص َّح َتك قبل َسقَ ِمك ِ ،
بابك قبل َه َر ِمك ِ ،
َش َ
أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا
قبل َفقْ ِرك َ ،
وح َ
وف َ
ياتك قبل
راغك قبل ُش ُغ ِلك َ ،
رسول الله ادع الله أن يدخلني اجلنة فقال يا أم فالن
موتك))
ِ
إن اجلنة ال تدخلها عجوز قال فولت تبكي ؛ فقال
أساليب التعليم في ضوء السيرة
مناذج من
تلك كانت
ُ
ِ
أخبروها أنها ال تدخلها وهي عجوز
إنشاء
إن الله تعالى يقول  { :إنا أنشأناهن
ً
فجعلناهن أبكارا عربا أترابا }
أسلوب تكرار املعلومة

النبوية املطهرة وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم

الكثير والكثير من أساليب التعليم واملواقف التربوية
وعلى من يرغب في االستزادة من هدي النبي في
التربية والتعليم أنصح بهذه املراجع ففيها كثير من
النفع والفائدة :

َ
حديثه تأكيد ًا
كر ُر
وكان صلى الله عليه وسلم ُي ِّ
ملضمونه  ،وتنبيه ًا للمخاطب على أهميته  ،وليفهمه  -1الرسول املعلم وأساليبه في التعليم  ،عبد الفتاح
ِ
َ َ
ِّ َّ
السامع ويتقنَ ه ،وقد َترجم اإلمام البخاري لهذا أبو غدة .
ُ ُ ِ
َ َ
فه َم عنه)
املعنى
(باب من َ
لي َ
َ
أعاد احلديث ثالث ًا ُ
 -2الرسول العربي املربي  ،د.عبد احلميد الهاشمي .
ـ عن أنس رضي الله تعالى عنه (( ،عن النبي صلى  -3أساليب الرسول في الدعوة والتربية  ،يوسف
أعادها ثالث ًا خاطر حسن الصوري .
بكلمة
الله عليه وسلم أنه كان إذا َتكلَّم
ٍ
َ

7

العدد

فهم عنه)) .
حتى ُت َ

التفصيل بعد اإلجمال

وختاما أسأل الله لي ولكم التوفيق واإلخالص ،
َ
وشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآخر

املتقدم ما كان النبي صلى دعوانا أن احلمد لله رب العاملني .
يقر ُب من األسلوب
ِّ
ومما ُ
48
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أسماء الهندي
معلمة اللغة العربية للناطقين بغيرها

الصوت رسالة ومهارة
واملشــاعر بنبــرة صوتــه ويدفــع الطلبــة للتفاعــل

حوارا مع روبوت؟
•هل أجريت
ً
•ل يحمل صوته معاني فرح أو حزن؟
برمــج علــى طريقــة
بالطبــع ال؛ ألنــه ُم َ
أداء صوتيــة واحــدة ال حتمــل أي تنويعــات
صوتيــة تضيــف مشــاعر قــد نفهمهــا منــه.

معــه والتشــبع بكالمــه.
وحســبنا قــول بشــار بــن بــرد فــي بيــان تأثيــر
الصــوت
عض َ
عاشقَ ٌة
احل ِّي ِ
وم َأذني ِل َب ِ
يا َق ِ

فالصــوت هــو األداة التــي حتمــل مــا بداخلــك
			
مــن رســائل؛ غضــب ،فــرح ،تعجــب ،وليــس فقــط
َ
لت َل ُهم
قالوا ِب َمن ال َترى َتهذي فقُ ُ
خــال مــن التنويعــات الصوتيــة،
مجــرد أداء
ٍ

َو ُ
ذن َت َ
عش ُق َق َ
ني َأحيانا
األ ُ
الع ِ
بل َ

كمــا يفعــل الروبــوت ،ولكنــه رســالة ومهــارة			
بــد لنــا مــن دراســته ،وفهمــه ،والتــدرب
وعلــم ال َّ
عليــه؛ ليقــوم بــدوره علــى الوجــه األمثــل.
لــكل نبــرة داللــة ،نعــم ! وهــي عامــل جــذب أساســي
وفعــال للطلبــة ،واملعلــم املاهــر هو مــن يوظف صوته
ّ
أثنــاء الــدرس؛ لتصــل رســالته ،وأزعــم أنــه خيــط
ميســك بــه زمــام طالبه حتى ال يتســلل إليهــم امللل.
يحمــس املعلــم الطــاب ببعــض الكلمــات (أنــت رائــع
قويــا،
 أحســنت)؛ لــذا ال َّبــد أن يكــون الصــوت ًّ

ُ
لب ما كانا
األ ُ
الع ِ
ذن َك َ
ني ُتؤتي القَ َ

•ويعتمــد التعليــم الســحابي خاصــة علــى
مهــارة الصــوت؛ فالطالــب يســمع معلمــه أكثــر ممــا
يــراه ،فــإن قــال املعلــم كلمــة بــدون نبــرة ُتعبــر عنهــا
ترســخ فــي ذهــن الطالــب؛
فقــد تفقــد معناهــا ،ولــن ُ
فــإن قلــت لــه كلمــة «مــاذا» يجــب أن حتــدد معناهــا
تعجبــا! أو سـ ً
ـؤال؟
بنبــرة صوتــك ،هــل تقصــد بهــا
ً
ـد أن تكــون نبــرة صوتــك
باإلضافــة إلــى أنــه ال بـ َّ

يحمــل مــن التعبيــر مــا يــدل علــى هــذا احلمــاس سلســة ،مرنــة ،غيــر مهتــزة ،تــدل علــى ثقتــك
بنفســك ،وإتقانــك ملــا تقدمــه ًّأيــا كان محتــواه.
والتحفيــز.
•املعلــم -الفنــان – احلقيقــي هــو الــذي
يســتطيع رســم لوحــة كاملــة واضحــة املعالــم

فيجــب أن تعلــم متــى ترفــع صوتــك ومتــى
تخفضــه ،متــى تتنفــس ومتــى تتكلــم ببــطء؛ لكــي
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ً
معقــول
وجعــل املعانــي وارتباطهــا الذهنــي عنــده
وسلســا ،وكذلــك لتلبيــة حاجاتــه ومتطلباتــه
ً
مــن تلــك اللغــة وهــي الغايــة مــن تعلــم اللغــات.
وذلــك عــن طريــق إبــراز دورهــا فــي متكــن اللغــة

تتيــح للطالــب ترتيــب ذهنــه الســتقبال املعلومــة أثنــاء املواقــف التفاعليــة ،وجعلهــم قادريــن علــى
اجلديــدة وتنســيقها فــي خريطتــه الذهنيــة .القيــام بذلــك ،بالتدريــب املنضبــط علــى األمثلــة
•يجــب علــى كل معلــم أن يتــدرب علــى الســياقية ،ومــا أكثرهــا!
منــط الصــوت أثنــاء الــدرس؛ فــا يرفــع صوتــه

•ميكننــا اســتغالل النبــر والتنغيــم أو بالتعبير

كأنــه يصــرخ ،فينزعــج األطفــال منــه ،وال يكــون األكادميــي عوامــل التشــكيل الصوتــي فــي نقــل
ً
صوتــه
خافتــا فينامــون أو ينشــغلون عنــه ،وال إحساســنا باللغــة محــل الدراســة ،فهــي مــن األمــور

ُيســمع منــه شــيء ،ويجــب أن يبعــث صوتــه املهمــة واملؤثــرة فــي العمليــة التعليميــة؛ ففهــم
يســهل عليهــم
االطمئنــان إلــى متعلمــه عندمــا يتعثــر ويخطــيء .الطلبــة وإحساســهم بنبــرة املعلــم
ِّ

علــى املعلــم ً
أيضا أن يهتــم بتطوير مهــارات التواصل اكتســابها ،األمــر الــذي يزيــل أمامهــم أكبــر العوائــق
الســمعي عنــد طالبــه ،ودراســة أمناطهــم اخملتلفــة؛ فــي عمليــة تلقــي اللغــة املــراد تعلمهــا ،وميكنهــم
ليتمكــن مــن التعامــل مــع كل منــط ســمعي بالنبــرة مــن التفاعــل فــي بيئتهــم بهــا مســتخدمني
والطريقــة املناســبة فــي اإللقــاء.
مــا حصلــوه مــن املعلــم أثنــاء دراســتهم ،وهــذا
•وال يختلــف مفهــوم اللغــة عنــد علمائها على غايــة مــا يريــد معلــم اللغــة لغيــر الناطقــن بهــا.
أنهــا وســيلة حلمــل األغــراض واملعانــي وإيصالهــا،
فابــن جنــي –عالــم لغــوي قــدمي -يقــول« :اللغــة:
أصــوات يعبــر بهــا كل قــوم عــن أغراضهــم».
وهــذا يــدل علــى أن الصــوت لغــة تعبــر بهــا عمــا
فــي نفســك ،ووســيلة لتوصيــل مــا تريــده مــن معــان
لغيــرك.
مهــارة التحكــم وتطويــع نبــرة الصــوت :هــي
القــدرة علــى تطويــع الكلمــات واألصــوات للتعبيــر
عــن األفــكار واآلراء والرغبــات وتوصيــل املعلومــات

7
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واملشــاعر للمتلقــي –الطالــب فــي حالتنــا تلــك.-
ميكــن اســتخدام النبــرة وتطويعهــا لربــط
الطالــب باللغــة املــراد دراســتها (العربيــة)،
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إسراء خلوف
معلمة لغة عربية لألطفال
ومسؤولة أكاديمية في أكاديمية شمال شرق إنجلترا

تعليم العربية لألطفال في المهجر :إضاءات للمعلمين وددت لو علمتها من البداية
منــذ ســنني تســع ،بــدأت مشــواري فــي تعليــم الطــرق إلكســابهم العربيــة الفصحــى هــي بطريــق
العربيــة للناطقــن بغيرهــا فــي نيوكاســل – شــمالي الغمــر (أنصــح بالعــودة إلــى جتربــة الدكتــور عبــد
أدرس اللغــة اإلجنليزيــة اللــه الدنّــان لالســتزادة) فنتحــدث فــي بيتنــا
إجنلتــرا ،وكنــت قبــل ذلــك ّ

فــي ســوريا فــي معاهد خاصــة بتعليــم اإلجنليزية .بالفصحــى ،وأول مــا جــرى بــه لســان طفلــي األول
تخرجــت مــن كليــة اآلداب لغــة إجنليزيــة – قســم كان كلمــة (هــذا) علــى عكــس التوقعــات بــأن تكــون
ً
مثــا.
لســانيات وبعدهــا درجــة املاجســتير فــي الكتابــة الكلمــة هــي «مامــا” أو “بابــا”
اإلبداعيــة ،فكانــت لــدي املعلومــات الكافيــة
واألدوات ،واألســلوب البســيط احلديــث ،ولكــن كان
ينقصنــي اخلبــرة.

ومنــذ ذلــك احلــن ،أحــاول قــدر املســتطاع
ضبــط لســاني فــي تعليــم طالبــي وإرجــاع كالمهــم
– إن تخللتــه العاميــة – إلــى الكلــم الفصيــح قــدر

فــي هــذه الســطور ،بعــض ممــا علّمنــي إيــاه املســتطاع.
طالبــي وتعلمتــه مــن ممارســتي لتعليــم العربيــة
للناطقــن بغيرهــا وكثيــر ممــا علمتنــي إيــاه
العربيــة ذاتهــا ،أرجــو أن تضــيء شــمعة فــي طريــق
مــن ســيبدأ فــي هــذا اجملــال.
األهميــة ،بــل بحســب مــا جــاء مــن اخلبــرة مــن
•أسهل الطرق

والفصيحــة جتــري بالســليقة دومنــا مشــقة أو
جهــد بالتعلّــم ،وجتعلهــا أقــرب لنفــوس الطــاب
وأســهل علــى الفهــم واملمارســة.

مالحظــة :ال تــأت هــذه اإلضــاءات بترتيــب
أســبقية واللــه املوفــق.

هــذا األمــر يجعــل اللغــة العربيــة الســليمة

•ال بــأس مــن اللغــة الوســيطة – بــا إفــراط
وال تفريــط:
معضلــة اســتخدام اللغــة الوســيطة فــي تعليــم
العربيــة مســألة متشــعبة وســجال ال ينتهــي .ولكــن

طفلــي األبحــاث احلديثــة تشــير إلــى أهميتهــا وفاعليتهــا
وجــدت مــن خبرتــي فــي تنشــئة
ّ
األكبريــن فــي بــاد ال تتحــدث بالعربيــة أن أســهل فــي تســهيل عمليــة التعلــم داخــل فصــول اللغــات

مجلة معلمي العربية للناطقني بغيرها  -ربيع الثاني  1441هـ  -ديسمبر  2020م

51

7

العدد

ً
عامــة ،فهــي تعمــل علــى كســر احلاجــز النفســي

مثال آخر :التقارب في املعنى واللفظ بني كلمات

لــدى الطالــب بــل وإحــراز التقــدم بشــكل ملحــوظ العربية واللغة الوسيطة أو تراكيبها النحوية إن
وبوقــت أســرع .هــذا ال ينفــي أن اعتمــاد املعلــم وجدت ،وهي كثيرة في معظم اللغات كاإلجنليزية
علــى اللغــة الوســيطة بشــكل أساســي فــي الصــف والفرنسية واالسبانية واإليطالية وغيرها  ...بل
سـ ُـيضعف مــن مقــدرة الطالــب علــى اكتســاب اللغــة وحتى أقصى الشرق كاإلندونيسية واليابانية.
وسيكســل عــن تعلمها وممارســتها
واســتخدامها ،بــل َ
 -حتدثــ ًا خاصــة – حيــث ال يجــد ضــرورة مــن

اســتخدامها كــون املعلــم ســيفهمه بلغــة أخــرى.
أحــاول فــي صفــي أال أســتخدم أيــة كلمــة قــد

•تكلــم بقــدر مــا يتكلــم طالبــك ،أو أقــل مــن
ذلــك.
التعلــم فــي صــف اللغــة العربيــة يتحلــى بكونــه

تعلمهــا الطــاب ســابق ًا ،وأذكّ رهــم بهــا وبســياقها عمليــة متبادلــة وتشــاركية ،وال ميكــن لألطفــال
الــذي تعلمناهــا فيــه ،وأقــدم لهــم قائمــة باملفــردات املتعلمــن فــي بــاد املهجــر أن يكونــوا علــى نفــس
والتراكيــب التــي مــرت علينــا خــال الفصــل الســوية مــن حيــث اخملرجــات مــع األطفــال مــن
الدراســي ملراجعتهــا ،وهــذا يســهل األمــر كثيــراً .نفــس الســن والذيــن يتعلمــون فــي بــاد عربيــة
أيضــ ًا ،تفعيــل اســتخدام اللغــة الوســيطة
ً
فمثــا
بطريقــة تربــط تعليــم العربيــة بســهولة
فــي ســياق اإلجنليزيــة ميكــن ربــط احلــروف
بأشــكالها او

أصـ ً
ـا .لذلــك ،كان لزامـ ًا أن يتبــادل الطالــب واملعلــم

احلــوار واحلديــث ،وبقــدر كالم املعلــم يتكلــم
ويفصــح .وجــدت فــي بدايــة جتربتــي
التلميــذ ُ
فــي تعليــم العربيــة لألطفــال الناطقــن بغيرهــا
أنــه كلمــا حتدثــت أكثــر ،شــعر طالبــي أنهــم ال

لفظهــا مثـ ً
ـا :حــرف البــاء ب –  Boat with aيســتطيعون التحــدث مثلــي ويتلعثمــون أو ينســون
 fish under itو حــرف التــاء – ت  Two dotsبعــض الكلمــات ،ويظنــون خطـ ُأ أنهــم لن يســتطيعوا
 on the Topوحــرف الثــاء – ث .three dots

7

مجــاراة املعلمــة فــي الــكالم أو اللحــاق بهــا كونهــا

عربيــة أصـ ً
ـا .لكــن بالتشــجيع وإعــادة الكــرة إلــى
ملعبهــم ،وتذكيرهــم بأنــي موجــودة فــي الصــف
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ألســمع منهــم وأشــاركهم أفكارهــم بــدأ التغييــر
احلقيقــي يظهــر علــى مهارتهــم فــي التحــدث.
وهــذا يجعلنــي أنتقــل للنقطــة التاليــة بسالســة
أال وهــي:
شــيئ ًا

•جــد
الطــاب

لتبنــي

مشــترك ًا
عالقــة

بينــك

وبــن

جيــدة

بهــم:

عــادة مــا أبــدا درســي بســؤالي عــن أحوالهــم ،ومــا
فعلــوا مــن أنشــطة فــي األســبوع الفائــت ومــا قــرأوا
مــن كتــب ومــا ســمعوا مــن أخبــار – كــون حصصنــا
العربيــة تكــون فــي عطلــة نهايــة األســبوع فقــط.
وهنــا أنصــح أيضــ ًا باالتفــاق مــع التالميــذ علــى
كلمــات معينــة أو رمــوز ألشــياء خاصــة بهــم
وبصفهــم إلضفــاء جــو املــرح .أذكــر أنــه فــي أحــد
الــدروس كنــا نتحــدث عــن الطعــام ،فذكــر طالــب
أن كلمــة حليــب ســتذكره دومــ ًا مبوقــف حصــل

اللغــات بشــكل عــام .وهــذا األمــر يحتــاج إلــى
خطــة مكتوبــة وواضحــة ،تكــون أســبوعية أو
شــهرية حســب أهدافــك وحســب توافــر مثــل تلــك
األنشــطة والنــدوات فــي بيئتــك ،وهــي اآلن كثيــرة
علــى الشــابكة الرقميــة واحلمــد للــه .رمبــا يعينــك
فــي ذلــك أيض ـ ًا اســتثمار بعــض الوقــت فــي البحــث
ـرواد فــي هــذا اجملــال شــخصي ًا أو عبــر وســائل
عــن الـ ّ
التواصــل االجتماعيــة ،ومتابعــة نتاجهــم الفكــري
وندواتهــم واستشــارتهم إن أمكــن خاصــة فــي تعليــم
العربيــة لألطفــال والناطقــن بغيرهــا.
•شجع طالبك على القراءة احلرة (خارج املنهاج)

معــه كيــف ســكب احلليــب فــي مــكان عــام ،وقــال:
“أنــا ولــد احلليــب” بخجــل .ضحكنــا جميعـ ًا ولكــن
كلمــة حليــب علقــت فــي أذهــان الطــاب مــن يومهــا
بشــكل جيــد.
جــزء مــن وقتــك فــي التحســن
•اســتثمر
ً
ا ملســتمر :
اإلملــام مبــا ال يســع معلــم العربيــة للناطقــن
بغيرهــا جهلــه هــو مــن الفرائــض ،ولكنــي هنــا
أحتــدث عــن اإلضافــات التحســينية املســتمرة التــي
ســواء كان ذلــك باتبــاع
البــد منهــا فــي كل حــن،
ً
دورات منهجيــة أو محاضــرات ونــدوات تعليميــة أو
مؤمتــرات تشــحذ همتــك وتزيــد مــن معلوماتــك
فــي اجملــال وتغذيــك باجلديــد واحلديــث مــن
أســاليب وطــرق وتطبيقــات فــي مجــال تعليــم

فكتــب املنهــاج تكــون جيــدة فــي خــط طريــق
العمــل ،ولكنهــا قــد ال تكــون كافيــة إلثــراء الرصيــد
اللغــوي واملعرفــي باللغــة وحدهــا .املكتبــات العربيــة
بــدأت تكثــر مــع األيــام واحلمــد للــه ،وبعضهــا يقدم
خدمــة توصيــل إلــى البــاد البعيــدة ،فمــن الضرورة
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مبــكان إنشــاء مكتبــة
صفيــة عربيــة – ولــو صغيــرة العدد
ّ
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جــد ًا – بقصــص وكتــب مفيــدة ومســلية ومجــات األولــى التــي يتعلمهــا الطــاب منــذ بدايــة تعلمهــم
تشــجع الطــاب علــى القــراءة .واختيــار الكتــب العربيــة .أيضــ ًا ينــدرج حتــت ذلــك تزيــن الصــف
فــن ،فحــاول مراعــاة ســن بعبــارات عربيــة جميلــة وبســيطة تشــجع الطــاب
واجملــات بحــد ذاتــه ّ
تالميــذك ومســتواهم اللغــوي واهتماماتهــم بشــكل علــى التعلــم ،مثــل عبــارة“ :أنــا أحــب العربيــة” أو
عــام حتــى تنجــح فــي تطبيــق هــذه اخلطــوة“ .العربيــة لغــة حيــاة» ومــا يشــابهها.
ويســهل عليــك هــذا األمــر – كمــا ســأذكر الحقــ ًا
– معرفتــك بطالبــك جيــد ًا ومعرفــة اهتماماتهــم
وســؤالهم عمــا يقــرأون مــن كتــب ومجــات.
•وضــع تعليمــات الصــف األساســية ومفرداتــه
الشــائعة بشــكل ملصقــات كبيــرة

•إضفــاء املــرح والفاعليــة مــن أركان التعليــم
املثمــر
شــجع الطالب على ابتكار وســائل إبداعية لتســهيل
تعلمهــم ،وهــذا يكــون مبناقشــتهم ومعرفــة مــا يحبــون
فعلــه مــن أنشــطة (رســم وتلويــن – ألعــاب الكترونيــة –

وخاصــة فــي املســتويات املبتدئــة .فقــد غفلت عن غنــاء – متثيــل – كتابــة إنشــائية وغيرهــا) وطريقــة
هــذا فــي بدايــة األمــر لكنــي وجدتهــا تســهل كثيــر ًا تعلمهــم األساســية (ســماعي ًا أو كتابيــ ًا أو شــفهي ًا.)...
مــن أمــر تكــرار التعليمــات وإعــادة شــرح معانيهــا ،بــل وجــدتُ بالتجربــة أن تعليــم اللغــة العربيــة بصناعــة
وجتعــل الطــاب يتذكــرون قولهــا مبجرد النظــر إليها املقاطــع املرئيــة للــدروس احلواريــة مــن أمتــع األمــور
فــي كل حــن .مثـ ً
ـا عبــارة« :أريــد قلــم رصــاص مــن للطــاب ،وأن الرســم ومجــات احلائــط واألشــغال
فضلــك»« ،هــل ممكــن أن تعيــدي؟» و «أريــد احلمــام اليدويــة بــل وحلقــات البحــث املصغــرة  -للمســتويات
يــا أســتاذة» هــي مــن اجلمــل التامــة الصحيحــة املتقدمــة – مــن أمتــع وأجنــح الطــرق فــي تعلــم الطــاب.
•إدخــال احملســوس وامللــوس والثقافــة العربيــة
مــا اســتطعت لــه ســبيال:
اللغــة ثقافــة ،وهــي جــزء ال ينفصــل عنهــا.
لذلــك فــإن إدخالهــا فــي مواضيــع النقــاش
مــع الطــاب وتعريفهــم بهــا فــي ســياقاتها مــن
الضــرورات .فعنــد تعــرف الطــاب علــى كلمــة زعتر،
نعمــل صــف مناقيــش بامتيــاز ،وعنــد احلديــث
عــن ســباق الهجــن نشــاهد مقطع ـ ًا مــن مبــاراة فــي
اليوتيــوب وعنــد ذكــر الصحــراء وســكّ انها نتحــدث
اجلمــال وإناثهــا وأبنائهــا ورمبــا نقــرأ
فــي أســماء ِ
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قصــة فــي ذلــك ،وعنــد التحــدث عــن اخللفــاء
الراشــدين ،نقــرأ مــن كتــاب ســير األعــام مقطع ـ ًا

العدد
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يخــدم الــدرس أو جنــري مســابقة معلومــات عامــة علــى االســتمرار والتقــدم بنفــس الــروح واحلمــاس
فــي املوضــوع وهكــذا ،طبعــ ًا ٌّ
كل حســب ســياقه الــذي نضفيــه علــى عمليــة التعليــم لدينــا.
ومســتوى الطــاب بشــكل أساســي.
•كلمات التحفيز والتشجيع بالعربية فقط
وهــذا األمــر بديهــي ،وأذكّ ــر بــه ألهميتــه
وفائدتــه.
•من اخلطأ أن نقول للطالب خطأ:
بــل نعيــد الصياغــة املغلوطــة التــي انتجهــا الطالــب
بعربيــة ســليمة ،ســواء كان اخلطــأ لفظــ ًا أو نحــو ًا
أو االتيــان بلهجــة وغيرهــا مــن األخطــاء الشــائعة
واملتكــررة .التصحيــح ال يصـ ّـح إال بإعــادة الصياغــة مــع
ابتســامة.
•وأخيراً...املعلم بشر:
هــذا يعنــي أنــه ُيخطــئ ،وينســى ويغفــل عــن
كثيــر ،فــا بــأس مــن تصحيــح املعلومــة وتكريــر
الصــواب إن قــام املعلــم بإعطــاء معلومــة وجدهــا
ومــن منــا ال ينســى أو يســهى
غيــر صحيحــة الحقـ ًاَ .
عــن معلومــة ســأله أحــد الطــاب عنهــا .ولكــن هــذا
ال يعنــي أال يكــون املعلــم جاهــز ًا ألســئلة غريبــة
وذكيــة ،ومفاجئــة فــي غالــب األحــوال مــن طالبــه،
فعليــه أن يكــون محضــر ًا لدرســه جيــد ًا ومتوقعـ ًا ملــا
قــد ُيســأل فــي صفــه ممــا يتعلــق بســياق ومبوضــوع
درســه .وأنصــح هنــا بتجهيــز دفتــر صغيــر خــاص
بأســئلة الطــاب لإلجابــة عليهــا وعــدم إهمالهــا،
ولكــون معظمهــا يتكــرر مــع طــاب آخريــن.
وفــي اخلتــام ،أذكركــم ونفســي بأن مقــدار حبكم
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واســتثماركم فــي اللغــة العربيــة وهــو احلافــز األهــم
والعامــل األوضــح بــروز ًا لــدى طالبكــم ليشــجعهم
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ناهد طارق محمد
باحثة ماجستير في تعليم العربية
للناطقين بغيرها

طرق واستراتيجيات حديثة في تعليم األطفال الناطقين بغير العربية
إن تعليــم اللغــة العربيــة كلغــة ثانيــة لألطفــال مــن اهتمامتهــم كأســماء األلعــاب بالعربية ،وأســماء
أمــر يحتــاج منــا أن نفكــر فــي كل جديــد ومتميــز األطعمــة احملببــة لهــم ،وكيــف يديــرون حــوارا فــي
ومحفــز لهــم؛ وأن نطــور مــن أســاليب وطرائــق مدينــة األلعــاب؟ ،بعــد أن جتمــع منهــم املقترحــات،
التدريــس والتقــومي والتعزيــز ،فــا ميكــن االكتفــاء رتبهــا إلــى موضوعــات ،وابــدأ فــي إعــداد دروس
بالكتــاب املقــرر فقــط؛ ألن الكثيــر مــن األطفــال مميــزة جاذبــة لتالميذك ،واســتخدم فيها الرســوم
يفتقــدون الدافــع واحلافــز لالســتمرار فــي عمليــة والصــور واألفــام واأللعــاب التعليميــة ،وقبــل أن
التعلــم ،فالكبــار يقبلــون علــى دراســة العربيــة تــدرس هــذا الــدرس قــم بتشــويقهم لــه ،مثــا
ألهــداف عديــدة كالدافــع الدينــي أو العمــل أو اعــرض صــورة كأنهــا إعــان للــدرس ،هكــذا أنــت
الــزواج  ...إلــخ ،أمــا األطفــال فأغلبهــم ال يعــرف ِلـ َـم خلقــت لهــم الدافــع حلضــور الــدرس وهــو «الرغبــة
يجــب عليــه أن يتعلــم العربيــة؟ لذلــك يشــعرون فــي التعلــم والتعبيــر عــن احتياجاتهــم بالعربيــة”
أثنــاء دراســتهم للعربيــة أنهــا أمــر ثقيــل وصعــب؛
لــذا نحــاول دائمــا أن نخلــق الدافــع لهــم ونرغبهــم
فــي تعلــم العربيــة.
األطفال لدراسة العربية:

مســتوياتهم ،كمــا حتتــوي علــى موضوعــات قريبــة

الكتــب رتيبــة بالنســبة لألطفــال وال تلبــي واقعهــم
واحتياجاتهــم؛ لذلــك مــن وقــت آلخــر اطلــب
منهــم أن يختــاروا حقــا لغويــا يتشــوقون ملعرفتــه
بالعربيــة ،ســتجدهم يختــارون موضوعــات قريبــة
56

والقصائــد املؤلفــة خصيصــا لألطفــال ،فهــي

•بعض األساليب املقترحة لتحفيز

التــي يرغبــون بهــا ،كثيــر مــا تكــون موضوعــات

العدد

األدبيــة الــذي يشــمل القصــص والكتــب واجملــات
حتتــوي علــى مفــردات وتركيــب بســيطة تناســب

 -1اجعــل تالميــذك يختــارون بعــض الــدروس
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 -2اســتخدام أدب األطفــال :وهــو فــن مــن الفنــون

مــن واقعهــم وحياتهــم ،وتربطهــم بشــكل غيــر
مباشــر بالثقافــة العربيــة والقيــم األخالقيــة مــن
خــال القصــص اخلياليــة واألســاطير ،والكتــب
املصــورة وغيــر املصــورة ،واألناشــيد واألشــعار
التــي تثيــر الوجــدان لديهــم وحتــول العربيــة فــي
نظرهــم مــن لغــة صعبــة – كمــا يشــعرون – إلــى لغــة
حيــة نابضــة ممتعــة ،وتراثنــا العربــي حافــل بــأدب
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بأكثــر مــن دور ،فهــو تــارة طفــل وتــارة أب وتــارة
معلــم .....إلــخ.
 الصــف املقلــوب :هــذه االســتراتيجية ميكــناســتخدامها مــع التالميــذ مــن عمــر عشــر ســنوات
فيمــا فــوق ،حيــث يقــوم املعلــم بإعــداد مقطــع
فيديــو أو صوتــي ويرســله للتالميــذ؛ ليطلعــوا
عليــه فــي املنــزل ،وبعــد ذلــك يأتــي التالميــذ؛
فيقــوم واحــد منهــم بشــرح الــدرس أو القاعــدة
ومناقشــة املفــردات فيمــا بينهــم ،مــن شــأن هــذه

األطفــال مثــل “كليلــة ودمنــة ،قصــص الســندباد – االســتراتيجية بنــاء الثقــة لــدى التلميــذ فــي
نــوادر جحــا ......إلــخ”
اســتخدام اللغــة العربيــة فــي التعبيــر أو إيصــال
 -3اســتخدام اســتراتيجيات التعلــم النشــط املعلومــة لآلخريــن ،فهــو يناقــش ويحــاور ويبحــث
وطرائــق تدريــس متنوعــة ممــا يجعــل درس اللغــة عــن مفــردات تســاعده فــي إفهــام زمــاءه ،وأيضــا
العربيــة درســا مختلفــا بالنســبة للطفــل ،ليــس تعلمــه البحــث عــن مصــادر املعلومــات بالعربيــة،
مصــدرا للمعلومــات والكتابــة والتكــرار ،وســنذكر فهــو لــن يقــف فــي الصــف ليحــاور ويناقــش درســا
بعضــا منهــا علــى ســبيل الذكــر وليــس احلصــر:

دون أن يعــد لــه إعــدادا جيــدا.

 لعــب األدوار :وهنــا يقــوم املعلــم بإعطــاء فرصــةللتالميــذ للقيــام بــأدوار مختلفــة خاصــة فــي
تدريــس احلــوار فــي موقــف لغــوي معــن ،فمثــا
عنــد تدريــس حــوار بــن أم وطفــل ،ميكــن أن
يطلــب مــن تلميــذة القيــام بــدور األم ،ومــن تلميــذ
القيــام بــدور الطفــل ،وميكــن اســتخدام بعــض
الرســوم التنكريــة إلضافــة روح مــن الواقعيــة علــى
الشــخصيات.

شــبكة املفــردات :تعتمــد هــذه االســتراتيجية علــى
اختيــار مفــردة ثــم ُيطلــب مــن التالميــذ البحث عن
مفــردات لهــا عالقــة باملفــردة ،ميكــن اســتخدامها
ملراجعــة املفــردات الســابق دراســتها بشــكل يســير
وممتــع ،أو لدراســة مفــردات جديــدة حيــث ُيعــرض

مــن مميــزات لعــب األدوار أنــه يبلــور املواقــف علــى التلميــذ مفــردة كـــ «مستشــفى» مثــا ،ونعرض
احلقيقيــة مــن خــال مواقــف مصطنعــة ،مجموعــة مــن الصورألشــياء ترتبــط باملستشــفى،

فاالعتمــاد علــى احملــاكاة والتمثيــل يوفــر فرصــة ونطلــب منــه إكمــال الشــبكة بالصــور وبعــد ذلــك
للتلميــذ ليعبــر عــن ذاتــه ويســتخدم اللغــة فــي يبــدأ املعلــم فــي تدريــس املفــردات.

مواقــف اتصاليــة مختلفــة ،ويقــوم مبمارســة اللغــة

مجلة معلمي العربية للناطقني بغيرها  -ربيع الثاني  1441هـ  -ديسمبر  2020م

7

العدد
57

 -4التقــومي :هــو مــا يكلل كل جهود املعلــم بالنجاح ،بعمــل تغذيــة راجعــة إلجابــات التالميــذ وتقــومي
ويشــجع التلميــذ علــى االســتمرار في الدراســة ،فال نقــاط الضعــف لديهــم.
ميكــن االكتفــاء باســتخدام االختبــارات واألســئلة
التقليديــة فقــط فــي تقــومي طفــل أجنبــي أثنــاء
دراســته للغــة كالعربيــة ،لــذا ميكنــا اســتخدام
بعــض االســتراتيجيات لتقــومي التالميــذ ومنهــا:

 -5ال ُتحبــط تلميــذك مهمــا كان ضعيفــا أو بطــئ
التعلــم ،فعليــك كمعلــم أن تدعــم أي تقــدم يحــرزه
ولــو كانــت بســيطا ،وأن تبحــث عــن شــغفه وتربطــه
بدرســك ،فلــو لديــك تلميــذ محــب للرســم فاربــط

 اســترايتيجة كيجــن :حيــث يقســم املعلــم الفصــل كل جــزء مــن درســك بالرســم ،ولــو كان متعلقــا بكرةجملموعــات ،ثــم يطــرح مجموعــة مــن األســئلة القــدم أحضــر معــك فــي الــدرس كــرة واســتخدمها
لتقــومي مهــارة معينــة ،ويتــرك وقتــا للتالميــذ فــي شــرحك للــدرس ،فلــكل طفــل منهــم مدخــل
لتبــادل اآلراء ثــم يبــدأ فــي تلقــي اإلجابــات منهــم ،فابحــث عنــه وال تيــأس مــن أحدهــم مهمــا بلــغ
ويبــدأ فــي التقــومي مــن خــال اإلجابــات.

ضعفــه.

مثــال لتقــومي مهــارة االســتماع «يعــرض املعلــم
نصــا اســتماعيا علــى التالميــذ ،ثــم يعــرض عليهــم
مجموعــة مــن األســئلة لقيــاس مهــارة الفهــم
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االســتماعي لديهــم ،ويطلــب مــن كل مجموعــة
اإلجابــة علــى األســئلة ،ويخــرج فــردا مــن كل
مجموعــة لعــرض اإلجابــات ،ثــم يقــوم املعلــم
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أنس ملموس
باحث في مجال تعليم اللغة العربية
للناطقين بغيرها ،المملكة المغربية

تعليم اللغة العربية ألبناء وارثي اللغة
ميكن القول إن تعليم اللغة العربية ألبناء وارثي
إن املتتبع جملال تعليم اللغة العربية يكاد يلحظ
ازديادا مستمرا لتعلمها من لدن األجانب ،وتتباين
دواعي وأسباب هذا الشغف على تعلم اللغة العربية
بتباين غايات وأهداف الدارسني من تعلمها
واكتسابها ،فهناك من يسعى لتعلم اللغة العربية
ألغراض عامة تواصلية عادية ،كما أن هناك من
يهتم بتعلم اللغة العربية ألغراض خاصة ومحددة
تكون إما سياسية أو دينية أو أكادميية أو اقتصادية
أو سياحية...

اللغة يتصل بشكل مباشر بتعليم اللغة لألطفال،
ويتأسس على طرائقه واستراتيجياته ،كما أنه
يظل يسيرا شيئا ما خصوصا إذا ما قمنا مبقارنته
مع تعليم اللغة العربية للناطقني بغيرها ،وأساس
هذا التعميم الذي قدمناه يتمثل في كون أبناء
وارثي اللغة ميلكون كما يتوفرون على الكفايات
األساسية على مستوى املهارات األربع مع وجود
بعض التباينات داخلها ،فمثال جندهم متمكنني من
األصوات العربية على مستوى النطق ،ولهم مقدرة
على متييزها والوعي بها على مستوى االستماع،

وارتباطا مبا تقدم فإن تعليم اللغة العربية وهذا بسبب متكنهم من اللهجات احمللية استماعا
ألبناء وارثي اللغة يشهد هو اآلخر إقباال وازدهارا وحتدثا ،وهذا بحكم استعمالها في البيوت ،معنى

مستمرين ،بسبب مجموعة من الظروف والعوامل هذا هو أن أبناء وارثي اللغة متمكنون من اللغة
تأخذ وجوها شتى يتداخل فيها ما هو اجتماعي املنطوقة أو الشفهية ،هذه العوامل تسهم إلى
وسياسي وديني وحتى ما هو ثقافي… ،عالوة على حد كبير في تيسير وتسهيل عملية أو سيرورة
ذلك فإن هذا الفرع بدأ يفرض ذاته بقوة في الفترة تلقينهم وتعليمهم اللغة العربية الفصيحة ،نظرا

احلالية ،كونه يستهدف كما يركز على البعد لتوفر اللهجات العربية على مجموعة من املفردات
الثقافي للغة ،خصوصا وأنه يشكل عامال مهما واألساليب املشتركة ،وما هذا إال نتيجة من نتائج
ورئيسا يعمل على تيسير وتسهيل عملية عودة التأثير املستمر للغة العربية في عامياتها أو
أبناء اجلالية أو وارثي اللغة إلى بلدانهم األولى أو لهجاتها اخملتلفة ،إال أننا جندهم قاصرين وغير

األصلية ،كما أنه يعتبر جسرا يسلكه أبناء وارثي متمكنني من مهارتي القراءة والكتابة ،أي أنهم
اللغة لالندماج في البلدان العربية.
يعانون من ضعف على مستوى اللغة املكتوبة أو
الراقية.
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وتتمثل الغاية من تعليم اللغة العربية ألبناء
وارثي اللغة في إكسابهم الكفايات األساسية
اخلاصة باملهارات األربع ،باإلضافة إلى التركيز
واالهتمام باملهارة الثقافية التي تشكل حلقة تصل
بني الدارسني واللغة ا ُمل َت َعل ََّمة ،فضال عن كونها تعتبر

عامال يسهل اندماج وولوج هذه الفئة إلى اجملتمعات

العربية ،إضافة إلى تقومي وإصالح لغتهم الفصحى
والدفع بهم لتطويرها باالعتماد على أنشطة
تتأسس على وضعيات تعليمية واقعية ،ومتكينهم
من اجلمع بني نسقني لغويني هما النسق الفصيح
الراقي /املكتوب والنسق اللهجي احملكي /املنطوق.
ويشكو مجال تعليم اللغة العربية ألبناء
وارثي اللغة كغيره من اجملاالت من مجموعة من
اإلشكاالت والتحديات التي تصد تطوره وتقدمه،
فمن بني أبرز هذه التحديات نذكر:

اعتماد مجموعة من االستراتيجيات والطرق

•قلة األبحاث والدراسات العلمية املوجهة له .التعليمية شبيهة بالتي تعتمد إما في تعليم
•قلة املوارد واحملتويات التعليمية املوجهة له
بشكل خاص.
•غياب التكوينات اخلاصة به.
•عدم الوعي بالفروق اجلوهرية اخلاصة
بتعليم اللغة العربية للصغار وتدريسها للكبار.

العربية لألجانب أو في تعليمها ألهلها أو الناطقني
بها ،فهذه اإلجراءات كلها تؤدي وبشكل مباشر إلى
تدهور وتأخر هذا الفرع وعدم بلوغه لألهداف
والكفايات املراد حتقيقها واستهدافها.
عموما ،يبقى مجال تعليم اللغة العربية ألبناء
وارثي اللغة مجاال بحثيا واعدا ومهما ،يتطلب كما

•التعامل األحادي في تعليم اللغة العربية ،أي يحتاج إلى اهتمامات وأبحاث الباحثني واخملتصني
عدم التفريق بني خصوصيات الفئات املستهدفة .قصد تطويره واالرتقاء به ال سيما وأنه مجال
وما يعيق تطور هذا اجملال أيضا هو استعمال

يحظى بإقبال مستمر من لدن الدارسني.

وتوظيف املقررات الدراسية اخلاصة بالناطقني
باللغة العربية واملعتمدة في بعض البلدان العربية
في تدريس العربية لفئة أبناء وارثي اللغة دون

7

أدنى مراعاة خلصائصهم ومميزاتهم وكذا فئتهم
العمرية ،أو أحيانا يتم التوسل إلى البرامج املوجهة
لدارسي العربية غير الناطقني بها ،رغم وجود

العدد جملة من االختالفات بني الفرعني ،كما يتم
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سهر الزغبي
معلمة اللغة العربية والقرآن الكريم
للناطقين بغير العربية

معلم العربية للناطقين بغيرها بين مطرقة المنهج وسندان حرية االختيار
ماعهدنــاه دائمــا عــن العمليــة التعليميــة أن أحيانــا أن املنهــج ال يتناســب مــع الطالــب
مــن ناحيــة الكــم والكيــف فيضطــر املعلــم

عناصرهــا ثالثــة وهــى :

أن يســتخدم الكتــب الشــائعة فــى اجملــال

(املعلم واملتعلم واملنهج)

ومــا ســأقصة اآلن نــاجت عــن جتربــة شــخصية لــي و

وفــى مجــال العربيــة للناطقــن بغيرهــا فــى لبعــض الزمــاء العاملــن فــى اجملــال.
بعــض الشــركات يتــم تصميــم منهــج مــن قبــل
•فعلى سبيل املثال بالنسبة ملستوى تعلم
بعــض الشــركات وتلــزم املعلمــن بــأن يســيروا عليــه
القراءة قد يتم تدريس نور البيان وفتح الرحمن
راميــة بتجربــة املعلــم عــرض احلائــط مــع املتعلــم
وماعلى شاكلتهم من كتب فى هذا املستوى
وكمــا نعلــم أن تســيير العمليــة التعليميــة بطريقــة
ناجحــة قائمــة علــى ثالثــة محــاورال يقــل أى

قــد جنــد بــأن املنهــج الــذى مت إعــداده مــن قبــل
الشــركة معــد بطريقــة شــيقة وجميلــة فــى طريقة

منهــم أهميــة عــن اآلخــر.
وهذه احملاور هى  ( :املعلم واملتعلم واملنهج )

عــرض القاعــدة ولكــن فــى أحيــان كثيــرة يفتقــر
إلــى الكثيــر مــن األمثلــة واجلانــب التطبيقــي فــى

ولعــل األخيــر هــو بيــت القصيــد حيــث يدخــل حــن أن هــذا املســتوى يتطلــب الكثيــر مــن األمثلــة
املعلــم فــى الكثيــر مــن املشــكالت مــع املعهــد أو التطبيقيــة مــع األخــذ بعــن االعتبــار مراعــاة
الشــركة التــى يعمــل لديهــا بســبب عــدم التزامــه الفــروق الفرديــة بــن الطــاب حيــث أن املســتوى
باملنهــج الــذى قــد مت إعــداده مســبقا مــن قبــل اإلدراكــي واملســتوى التحصيلــي يختلــف مــن

قســم املناهــج فــى الشــركة

طالــب آلخــر فيجــب التنــوع فــى أســاليب وطرائــق

ال نســتطيع أن ننكــر أن الشــخص املســؤول عــن التدريــس مبــا يتناســب مــع طبيعــة كل طالــب
وضــع املناهــج ذو خبــرة كبيــرة وإال لــم يكــن لــه وطبيعــة احملتــوى نفســه
نصيــب مــن اختيــاره فــى هــذا املوضــع

فنجــد أن طالــب يتقــن قــراءة الكلمــة بالقاعــدة

7

ولكــن مــن خــال خبــرة املعلــم واحتكاكــه املدروســة مــن خمســة أمثلــة وجنــد أن طالــب آخــر
العدد
وتعاملــه مــع الطالــب معاملــة مباشــرة فيجــد لــم يتقــن القاعــدة إال بعــد الصفحــة الثالثــة
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•كيــف يتــم مراعــاة هــذه الفــروق بــن
مســتويات الطــاب بينمــا األمثلــة لــم تثمــر جــدوى
مــع بعضهــم كمــا هــو احلــال مــع الفئــة الضعيفــة؟
مثــل هــذا تكــرر معــي ومــع بعــض الزمــاء فــى
ظــل تعنــت القائمــن علــى املناهــج فــى أكثــر مــن
شــركة
وحلــل هــذه املشــكلة نحــن املعلمــون نقــوم بدمــج
مــامت إعــداده مــن قســم املناهــج مــع قــراءة الكثيــر
مــن األمثلــة مــن الكتــب املتنوعــة الشــهيرة فــى
اجملــال ولكــن قــد يحــدث ذلــك مشــكلة أخــرى وهــي
عــدم اســتيعاب وقــت احلصــة لــكل هــذا الكــم ممــا
يــؤدي إلــى زيــادة عــدد الســاعات املعتمــدة فــى
املســتوى
حيــث أن تنظيــم الوقــت وتوزيعــه علــى عناصــر

فيهــا أن يكــون مســؤول عــن طالــب ورأت مــن نتائــج
املعلــم أنــه جديــر بتلــك املســؤولية فيستحســن
أن تطلــق يديــه وتتــرك لــه حريــة التعامــل مــع
الطالــب بالطريقــة التــى يراهــا هــو وخصوصــا
أن األمــر حــر فــى األصــل وإن كان معهــد أو شــركة
ولكــن األمــر قائــم فــى البدايــة علــى حريــة إختيــار
املناهــج.

الــدرس واالســتفادة مــن الوقــت يخــدم األهــداف
املنشــودة مــن الــدرس
ومبــا أن املعرفــة غيــر محــددة مبوضوعــات
معينــة نناشــد القائمــن علــى املناهــج وإدارات
املعاهــد والشــركات.
•تــرك احلريــة للمعلــم لتحديــد املنهــج
الــذى ســيتبعه مــع الطالــب اســتنادا علــى تعاملــه
وخبرتــه مــع الطالــب ومســتواه وذلــك اســتنادا ملبــدأ
تربــوى وهــو أن املعرفــة غيــر محــددة مبوضوعــات
معينــة ومــن خصائــص املنهــج التنــوع فــى مصــادر
املعرفــة ومراعــاة احتياجــات املتعلمــن وحــل
مشــكالتهم وهــذا لــن يراعيــه ســوى املعلــم مــن
خــال االحتــكاك بينــه وبــن الطالــب ومعرفــة

7

نقــاط ضعفــه وتقويتهــا
•توفيــر املرونــة للمعلــم :مبا أن الشــركة واثقة

العدد فــى املعلــم بأنــه قــد وصــل ملرحلــة مــا يســتطيع
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بدوي زيدان
معلم العربية للناطقين بغيرها ومدرب معتمد

خصائص المرحلة السنية ( من  2إلى  15عاما ) واالستفادة منها في التعليم
األساســي فــي
الركــن
ــد مرحلــة الطفولــة
َ
ُت َع ّ
َّ

ا ُمل َناغة عند األطفال هي عبارة عن تدريب

شــخصية اإلنســان ،حيــث إن لهــا أهميــة لألصوات و بعدها يتلفَّ ظ اللغة املستخدمة حوله.
بنــاء
ّ
كبيــرة فــي حتقيقــه للنجــاح ،أو اإلخفــاق ؛ ولهــذا
ـد مــن تســليط الضــوء علــى هــذه الفتــرة .
كان ال ُبـ ّ
أن الطفولــة هــي« :
يــرى علمــاء االجتمــاع ّ
الفتــرة املبكــرة مــن احليــاة اإلنســانية التــي
كليــا
يعتمــد فيهــا الفــرد علــى والديــه
ً
اعتمــادا ً

الطفــل يعــرف كيــف ُيرضــخ اآلخريــنملطالبــه ويعــرف كذلــك مــن يســتطيع تنفيــذ
أوامــره (األم  ،األب  ،غيرهمــا)
-البــراءة عنــد األطفــال جتعلهــم يشــعرون

فيمــا يحفــظ حياتــه؛ ففيهــا يتعلــم ويتمــرن باألشــخاص اخلبثــاء .
َّ
للمرحلــة التــي تليهــا وهــي ليســت مهمــة فــي
إذا ألقــى الطفــل شــيئا فاجعلــه هــو مــن يأتــييتعود علــى املســئولية.
حــد ذاتهــا بــل هــي قنطــرة يعبــر عليهــا الطفــل بــه حتــى
َّ

حتــى النضــج الفســيولوجي والعقلــي والنفســي
واالجتماعــي واخللقــي والروحــي والتــي تتشــكل
خاللهــا حيــاة اإلنســان ككائــن اجتماعــي».

فيفَ ِّتــش دائمــا
الطفــل يحــب االستكشــاف ُفــي البيئــة حولــه.
-الطفــل يعجبــه كل جديــد وما هو مســتخدم

أن هــذه املرحلــة إذا كانــت ممــن حوله .
ومــن اجلديــر بالذكــر ّ
والنفســي،
العاطفــي،
ســوية ميلؤهــا االســتقرار
ّ
ّ
ّ
شــخصية الطفــل ســتغدو
فــإن
ّ
ّ
ّ
قويــة ،وناميــة ،األم .
وم ِ ّ
أن:
تفتحــة ،وعلــى هــذا يجــب أن نعــرف ّ
ُ
استمتع باستمتاع األطفال .التربيــة تبــدأ مــن ســن يــوم وال نبالــغ عندمــاال ُتشجع الطفل على خطأ فعله .نقــول أنهــا تبــدأ بالتأهــل للحيــاة الزوجية.

ـب أهلــه كثيـ ًـرا و خصوصا
الطفــل الذكــي ُي ِتعـ ُ

-التواصل بني األم والطفل تواصل فطري.

مشــاهدة الطفــل الدائمــة للتلفــاز قد تفســدكثيـ ًـرا من شــخصيته .
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العدد

-يجــب أن يكــون هنــاك متنفــس النفعــال

ســلوكيات طبيعيــة لــدى األطفــال ( ليســت

الطفــل (ضــرب أو عــض مخــدة مثــا) وممنــوع أن ســلبية) :
يضــرب أمــه .
عــدم االهتمــام بســتماع الطفــل يــؤدي إلــىاخلجــل ثــم اخلــزي .
إذا كان الطفــل غيــر مقبــول فــي مــكان فــاتكثــر الذهــاب بــه إلــى هــذا املــكان .
مــن األخطــاء التــي نقــع فيهــا ذكــر الطفــلبســوء فــي وجــوده ؛ ألنــه غالبــا ســيفهم الــكالم.
الطفــل الــذي يقــول ( ال ) ولــد جيــد ؛ألن الكلمــة توحــي أنــه مســتقل ولــه رأي لكــن فــي
حــدود املقبــول.
وفيما يأتي أبرز خصائص هذه املرحلة
هناك احتياجات خاصة باألطفال

كثرة احلركةكثرة األسئلةحب اللعبأحالم اليقظةالغيرةشجار األشقاءاأللفاظ السيئة و مفهوم األدبسلوكيات سلبية لدى األطفال (جتب
معاجلتها)
التمرد-السرقة

• إثبات الذات
• االستقالل	• العدل
• اخلصوصية 	• االستكشاف

7

		•االهتمام
• الصداقة
		• احلب
• القبول

العدد
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.2محتوى
 مناسب لألطفال متدرج كثير األنشطة و كثير التدريبات متعاون مع البيت في تنفيذه .3طريقة تدريس
 -الينسى املعلم حتقيق الهدف من الدرس

-العدوانية

 التي تعتمد على املرح والضحك واللعب واجلدية -تعتمد على الثواب والعقاب .

-الكذب

إرشادات:

-اجلدل

 .1ليس معنى هذا أن تكون األلعاب هي محور

-الغضب

الدرس ولكنها وسيلة تنشيط ووسيلة تدريس

أساليب تربوية مطلوبة :

وليست هدفا وليست غاية

التوافق بني الوالدين و املؤسسة التعليمية  .2 /الدرس يبدأ بعد الدرس مبعنى -أكثر تدريس األطفال يعتمد على متابعة

املعلم

ومشاركة البيت

-وضع قواعد داخل البيت

 -حب األطفال للدرس فيجب أن يتابعوا الواجبات

-قتل الصفات السيئة

مع املعلم على وسائل التواصل أيضا.

مراعــاة الفــروق الفرديــة و االختالفــات بــن  .3إرسال روابط مرئيات مناسبة لهم لالستماعواملشاهدة
األجيــال
نزع الصورة الذهنية املسبقة عن الطفل .االستفادة من هذه اخلصائص في التعليم :
التدريس لألطفال فهو يتطلب :
 .1معلم

.5احلرص على معرفة األسرة لدورها مع أوالدها
ومعرفة كيف تربي أوالدها وتتابعهم دراسيا :
أن الطفل سيكون مثلك بالضبط.
امسح من رأسك َّ
-حــاول معرفــة موهبــة الطفــل و العمــل علــى

 من أصحاب الكفاءات قارئ عن خصائص طبيعة املرحلة العمرية نشيط ومبدع متمكن من استخدام البرامج اإللكترونيةخصوصا

 .4االتفاق مع األسرة على هدايا التفوق

تنميتهــا .
الطفــل لديــه جهــاز تخزيــن مفــرداتســيتكلم بهــا عندمــا يكــون جهــازه النطقــي مســتعد
للــكالم .

7
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مــن ســن ســنتني يســتطيع الطفــل أن ُيع ِّلــم األشــياء اخلطــرة.نفســه بنفســه.
-الطفل يحب التكرار حتى يتعلَّم .

تعامل مع الطفل بعقله هو لتستريح أنت .-عنــد تصحيــح خطــأ األطفــال البــد أن

ويكــرر أســماء نتفــادى (فقــدان الطفــل الثقــة بنفســه  ،اخلــوف ،
إذا الحظــت َّ
أن الطفــل يذكــر ُ
أن ذاكرتــه قويــة منــع الطفــل التعبيــر عــن راحتــه)
كثيــرة و مختلفــة فهــذا يعنــي َّ
فمــن الضــروري أن نســتفيد منهــا فــي الدراســة
مثــا ( حفــظ القــرآن أو املتــون . )....

ال ُتخف أطفالك مما تخاف أنت منه.تــن بينــك
ال تكــن معــه كالشــرطي و الِ

الطفــل يجيــد اســتخدام لغــة اجلســد دون والطفــل جــدارا عــازال باألوامــر الدائمــة .نطــق .

-ال تنشغل بعيوبه و تتجاهل مميزاته .

أحــد أســباب تأخــر النطــق عنــد الطفــل هــوصعوبــة الســمع .

ال تضــرب الطفــل بســبب لعبــه لكــن اتركــهيلعــب و يستكشــف ؛ ألنــه ســيتركه بنفســه أمــا إذا

ـت ضربتــه فســيكرره .
 ُتبنــى شــخصية الطفــل غالبــا فــي أول سـ ِّأعــوام .

إذا اســتمتع الطفل بشــيء فال بد من تنميتهوأخيرا

-إذا طلــب الطفــل شــيئا أو بكــى للحصــول

« إهمــال هــذه املرحلــة قــد ُيفقــد الطفــل الثقــة

عليــه فــا ُتعطــه بنفســك وال تتجاهلــه لكــن بنفســه مســتقبال »
اجعلــه يأخــذه بيــده حتــى يعتمــد علــى نفســه و

7

العدد

يشــعر باهتمامــك .
الطفــل دائمــا ُيق ِّلــد الكبــار فاتركــه يــرىمنــك الشــئ املفيــد وهنــا يجــب أن ُتبعــد عنــه
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سويفي فتحي
محاضر جامعي ومؤلف مناهج تعليمية

متى نبدأ بتعليم اللغات لألطفال؟
وهؤال يقولون إن في أثناء اكتساب اللغتني،
شغل موضوع تعلم اللغات والتداخل بينهما
كثيرا من الباحثني وما زالت الدراسات حتى اآلن تستطيع ُّ
نحو مستقل عن
كل لغة أن
تتطور على ٍ
َّ
السن
حوله محل جدل وصراع ،وتناول موضوع ّ

األنسب لتعلم لغة ثانية لدى األطفال ليس باألمر
الهني ،إذ إن املطلع على األبحاث والكتب التي
عاجلت الثنائية والتعددية اللغوية يرى تعارضا
يصل إلى التضارب في نتائج األبحاث ،لذا ينبغي
توخي احلذر من نتائج لم تكن ذات معيارية في
نتائجها
اكتساب اللغة نفسه الذي يوجد
بنمط
األخرى،
ِ
ِ
وهنا أعرض أوال اجتاهات املؤيدين واملعارضني
عند تعلم األطفال أحاديي اللغة.
وأهم األسس التي ارتكزوا عليها
والتي جتعل رؤيتنا للحكم على هذا األمر
واضحا وأقرب للصواب وينبغي أال نغفل حينئذ

وأصحاب هذا االجتاه قالوا إنه يتوجب عليه
تعلم اللغتني منذ نشأته ووالدته وخالل العامني
األوليني وعللوا ذلك بأن دراسات علم األصوات

أن احلكم على السن املناسبة يجب أيضا أن يدرس
أن اجملال الصوتي
اللغوية و الفونولوجيا أكدت ّ
في سياق اجتماعي متكامل وطبيعة التعرض لكال
يتكون في سنني العمر األولى  ،لذلك يكون من
اللغتني
الصعب على من ضاعت منه فرصة تعلم اللغة
االجتاه األول  :يقول بأنه من األفضل تعرض في الصغر أن يتمكن من النطق بها بشكل سليم

الطفل للثنائية اللغوية من مرحلة الطفولة منذ كأصحاب اللغة األصليني.
بداية نشأتهم سواء قلنا بأنهم سيتشكل لديهم في
و تشير الدراسات التي أجريت على املخ أنه
عقولهم نظام لغوي مييز بني اللغتني من البداية،
يبلغ ذروة منوه في السنوات الثالث األولى من
وتتطور كل لغة منهما على نحو مستقل ،أو قلنا إن
عمر الطفل  ،أي املرحلة التي يسميها دوجالس
يتم التميز الفصل
اللغتني يحدث بينهما دمج ثم ّ
براون « الفترة احلرجة «من عمر اإلنسان  ،و هي
واملتييز بني اللغتني في مرحلة أخرى الحقة.
العدد

7
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فترة فيزيولوجية محددة في منو الفرد  ،يكون

وأيضا فمن املعلوم أن اإلنتاج اللغوي يقوم على

فيها اكتساب اللغة سهال ألن مرونة املخ قبل فترة بناء مخرج لغوي بناء على مدخالت سابقة مطردة
البلوغ متكّ ن الطفل من اكتساب نطق يشبه نطق يستطيع القياس عليها فإن اكتملت اللغة األم األم
املتحدثني بها على السليقة  ،وبتخطي هذه املرحلة لدى الطالب فبالتالي يستطيع أن يقوي إنتاجه
للغة الثانية بخالف الدمج بينهما في البداية وهذا

يصبح األمر أكثر صعوبة
أما االجتاه الثاني فيرى تأخير تعلم اللغة
الثانية حلني إتقان الطفل اللغة األولى وذلك
لألسباب اآلتية:

ما قد يجعله متأخرا عن أحادي اللغة في البداية.
يقول عالم اللسانيات جون شومسكي:

إن

البرامج املدرسية التعليمية التي تتبنى أسلوب
التعليم باللغة األم ثم بلغة ثانية أجنبية فيما
ً
ملحوظا في العديد من مناطق
جناحا
بعد أثبتت
ً
العالم ،كما أنها حققت نتائج إيجابية مهمة سواء
على الصعيد النفسي أو االجتماعي أو التربوي
للطفل ،كما أنها تساعد الطفل في توظيف
القدرات واملهارات التي اكتسبها باللغة األم في تعلم

 .1تعلم لغة ثانية بجوار اللغة األم سيحدث
إرباكا لدى األطفال نتيجة نظام « التحويل

لغة ثانية فيما بعد.
االجتاه الثاني الذي يرى تأخير تعلم اللغة

الشفري « وهو سلوك للحديث يجمع فيه ثنائيو الثانية اختلف في حتديد السن إلى رأيني:
اللغة بني اللغتني.

األول في مراحل مبكرة بعد اكتمال معرفة

.2أن عقل الطفل سيحدث دمجا آليا بني مفردات اللغة األم والتي غالبا تكون مع انتهاء األربع
وقواعد اللغتني وسيحتاج لفترة إلى أن مييز بني سنوات وبالتالي يكون السن املناسب لتعلم الطفل
اللغتني رمبا جتعله متأخرا دراسيا واجتماعيا عن اللغة األجنبية هو  5سنوات ،خاصة أنه في هـﺫا
نظيره أحادي اللغة إذ إن التحول من لغة إلى أخرى السن يكون قادرا على التعلم بشكل أسرع واكتساب
املعلومات بسهولة أكبر.

يحتاج إلى وقت وجهد.
يقول أحد اآلباء

عن ابنه:

ابني لديه

أربعة أعوام ويتحدث اإلجنليزية واإلسبانية
والسلوفينية ويستخدم النهايات السلوفينية مع
الكلمات اإلجنليزية واإلسبانية.

أما الرأي الثاني فيرى أنه يجب أال يتعلم الطفل
أي لغة أجنبية حتى سن  10سنوات أو  12سنة،
ألنه إﺫا بدأ في تعلمها قبل هـﺫا السن ،لن يتمكن
من تعلم لغته األم بشكل صحيح ،ورمبا يؤثر على

.3املعجم اللغوي للطفل ثنائي اللغة سيكون قدرته على نطقها.

7

نصف معجم أحادي اللغة ألنه موزع بني لغتني مما

ويؤيد الرأي الثاني الدكتور حسيب عبد احلليم

أن اللغة الثانية ستزاحم
يثقل عبء ذاكرته ذلك َّ
اللغة األم وتشغل عقل الطالب وجتعله يحتاج إلى بقوله :إن التعليم بلغة أجنبية إلى جانب اللغة األم
على نحو تتنافس وتتصارع فيه اللغتان وتتجاذبان
العدد معرفة كلمتني لكل شيء.
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فرص النشاط اللغوي يؤدي إلى حصول اضطراب العتبة اللغوية ،وفي الوقت نفسه يتم إبعاده عن لغته
في الفهم أو متثل اخلصائص للغتني املتنافستني األم إبعـاد ًا تام ًا سيؤدي ذلك وهو ما يسمى بالثنائية
ثم إلى حصول التشويه أو التحريف في كثير اللغوية املتناقصة أو ما يعرف بتآكل وفقدان اللغة
ومن ّ
من التراكيب واألساليب اللغوية املكتسبة من كال أي أن الطفل سوف يتعلم اللغة الثانية و تبدأ لغته
األم بالتناقص التدريجي حتى تختفي.

اللغتني.

 .االجتاه الثاني :نظرية التبادل التطوري:

احلكم على السن األنسب
في احلقيقة هناك بعض األمور ينبغي
معرفتها جيدا فال ميكن تعميم نتائج مهما بلغت
صحتها على جميع األطفال دون مراعاة العوامل
التي قيدت بها نتيجة االبحاث من مبدأ التكامل
اللغوي ونسبة تعرض الطفل لكال اللغتني بنسبة
متساوية والبيئة احمليطة بالطالب واللغات التي
يجيدها أفراد األسرة واللغة املتحدثة في البيئة
التعليمية .
وقد حدد كمنز اجتاهني نتيجة دراسته في
تأثير اللغات األجنبية على اللغة األم يظهر منهما
االختيار األنسب في تلك القضية الشائكة.

وتتمثل في أن هناك عالقة مهمة بني إتقان اللغة
األم وإتقان اللغة الثانية أي أن إتقان اللغة األم يساعد
على إتقان اللغة الثانية شريطة التعرض الكافي
للغة األم ليصل الطفل إلى الثنائية اللغوية املتزايدة
وليست املتناقصة.
وهناك أمور مهمة جدا ينبغي استحضارها هنا
وهي:
 1مسألة اخملاطرة مبستقبل طفل لتعرضه
لثنائية لغوية في مقتبل عمره إن صحت دراسات
من يقول بأن الثانئية قد تأخر الطفل ثالث سنوات
عن قرينه أحادي اللغة في مهارة القراءة.
يقول د.نهاد املوسى :وقد تبني أن األطفال
الذين يتعلمون اللغة الثانية قبل اللغة قبل إتقان

العتبة
األول:
االجتاه
اللغوية :اللغة األولى يعانون من اللغة األولى والثانية على
وتشير إلى أن املستوى الـذي يبلغه الطفل في السواء ويضعفون في اللغتني معا ولهذا فإن تعليم

اللغة األم هو الذي يحدد هل سيواجه الطفل اللغة الثانية بعد إتقان اللغة األولى قرار في صالح
صعوبات أو يجني فوائـد إدراكية من جراء تعلمه اللغتني في آن واحد.

للغة ثانية .أي أن الطفل يجب أن يصل إلى درجة
معينة مـن إتقان لغته األم قبل أن يستطيع أن

تدرس اللغة
لذلك نرى أن املدارس األملانية
ّ

يجني فوائد من تعلم اللغة الثانية .وال يقـصد هنـا
اإلتقان التام للغة األم

بل ما يسمى ب «عتبة

إتقان اللغة األم» أي أن يصل التلميذ إلـى بداية
الطريق الصحيح في تعلمه للغته األولى والطفل
عـادة تكتمل قدرته في السيطرة التامة على

7

تراكيب اللغة األم مع بلوغه العـام الرابـع ومع نهاية
العام اخلامس تكون قدراته املعجمية مكتمل..

العدد

وفي حال تعليم الطفل لغـة ثانية قبل حصوله على
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األجنبية األولى في وقت متأخر جدا .وبعد ذلك سببه للخالف الواقع في هل الثنائيون أكثر ذكاء
يجب على األطفال إتقان اللغة اجلديدة في وقت من أحادي اللغة ألنهم ثنائيون أم ألنهم أكثر ذكاء

ال يتجاوز الثماني سنوات ،أي حتى نهاية املدرسة .باألساس؟ أو هل الثنائية سبب للذكاء أم إن َّ
الذكاء
هو َس َب ُب ُّ
الثنَ ائية؟
وفي بريطانيا قررت وزارة التعليم تأخير تعليم
املراجع
اللغات األجنبية األخرى لألطفال اإلجنليز حتي
سن احلادية عشرة لتأكيد إملام األطفال بلغته

أثر تعليم اللغة االجنبية في تعلم اللغة العربية

األصلية باعتبارها أساس الهوية الوطنية ،والتي وتعليمها في مرحلة الطفولة دراسة لسانية نفسية
تشكل احلد األدني للتواصل بني أفراد األمة تطبيقية وليد العناتي

الواحدة.

السن األنسب للبدء بتدريس اللغات األجنبية

وقد أجرت جامعة أكسفورد البريطانية دراسة في التعليم احلكومي خالد الدامغ
موسعة على قاعدة عريضة من األطفال ،ملعرفة
تأثير ثناية اللغة على االجتاه التنفيذي لدى
«تأثير العمر في تعلم لغة أجنبية أخرى غير اللغة
االطفال ما قبل املدرسة» إنعام لفته موسى و حيدر
األم للطفل» .وخلصت هذه الدراسات إلي أن السن
محمد كطان
التي يشرع في تعلم اللغة األجنبية فيها ليست
ً
عامال حاسم ًا في تعلمها ،وأن الفروق التي وجدت
قضية التحول إلى الفصحى في العالم العربي

7

العدد

بني متعلمي اللغة في أعمار مختلفة ليست نتيجة احلديث نهاد املوسى
لعامل العمر ،كما أن السن التي يبدأ فيها بتعليم
مرجع املعلم في طرائق تدريس اللغة العربية
اللغة األجنبية يؤثر سلب ًا علي التحصيل ،وأكثر
في املراحل اإلبتدائية واملتوسطة حسيب عبد
من ذلك كله أن تعلم الطفل لغة أجنبية في هذه
احلليم
السن املبكرة يكون له أثره السلبي علي اللغة األم.
 .2مسألة أن الثنائية اللغوية تزيد الذكاء فهذا
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