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:إعداد

 
 

 

  :الملخص

تتناول هذه الورقة اخلطوة األوىل واجلوهرية يف بناء برنامج تعليم اللغة العربية، 

وتتمثل هذه العناصر يف  .العناصر اليت ينبغي أن تتوافر يف الربنامج وهي اختيار

ائف، واملواقف واملعجمية، والوظالنظام الصويت، واألنظمة النحوية، والصرفية،

اللغوية، باعتماد املهارات اللغوية املتمثلة يف االستماع، والكالم، والقراءة 

تلكم العناصر عند بناء  اختيار كما تقف الورقة أيضا علىى معاير. والكتابة

برنامج تعليم اللغة العربية، وكذلك وسائل االختيار، وذلك بقصد إبراز كيفية 

عند اختيار عناصر أي برنامج لغوي لتعليم اللغة االستفادة منها بشكل جيد 

 .العربية يف نيجرييا

:مقدمة

األجنبية بثالث خطوات متتالية، تتمثل /مير بناء برامج تعليم اللغة الثانية

عناصر الربنامج، بينما تقوم اخلطوتان الثانية واألخرية  اخلطوة األوىل يف اختيار

وميثل اختيار العناصر  .ناسبة وجذابةبتنظيم تلك العناصر وعرضها بطريقة م

بعضها  املرحلة اجلوهرية يف تعليم اللغة حبيث أن مثة عوامل تؤثر يف االختيار،

وعوامل خاصة  له، والوقت احملدد ومستوى املقرر،عوامل خارجية كاألهداف،

وعوامل أخرى كنوع  ودافعية التعلم،لتعلم اللغة، واالستعداد باملتعلم،كالعمر،
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مث إن هناك معايري حيتكم إليها يف االختيار كالشيوع، والتوزيع، وقابلية  .سةاملدر 

.)١(التعلم والتعليم وغريها

�Ŀ�ƾƷ¦Ȃǳ¦�ǞǸƬĐ¦� ƢǼƥ¢�» ȐƬƻƢƥ�Ǯ ǳ̄�°®°Ȃǯ�ǲǴǠÉȈǧ��°ƢȈƬƻȏ¦�Ƥ ƦǇ�ƢǷ¢

ƢĔȂǧǂǠȇȏ�Ʈ ȈŞ�ǶȀƬǤǴǳ�ǶȀƬǧǂǠǷ وال ميكن أن  وكيفا، متساوية كما مجيعا بأقدار

فإذا كان من املستحيل .)٢(ميكن وصفه بأنه يعرف اللغة بكاملها يوجد بينهم من

ناهيك عن اللغة  �ƢēƢȇȂƬǈǷÂ إحاطة ابن لغة ما بلغته يف مجيع جوانبها ومواقفها

الثانية اليت غالبا ما يتعلمها اإلنسان بعد متكنه من لغته األم، فإن برامج تعليم 

�ŕǌƥ�ƨǤǴǳ¦�ǶȈǴǠƫ�ń¤�» ƾē�ȏ�ƨȈǻƢưǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ƾǠƫ�Ŗǳ¦�ƢȀǨƟƢǛÂÂ��ƢȀǨǫ¦ȂǷÂ��ƢŮƢǰǋ¢

حتكمها  - بل تسعى إىل اختيار وحتديد مقادير معينة من اللغة بعشرات اآلالف،

«� - األهداف اخلاصة بكل برنامج واملعايري التعليمية املعتمدة Âǂǜǳ¦�ƨƠȈēÂ

وهذا القدر ال . املالئمة لتشكيل املهارات اللغوية الضرورية الستخدامها وتفعيلها

�²ي ƢǇ¢�Ǿǻ¢�ȄǴǟ�ǾȈǳ¤�ǂǜǼȇ�ǲƥ��ǶǴǠƬǸǴǳ�ƨƦǈǼǳƢƥ�» Ƣǘŭ¦�ƨȇƢĔ�Ǿǻ¢�ȄǴǟ�ǾȈǳ¤�ǂǜǼ

. ضروري يسمح له باستكمال البناء والتقدم بثقة أكرب يف رحاب اللغة الواسعة

وتسعى هذه الورقة لتسليط الضوء على العناصر اليت ينبغي اختيارها يف بناء 

، كما تقف على معايري ووسائل هذا برنامج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها

  .االختيار

  اختيار عناصر برنامج تعليم اللغة العربية -١

عناصر الربنامج جمموعة من املواقف التعليمية ذات  يقصد باحملتوى أو

وأيضا األنشطة اللغوية  املضمون اللغوي والثقايف واالتصايل املقدمة للطالب،

والثقافية اليت تسهم يف تعلم اللغة عن طريق ممارسة الطالب هلا ومعايشته 
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ƢĔȂǸǔŭ)أما االختيار فهو حتديد ذلك املضمون اللغوي والثقاقي واالتصايل  ).٣

يف -حسب القامسي - وتتكون املادة. اليت نود تقدميه للدارس وفق معايري خاصة

املادة اللغوية، وتضم  :درسي من نوعني متكاملني مهاالربنامج أو الكتاب امل

النظام الصويت واملفردات، والتعابري، والرتاكيب اجلديدة، واملادة احلضارية، من 

أجل تعميق إدراك الطالب للغة العربية وتراكيبها ومساعدته على التعرف على 

أربعة جوانب تتكون وبعبارة أخرى،هناك )٤(.احلضارة العربية االسالمية وتفهمها

التواصلية، /اجلوانب اللغوية، والثقافية، والوظيفية: وهي الربنامج منها عناصر

  .واملهارات اللغوية

  :عـناصـر اللغــة اختيار مكونات ١-١

، مث األبنية أو )ورموز الكتابة(األصوات  :تتكون اللغة من ثالثة عناصر وهي

يؤدي نظام األصوات إىل نظام حيث  القواعد النحوية، وأخريا املفردات،

وهذه األنظمة  .الرتكيب/الذي يؤدي بدوره إىل نظام البنية ،)الكلمة(األشكال 

ويرجع بداية االهتمام باختيار عناصر  .الثالثة تؤدي إىل نظام رابع هو نظام املعىن

اللغة بشكل علمي إىل العقدين األولني من القرن العشرين يف ظل اللسانيات 

األنظمة الصوتية  -النحو تقتصر فقط على اختيار حيث كانت براجمها البنيوية،

واملعجم وما يصاحبهما من طريقة للنطق نربا وتنغيما، - والصرفية والرتكيبية

حبيث  فهذان املظهران شّكال أساسا للمحتوى املوجود داخل الكتب املدرسية،"

النحوية، و كذلك تضمنت قواعد تكوين الكلمات، والنطق السليم، والبنية 

.)٥("العالقة بني الكلمات على مستوى اجلمل
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من  وهو كل ما يدخل يف عملية نطق الكالم،: النظام الصـوتـي: أوال-

 ومؤلف .الصوامت، و الصوائت، والنرب، والنغمة، والتنغيم، والوقف، واإليقاع

ليت يتوصل أوال إىل الفونيمات العربية ا) الربنامج(الكتاب املدرسي اجليد 

وخيصص متارين تُعين تشكل صعوبة للطالب الذين يستهدفهم الكتاب،

بتعليم تلك األصوات والتدرب على نطقها، ويفعل الشيء ذاته بالنسبة لنرب 

فينرب موقع النرب يف   الكلمات األحادية، والثنائية، والثالثية، واملتعددة املقطع،

على األداء وخيصص تدريبات صوتية تساعد الطالب  كل نوع منها،

مث يدرب الطالب على التنغيمات املختلفة للجمل العربية اخلربية  الصحيح،

)٦(.منها واالستفهامية

يُقصد بالقواعد النحوية، والصرفية، : والصرفـية الـقواعد النحوية: ثانيا-

األمناط املختلفة اليت تعكس النظام النحوي والصريف للغة، مثل تركيب اجلمل 

)sentences( بأنواعها، والعبارات)clauses( يف صورها املختلفة، وكذلك

).phrases(التعبريات 

باعتبارها من أهم األنظمة " املفردات"أثارت  :الـــمعـجـــم/الـمـفـردات: ثالثا-

ماهي :اللغوية انتباه اللسانيني التطبيقيني،فطرحوا أسئلة عديدة حوهلا من قبيل

وما  وما عددها؟  تعليم وتعلم اللغة الثانية؟تعليمها يف املفردات اليت ينبغي

دفعت إىل قراءة جمموعة كبرية من  فهذه األسئلة وغريها هي معايري اختيارها؟

النصوص من أجل حتديد أكثر املفردات شيوعا فأدى ذلك إىل اكتشاف 

) ثالثة آالف تقريبا(أن عددا يسريا فقط من املفردات :"مهم مفاده

إال أن معظم  ،)٧(" املستعملة يف النصوص اليوميةمن املفردات  ٨٥%متثل

هذه احملاوالت كانت يف معظمها يف اللغات احلديثة، وعلى األخص يف اللغة 
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وأما اللغة العربية فقد خلت حسب ما أشار إليه كامل الناقة من  .اإلجنليزية

قائمة مفردات أساسية، واقرتح أن تقوم جمموعة من خرباء اللغة واملعاجم 

وخرباء الرتبية باختيارها انطالقا من فحص بعض األعمال السابقة ومقارنتها 

قائمة الرياض، وقائمة اخلرطوم، وقائمة حجازي : مع بعضها البعض منها

بناء  وطعيمة، ومعجم ألفاظ القرآن الكرمي ليتم باالستفادة من كل ما سبق

عربية للناطقني قائمة املفردات األساسية للكتاب األساسي لتعليم اللغة ال

املعجم األساسي :"وهناك قائمة أخرى مهمة تبدو مفيدة وهي )٨(. بغريها

)٩("للعربية الفصحى املعاصرة

كما   - املعجم الذي ينبغي إدراجه يف برنامج تعليم اللغة العربية فهو أما طبيعة    

املعجم الوظيفي،ويقصد به املعجم  - بلقاسم اليويب  أستاذنا الدكتور يذكر

�ǞǸƬĐ¦�̈ƢȈƷ�ǺǷ�Ǧاال ǫ¦ȂǷ�°ďȂǐƫ�©¦°ƢƦǟÂ�©¦®ǂǨǷ�Ƕǔȇ�Äǀǳ¦�ȆǫƢȈǈǳ¦�ŅƢǸǠƬǇ

الذي تتداول فيه اللغة املتعلمة واليت حيتاج إليها املتعلمون يف تواصلهم اليومي 

ƨȈǨȈǛȂǳ¦�ǶēƢȈƷ�Ŀ�ƢĔȂǷƾƼƬǈȇÂ.)١٠(

:اختيارالوظـائف والمواقف ٢-١

�ƨȇƢĔ�®ÂƾƷ�ń¤�ÄȂǤǴǳ¦�ÃȂƬƄ¦�°ƢȈƬƻ¦�ÀƢǯ��©ƢȈǼȈǠƦǈǳ¦�ƨȇ¦ƾƥÂ��©ƢȈǼȈƬǈǳ¦

من القرن املاضي حمدودا يف عناصر اللغة فقط املتمثلة فيما سبق ذكرها من 

لكن، ومع التغريات اليت .النظام الصويت، واألبنية النحوية والصرفية، واملعجم

، "ليةـــــاربة التواصـــــــاملق"ور ـــــــوصا مع ظهــــــــطرأت يف السنوات األخرية، وخص

movement)، "غويةــــــــاءة اللــــــــة الكفــــــحرك"و proficiency)تعليم اللغة "، و

، وتزايد طرق تعليم اللغات، اّتسع أُفق اخليارات يف اختيار "ألغراض خاصة
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برنامج تعليم اللغات األجنبية، فانضافت إىل عناصر اللغة يف الربنامج  عناصر

الوظيفية، والفكرية، واملوقفية للغة، وكذلك االعتماد األبعاد : أبعاد أخرى وهي

حبيث أصبح العامل الواقعّي ومكوناته معرفًة ،)١١(.على املهارات اللغوية األربعة

فقد .يدخل فياختيار احملتوى باعتباره مفاتيح أساسية لتفاعل املعاين وجتربًة،

Margaret)أكدت مارغريت ميد  Mead) يتحدث عنه على أمهية معرفة ما

الناسفي العامل الواقعي ليتم اختياره من بني مضمون الربنامج، كما ميكن أن 

تتألف منه قصص حول عامل يشرتك فيه املتعلمون مع مراعاة األعمار 

.)١٢(واملستويات

ويف هذا السياق يذهب كوردر إىل أن احملتوى الذي ينبغي اختياره بالنسبة 

اللغة "و ما يعرف بــــــǿ��ǶēƢȈƳƢƷ�ƾȇƾـــللمتعلمني الذين ال يستطيعون حت

Language)"ألغراض عامة for every day purpose)  أو برامج تعليم العربية

للحياة، ومفادها أن هناك مواقف خمتلفة وأنشطة معينة تقع بانتظام يف حياة 

ويهدف هذا الربنامج اللغوي العام إىل ..معظم الناس وحيتاجون إىل االخنراط فيها

�Ǧ ƟƢǛȂǳ¦�ǶȀǸȈǴǠƬƥ�Ǯ ǳ̄Â�Ƣđ�ǲǏ¦ȂƬǳ¦Â�ƨǤǴǳ¦�¾ƢǸǠƬǇ¦�©ƢȈǇƢǇƘƥ�śǸǴǠƬŭ¦�ƾȇÂǄƫ

.اللغوية املناسبة ألعمار املتعلمني
)١٣(

احلاجات اللغوية  :يتأسس من شيئني أساسينيوعليه قفد أصبح الربنامج 

حبيث يتم تقدمي الثاين بطريقة ختدم األول يف  واألبنية النحوية،،)الوظائف(

وهكذا يتم تقدمي العنصرين جنبا إىل جنب يف الكتاب  استعمالية حية،مواقف 

.)١٤(املدرسي بشكل تدرجيي
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:اللغـويـة اعتماد الـمهـارات ٣-١

الوقت  واالقتصاد يف يقصد باملهارة األداء املتقن القائم على الفهم،

�ÄȂǤǴǳ¦�¾ƢƦǬƬǇȏ¦�ƨǘǌǻ¢�ƢĔƘƥ�ƨȇȂǤǴǳ¦�̈°ƢȀŭ¦�ƪ..واجلهد ǧËǂÉǟÂ املتمثلة يف القراءة

موقعا  وحتتل. )١٥(اللغوية املتمثلة يف احلديث والكتابة وأنشطة التعبري واالستماع،

مهما يف برامج تعليم اللغات، حيث تشكل مهزة الوصل بني منطلقات الربنامج 

وبني املواد التعليمية اليت جتّسد هذه املنطلقات وتلك الفلسفة وأسسه الفلسفية،

أن أهداف دروس تعليم ) Widdowson(ويذكر ويدوسون .)١٦(سإىل شيء حمسو 

االستماع، والكالم، والقراءة :اللغة غالبا ما يعرَّف باملهارات اللغوية األربعة

مسري عل ضرورة تكامل املهارات اللغوية وهي تآزر .ويؤكد د .)١٧(والكتابة

رة برقاب النشاطات اللغوية على حنو يقوي فيها بعضها بعضا إذ أن كل مها

.�Ƣđ�ƨǴǐƬǷƢē¦Ȃƻ¢�Ŀ�ǂƯƚȇ�ƢƦǴǇÂ¢�ƢƥƢŸ¤�Ƣǿ¦ƾƷ¤�Ŀ�ǂƯƚȇ�ƢǸǧاملهارات األخرى،

هذا باإلضافة إىل أن املهارة الواحدة أيضا مكونة من عدد كبري من النشاطات 

وتآزر هذه النشاطات هو الذي يعمل على تكوين هذه  .الذهنية والعضوية

.)١٨(املهارة

فقد اتضحت بشكل  امج باعتماد املهارات اللغوية األربعةأما أمهية إعداد الربن

ƢǤǴǳ¦�ǶȈǴǠƬǳ�ȆǰȇǂǷȋ¦�ǆ©� يف مثانينات القرن املاضي أكرب ǴĐ¦�°ƾǏ¢�śƷ

American(أكتفل  األجنبية council on the Teaching of Foreign Languages(

Language(إرشادات حول الكفاءة اللغوية  ١٩٨٢عام  proficiency(، وهي 

عبارة عن مواصفات حول درجة الرباعة اللغوية اليت ينبغي أن يصل إليها متعلم 

ويف كل  ..)العايل–املتقدم - املتوسط–املبتدئ ( يف كل مرحلة،اللغة األجنبية،

.االستماع، والكالم، والقراءة، والكتابة، والثقافة: مهارة من املهارات اللغوية
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اسك الربنامج اللغوي بشكل منظم ذلك هو التأكد من مدى مت واهلدف وراء

ومبعىن آخر، .)١٩(قياس درجة إتقان املتعلمني لكل مهارة على حدة ميكن به

�ǺǷ�ȆƟƢȀǼǳ¦�» ƾŮ¦�¾ȂƷ�¾¦ƚǈǳ¦�Ǻǟ�ǽǀǿ�Ǿƫ¦®Ƣǋ°¤�Ŀ�ȆǰȇǂǷȋ¦�ǆ ǴĐ¦�Ƥ ȈŸ

أن اهلدف النهائي من تعليم اللغة  :تعلم اللغة العربية كلغة ثانية جبواب مفاده

مهارات املتعلم يف استخدام اللغة إىل درجة  تطوير"ثانية يتمثل يف العربية كلغة 

عن الرسالة اليت يريد  - شفويّا وكتابّيا-يستطيع معها أن يعّرب تلقائّيا وبطالقة

بل  وأن يستطيع التمييز بني األمناط اللغوية اليت يستخدمها،التعبري عنها،

على نقل معانيه بطريقة  ويستخدمها بطريقة وظيفية صحيحة، حبيث يكون قادرا

�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ŘǠŭƢƥ�ƢËǸǴǷ�ƶƦǐȇ�À¢Â�Ƣđ�ČǂŻ�Ŗǳ¦�Ǧ ǫ¦Ȃŭ¦�Ƥ ǇƢǼƫ�ƨǳƢǠǧ  للرتاكيب

حبيث يتمكن من اختيار التعبريات املناسبة للموقف اللغوي االجتماعي، اللغوية،

.)٢٠(املوقف تتناسب وهذا ويتجنب غريها من تعبريات ال

أن الربنامج، أو الكتاب  لي القامسيبويف هذا السياق يؤكد األستاذ ع

املدرسي اجليد هو الذي يرمي إىل مساعدة الطالب على اكتساب هذه املهارات 

غري أنه من املمكن نظريا الرتكيز على مهارة أو أكثر  اللغوية األربع بصورة متوازنة،

فمثال لو كنا نقوم بإعداد مرتمجني يضطلعون  .من هذه املهارات ألغراض خاصة

فإن الكتاب املدرسي املخصص هلؤالء  لرتمجة الشفوية الفورية يف املؤمترات،با

أما إذاكنا ..والنطق والتكلم سيؤكد املهارتني األوىل والثانية أي اإلصغاء والفهم،

نعد برناجما طويال لتعليم اللغة العربية يف املدارس اإلبتدائية والثانوية فعلينا أن 

.)٢١(ونربزها مجيعا يف الكتاب املدرسي رات اللغوية،عتبار مجيع املهانأخذ يف اال
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  العناصر اللغوية في بناء برنامج اللغة العربية اختيار معايير -٢

يوجد نوعان من معايري اختيار عناصر اللغة، أوله معايري عامة تنسحب على 

واألخرى معايري خاصة ختص عناصر اللغة  اختيار حمتوى املنهج بصفة عامة،

  .فقط

:المعاييرالعامـة ١-٢

يرى خرباء الرتبية أن حمتوى املنهج جيب أن يتم اختياره يف ضوء دراستنا 

وبناء على ذلك، فإن كل ما يرتبط .للمجتمع، وللمتعلم، ولطبيعة العملية الرتبوية

�ÃȂƬŰ�°ƢȈƬƻ¦�Ŀ�ƾǋǂȇÂ�ÄƾȀȇ�ȐȈǳ®�ǽ̄Ƣţ¦�ǺǰŻ��ǪƟƢǬƷ�ǺǷ�Ƥ ǻ¦ȂŪ¦�ǽǀđ

�Ƣē¦ǀƥ�ƨǸƟƢǫ�ƢǷȂǴǟ�Â¢�ƢǸǴǟ�ƶƦǏ¢�ƾǫ�Ƥاملنهج، ولكن كل جانب من ǻ¦ȂŪ¦�ǽǀǿ

هلا من الدراسات ونتائج البحوث ماتتسع له كتب اإلجتماع وعلم النفس 

مما أدى إىل ظهور اختالفات يف وجهات النظر حول نوعية املعايري اليت ..والرتبية

وختتلف جيب الرتكيز عليها، فظهرت قوائم خمتلفة من املعايري تتفق يف نقطها حينا 

  : فقد أمجل كامل الناقة أهم هذه املعايري يف اآليت. )٢٢(أحيانا أخرى

مبعىن أن يكون احملتوى ترمجة أمينة  صلة احملتوى بأهداف تعليم اللغة،)١(

.يقدم خربات تعليمية حتقق األهداف للدارسني لألهداف،

واالتصايل يعين أن يكون املضمون اللغوي والثقايف  صدق احملتوى وأمهيته،)٢(

من حيث ما يتضمنه من معلومات  هلذا احملتوى صادقا وصحيحا علميا،

أما أمهيته فتعين أن يكون  .ومعارف وقواعد وأسس ومبادئ ونظريات

ويعينه على حتقيق أغراضه  املضمون بأبعاده املختلفة يقدم فائدة للدارس،



٨١



لم اللغة وجيد فيه زادا جديدا يغريه باالستمرار يف تع من تعلم اللغة،

    .وحتقيق جناحات يف هذا التعلم

لغويا  وهذا يعين أن يستجيب احملتوى ارتباط احملتوى حباجات الدارسني،)٣(

وأن يتضمن هذا  وثقافيا واتصاليا حباجات الدارسني من تعلمهم العربية،

ولذا كان من  احملتوى مواقف تعليمية تشبع هذه احلاجات وتلبيها،

ى املنهج يف ضوء حاجات الدارسني من تعلم الضروري أن خيتار حمتو 

.اللغة

يعين تعدد اخلربات اللغوية  وهذا مشول احملتوى ومراعاته للفروق الفردية،)٤(

وتعدد اخلربات الثقافية بتعدد أمناط الثقافة وأنواعها  اتساع اللغة، مبقدار

وأيضا تعدد اخلربات االتصالية  وأبعادها املاضية واحلاضرة واملستقبلية،

.)٢٣(تعدد مواقف االتصال احلياتية وتنوعهاب

  : الخاصـة المعايير ٢-٢

ترتاوح معايري اختيار احملتوى  )٢٥(وجاك ريتشارد )٢٤(استنادا إىل إمساعيل صيين

.الفائدة والشيوع والسهولة: اللغويبني ثالثة أشياء وهي

   :الفائدة :أوال

لشمولية، واالنتشار أو  مثال وهو معيار شامل يندرج حتته معايري فرعية  

.املدى، والوفاء باحتياجات الصف، واملتاحية

وهو أن يكون العنصر اللغوي يشمل أو يغطي ):Coverage(الشمولية -  أ

مثال أمشل " كيف احلال"فتعبري  عددا أكرب من االستعماالت واملواقف،

.إذ يشمل شىت أنواع املقعد" مقعد "وكذلك كلمة  "كيف حالك"من 
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هناك بعض الكلمات اليت ال تتسم بالشيوع  ):Availability( املتاحية -  ب

لكنها كثرية الورود يف موضوع معني قد حيتاج إليها املتعلم فمثال ال ميكننا 

 :جمرد التفكري عن الفصل الدراسي دون أن خيطر ببالنا كلمات مثل

املعلم التلميذ وغريها، مما يعطي هلذه الكلمات أمهية الطاولة،الكرسي،

يف أعضاء اإلنسان أكثر متاحية من  "اليد"صة عند التعليم كما يعترب خا

..الركبة

ويعىن به تلك الكلمات اليت تدور دائما على ألستة  :احتياجات الصف-  ت

�©ƢǸǴǰǳ¦�ǂưǯ¢�ǺǷ�ƢĔ¢�Ʈ ȈƷ�ƨǇ°ƾŭ¦�» ȂǨǏ�Ŀ�śǸǴǠƬŭ¦Â�śǸǴǠŭ¦

 مجويرى الصيين عدم ضرورية إدراجها يف الربنا .شيوعا يف االستعمال

"�¾ƢǸǠƬǇȏ¦�ǺǷ�ÀȂǇ°¦ƾǳ¦�ƢȀǸǴǠƬȇ�À¢�Ƥ Ÿ�Ŗǳ¦�ƨȈǷȂȈǳ¦�°ȂǷȋ¦�ǺǷ�ƢĔȋ

و " استمعوا"متاما مثل تعبريات ،احلقيقي والطبيعي هلا يف الصف

...".أعيدوا"

):Frequency(التواتر/الشيوع :ثانيا

ويقصد به كثرة استعمال الكلمة أو ورودها يف  املعيار الرئيسي الثاين، وهو  

يتطلب ذلك دراسة  -أشرنا سابقا -وهو كما .املنطوقة أو املكتوبة أومها معااللغة 

�Â¢�ÀȂȈǴŭ¦�ń¤�ƢēƢǸǴǯ�̧ ȂǸů�ǲǐȇ�ƾǫ�ƨǨǴƬƼŭ¦�́ ȂǐǼǳ¦�ǺǷ�ŚƦǯ�°ƾǬǳ�ƨȈǸǴǟ

وثورانديك، ولورج، يف اإلجنليزية،يزيد،كما حدث يف دراسات مايكل وست،

)٢٦( .وفاخر عاقل يف العربيةوالفرنسية األساسية يف الفرنسية، وبريل، والندرا، 
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Simplicity(سهولة التعليم أو التعلم  :أخريا & Centrality:(

واملقصود به أن تكون املادة اللغوية تشبه الرتكيب اللغوي أو الكلمة لغة   

وأن تتسم بالوضوح وذلك بأن تقدم الكلمات احملسوسة على الكلمات  الدارس،

القصرية على الكلمات الطويلة واملطرد على غري املعنوية والكلمات أو التعابري 

املطرد كتقدمي مجع املذكر السامل على مجع التكسري أو األمساء املعربة على غري 

  .املعربة وغريها

  العناصـر اللغوية في بناء برنامج تعليم اللغـة العربية وسائل اخـتيار -٣

اللغة نفّصلها فيما حّدد كوردر ثالثة وسائل جيب اتباعها يف اختيار عناصر

:)٢٧( يلي

  المقـارنـة داخـل اللغـة الهــدف ١-٣

من أجل اختيار  وهي عبارة عن مقارنة عناصر اللغة اهلدف ببعضها البعض،

. األنواع اللغوية اليت تقدم يف تعليم اللغة ألبنائها ولغري أبنائها على حد سواء

جلها معايري ..دى والشموليةفاملعايري السابقة الذكر من الشيوع واملتاحية وامل

.استعملت يف إعطاء األولوية لبعض عناصر اللغة على البعض اآلخر

  التـحلــيــل الــتــقــابـلـي  ٢-٣

�Ǻǟ�Ƣđ�ÀÂǄȈǸƬȇتتكون عند املتكلمني بأية لغة من اللغات صفات كالمية،

وترسخ قدمها كلما  وتقوى تلك الصفات عند الفرد، .غريهم من الشعوب

ولكنها يف الكبار  فهي يف األطفال مرنة قابلة للتغري والتشكل، .تقدمت به السن

ومن هنا تتضح أمهية التحليل  .)٢٨(صعبة التغري وإن مل يكن هذا مستحيال
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التقابلي، إذ أنه طريقة ملقارنة اللغات يقصد منها حتديد األخطاء املبدئية من 

ما حنتاج أن نعّلمه عما ال حنتاج أجل الوصول إىل اهلدف النهائي، أال وهو فصل

ومع زيادة االهتمام بتعليم اللغات  )٢٩.(أن نعلمه يف موقف تعلم اللغة الثانية

التحليل التقابلي، حيث : األجنبية ازداد البحث عن وسائل تسهيلها ومنها

مبينا عناصر  يقصد به إجراء دراسة يقارن فيها الباحث بني لغتني أو أكثر،

«�¦�À¢�ǞǫȂƬȇ�Ŗǳ¦�©ƢƥȂǠǐǳƢƥ�ƚƦǼƬǳابه واالختالف بني اللغات،التماثل والتش ƾđ

ويتم ذلك غالبا على عدة مستويات . يواجهها الدارسون عن تعلمهم لغة أجنبية

وكان من رواد  )٣٠(.والثقايف والداليل،والرتكييب،والصريف،املستوى الصويت،: منها

لكتب التعليمية األستاذان تشارلز هذا األسلوب يف اختيار املادة اللغوية إلعداد ا

إن أكثر املواد فاعلية هي تلك :"فقد نقل الدو عن فريز قوله. فريز وروبرت الدو

اليت تعد بناء على وصف علمي للغة املراد تعلمها مع وصف موازله يف اللغة 

كما يعرتف روبرت الدو نفسه بأن أهم اخلطوات يف إعداد   ،)٣١("األصلية للدارس

تعليمية هي مقارنة اللغتني والثقافتني األصلية واألجنبية من أجل الوقوف املادة ال

على العقبات اليت جيب أن تذلل يف عملية التعليم، إذ أن الدارس حينما يقبل 

على تعلم اللغة األجنبية، فإنه سيجد بعض الظواهر فيها يسرية وسهلة بينما جيد 

�ÀȂǰƫ�ƨȈǴǏȋ¦�ǾƬǤǴǳ�ƨđƢǌŭ¦�ǂبعضها اآلخر غاية يف الصعوبة والعسر فالعناص

.)٣٢(سهلة يف حني تصعب عليه تلك العناصر اليت ختتلف عما يف لغته

منها تلك اليت قام  فقد متخضت عن التحليل التقابلي دراسات تقابلية كثرية،

®�Ƣđ / وكذلك  حول اهلوسا والفوالين والسواحيلي،) ٣٣(مـحمداألمني أبو منقة

�ȄǴǟ�ƢǇȂŮ¦�ƨǤǳÂ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�śƥ�ÀƢǸȈǴǇ�¦̄ȂȀȇ�°ȂƬǯƾǳ¦�Ƣđ�¿Ƣǫ�Ŗǳ¦�ƨǇ¦°ƾǳ¦

املستويات الرتكيبية والصرفية والصوتية، من أجل تسهيل تعليم اللغة العربية 
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�ƾǼǟ�Ƣđ�ƨǻƢǠƬǇȏ¦�ǺǰŻ مبعطيات فهذه الدراسات زّودتنا. للناطقني بلغة اهلوسا

وخصوصا على املستوى  اللغة العربية بنيجرييا، إعداد الكتاب املدرسي لتعليم

األصوات اليت جيد  - على سبيل املثال  - حيث من املتوقع أن نضع" الصويت،

املتعلم اهلاوساوي صعوبة يف نطقها نصب أعيننا، وذلك بتكثيف التمارين، 

فقد توصل كل  .."وكذلك االستعانة ببعض الوسائل التعليمية مثل املخترب اللغوي

على -، فيما يتعلق بلغة اهلوسا إىل نتائج)٣٥(، وساين عمر)٣٤(وذا سليمانمن يه

تشري إىل انقسام األصوات العربية يف عالقتها بلغة اهلوسا إىل  - املستوى الصويت

 .وقسم آخر تنفرد به اللغة العربية �ƢǇȂŮ¦�ƨǤǳ�Ŀ�ǾđƢǌȇ�ƢǷ�Ǿǳ�Ƕǈǫ:قسمني

�Ƣđ�ƨđƢǌŭ¦�ƨȇÂƢǇȂŮ¦�ƪ ببعض فالقسم األول قد يبدله الدارس اهلوساوي Ƿ¦Ȃǐǳ¦

  :وتتمثل هذه الصوامت يف اآليت يف املخرج أو الصفة،

صوت أسناين لثوي انفجاري فالطاء العربية  ]x[ويبدله الدارس ب :]ط[)١(

ي لثوي وقفي مرقق و شف اهلوساوية فصوت] x[مهموس مطبق مفخم وأما

)Tsأو  x= ط ( 

صوت هلوي احتكاكي جمهور  فالغني العربية]. g[يبدله الدارس ب ]:غ[)٢(

اهلوساوية فصوت قصي حنكي وقفي جمهور  ] g[ مطبق مفخم وأما

  )ج القاهرية= غ (كاجليم القاهرية 

فالفاء العربية صوت أسناين شفوي  ]Φ[يبدله الدارس ب ]:ف[)٣(

فهو  اهلوساوية]Φ[احتكاكي مهموس منفتح مرقق تتحول إىل صوت

  =)ف ( fوpشفوي احتكاكي مهموس مرقق فهو بني
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هلوي انفجاري  فالقاف العربية صوت]. q[يبدله الدارس ب  ]:ق[)٤(

وساوية وهو خلقي وقفي دفعي اهل]q[مهموس مطبق مفخم فينطقها

).q=ق .(مهموس

وأما القسم الثاين فهو مااليوجد له مقابل يف لغة اهلوسا مما يدفع الدارس 

Ƣđ�ǪǘǼǳ¦�Ŀ� Ƣǘƻȋ¦�§ Ƣǰƫ°¦�ń¤�ÄÂƢǇȂŮ¦. األخطاء فيما يلي وتتمثل هذه:  

  )س= ث (كل ثاء سينا نطق  )١(

  )ه أو ك= خ (نطق اخلاء هاءا أو كافا)٢(

  )ه= ح (نطق احلاء هاءا )٣(

  )ز= ذ (الذال زايا  نطق)٤(

  )س= ص (نطق الصاد سينا )٥(

  )ر ،ل، د= ض (نطق الضاد الما أو داال أو راء )٦(

  )ز= ظ (نطق الظاء زايا )٧(

  ).ه = ع ( نطق العني مهزة )٨(

فقد توصل بدراوي  –إحدى اللغات النيجريية الرئيسية  –روبا وأما يف لغة اليو 

  :إىل نتائج جنملها فيما يلي –على املستوى الصويت –)٣٦(زهران 

اليت يتغري  فونيم السني موجود يف لغة اليوروبا لكن ليس بالتنوعات: السني)١(

  .مبوجبها الفونيمات يف اللغة العربية إىل عدة فونيمات

ينطق املتكلم بلغة  :الشني–الضاد –الصاد –ي الزا –الذال –الثاء )٢(

¨®ƾǠƬǷ�©ƢǸȈǻȂǧ�ƨȈƥǂǠǳ¦�Ŀ�ƢĔ¢�ǞǷ�ƢǼȈǇ�» Âǂū¦�ǽǀǿ�ǲǯ�ƢƥÂ°ȂȈǳ¦.
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¦�ƨǤǳ�Ŀ�̈®ȂƳȂǷ�Śǣ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ŀ�ƢēƢǨǏÂ�ƢȀǐƟƢǐş�̈ǄǸŮ :اهلمزة)٣(

ويوجد صوت قريب منها ليس فيه كل خصائصها ولكنه يؤدي  .اليوروبا

  .وظيفتها

ختلو لغة اليوروبا من هذه احلروف وبالتايل  :هاء –عني  –خاء - حاء )٤(

Ǆ̈ŷ�ƢȀǴǯ�» Âǂū¦�ǽǀǿ�ÀȂǬǘǼȇ�Ƣđ�śǬǗƢǼǳ¦�ÀƜǧ.

جيما قاهرية  ال توجد يف اليوروبا فونيم الغني مما يؤدي إىل استبداهلا :الغني)٥(

  )جيم قاهري= غ (

  )ك=ق (غري موجودة يف اليوروبا مما يؤدي إىل استبداله كافا  هي:القاف)٦(

غري موجودة يف اليوروبا مما يؤدي إىل استبداهلا الما فيقال يف   :الضاد)٧(

  )ل=ض (فالل =فاضل  :كلمة

  ).ت= ط ( يتم استبدال الطاء بالتاء :الطاء)٨(

فإن هذه املعطيات قد تساعدنا يف تذليل بعض  وبناء على ماسبق،

ئ الصعوبات لدى املتعلمني وذلك بكثرة التمارين والتأكيد على ما يُتوقع أن خيط

  .أم صغارا كانوا سواء كبارا املتعلمون فيه،

  تحليل األخطاء ٣-٣

�ÃȂƬƄ¦�°ƢȈƬƻ¦�ŚȇƢǠǷ�ƢēƾǸƬǟ¦�Ŗǳ¦�ǲƟƢǇȂǳ¦�Ƕǿ¢�ǺǷ� Ƣǘƻȋ¦�ǲȈǴŢ�ŐƬǠȇ

بعد ظهوره يف أواخر الستينيات وبلوغ أشده يف  -اللغوي حيث عرف

األستاذ كوردر  إقباال كبريا لدى املهتمني بتعليم اللغة الثانية، وكان- السبعينيات

يتجلى يف الشكوك اليت بدأت تراود بعض املهتمني  ولعل سبب ظهوره .من رواده

بينمارأى البعض اآلخر أنه مفيد  بتعليم اللغات يف مدى قيمة التحليل التقابلي،



  

٨٨

فقد أكد ريتشارد على أن  .ولكن ال بد من استكمال نتائجه والتوثق منها

لغة الثانية متيل إىل اإلحياء بأن التحليل الدراسات اليت أجريت حول تعلم ال

التقابلي قد يفيد يف التنبؤ باملشكالت على املستوى الصويت ولكن ليس على 

.)٣٧(مستوى النحو لنظم اجلملة

 ويشري براون إىل وجود مدرستني خمتلفتني جتاه تعليم وتعلم اللغة

أجنبية عبارة عن عملية حيث ترى املدرسة األوىل بأن تعلم لغة  األجنبية،/الثانية

يكتسب الفرد من خالهلا أمناط اللغة اجلديدة مما ال يتوافر يف لغته األم، ومن مث 

فللغة األم تأثري على عملية تعلم اللغة األجنبية، ويف ضوءها شغل الباحثون 

أنفسهم بالبحث يف الدراسات التقابلية، بينما ترى املدرسة الثانية بأن تعلم لغة 

ة إبداعية يف بناء خيترب فيه الدارسون بوعي جمموعة من الفروض حول ثانية عملي

�» ƾŮ¦�ƨǤǴǳ¦�Ǻǟ�̈®ƾƄ¦�ǶēƢǷȂǴǠǷ�ƢȀǼǷ�°®ƢǐǷ�̈ ƾǟ� ȂǓ�Ŀ�ƨȈƦǼƳȋ¦�ƨǤǴǳ¦

�Ǻǟ�Ǯنفسها، ǳǀǯÂ�ƨǤǴǳ�ƨȈǴǏ¦ȂƬǳ¦�ƨǨȈǛȂǳ¦�ǺǟÂ�¿ȋ¦�ƨǤǴǳ¦�Ǻǟ�ǶēƢǷȂǴǠǷÂ

باحملاولة واخلطإ - ومن مث ينجح الدارس ..اللغات بشكل عام وعن احلياة والبشر

يف االختبار شيئا فشيئا من النظام اللغوي كما يستخدمه - االفرتاضات واختبار

�Ƣđ�ƘƦǼƬȇ�Ŗǳ¦�©ƢƥȂǠǐǳ¦�ǺǷ�¦Śưǯ�ÀƜǧ�ƨȈǻƢưǳ¦�ƨǇ°ƾŭ¦�ȄǴǟ� ƢǼƥÂ.)٣٨("أصحابه

كما أن هناك عددا  التحليل التقابلي ال تثبت صعوبتها أثناء التعليم الفعلي للغة،

وميثل على ذلك . التنتج عن تأثري اللغة األوىل للدارسني من األخطاء اليت

إمساعيل الصيين بالشذوذ عن القواعد العامة املوجودة يف مجع األمساء يف اللغة 

�ƨǤǴǳ¦�Ŀ�ŚǈǰƬǳ¦�ǞŦ�¾ƢƷ�Ȃǿ�ƢǸǯ�Ƣēǂưǯ�Â¢�ƾǟ¦ȂǬǳ¦�§ ƢȈǣ�Ǯ ǳǀǯÂ�ƨȇǄȈǴųȍ¦

�ǶēƢȈǨǴفهذه احلاالت متثل مشكلة للدارسني بغض النظر عن خ العربية،

.)٣٩(اللغوية
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وتتمثل أمهية حتليل األخطاء يف جمال تعليم اللغات وإعداد التعليمية هلا حيث 

تزود الباحث بكيفية تعلم اللغة وكذلك االسرتاتيجيات واألساليب اليت يستعملها 

�ǶȈǸǐƫ�ǺǰŻ�̄ ¤�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�®¦Ȃŭ¦�®¦ƾǟ¤�Ŀ�ƾȈǨƫ�ƢĔ¢�ƢǸǯ�ƨǤǴǳ¦�§ ƢǈƬǯȏ�®ǂǨǳ¦

مية املناسبة للناطقني بكل لغة يف ضوء ما تنتهي إليه دراسات املواد التعلي

Ƕđ�ƨǏƢŬ¦� Ƣǘƻȋ¦.�Ãǂƻ¢�©ƢǇ¦°ƾǳ�§ ƢƦǳ¦�ƶƬǨƫ�ƢĔ¢�ń¤�ƨǧƢǓȍƢƥ�¦ǀǿ

نستكشف من خالهلا أسباب ضعف الدارسني يف برامج تعليم اللغة الثانية 

.)٤٠(واقرتاح أسباب العالج املناسبة

 والوسائل اليت استعملت يف اختيار العناصر اإلشارة إىل أن هذه املعايري وجتدر

اللغوية، قد القت اهتماما ورواجا كبريين يف ظل الربنامج النحوي، ألن العناصر 

حيث اليهتم الربنامج حباجات  اللغوية هي العمود الفقري حملتوى الربنامج آنذاك،

  .ة القواعديهمه أن أي متعلم للغة حيتاح إىل معرف املتعلمني، واختالفها، بقدرما

  :الخاتمة

اخلطوة األوىل واجلوهرية لبناء برنامج  تناول الباحث من خالل هذه املقالة،

تعليم اللغة األجنبية بصفة عامة، والعربية بصفة خاصة، وتتمثل هذه اخلطوة يف 

عناصر برنامج تعليم  عناصر الربنامج، إذ وقف الباحث على مكونات اختيار

باألصوات، ورموز الكتابة، مرورا باألبنية أو القواعد النحوية، اللغة العربية، بدءا 

واملفردات، وانتهاء بالوظـائف واملواقف اللغوية، مع اعتماد املهارات اللغوية 

وقد أشار الباحث أيضا إىل املعايري املعتربة، والوسائل املتبعة، الختيار . األربعة

  .اللغة العربية بنيجريياتلك العناصر املزمع إدخاهلا يف برنامج تعليم 
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  :الهوامش

علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية،إدارة الثقافة )١٩٨٩(عبده الراجحي )١(

.٩١:ص. والنشر جبامعة اإلمام حممد بن سعوداإلسالمية
(2) Corder, S Pit (1973) Introducing Applied Linguistics,1stpublished,

Penguin Books Ltd. P.201

تعليم اللغة اتصاليا بني املناهج  )٢٠٠٦( رشـدي،كامــل الناقةطعيمــة )٣(

.واالسرتاتيجيات تعليم اللغة اتصاليا بني املناهج واالسرتاتيجيات

١٤:ص.إيسيكو- منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة

التقنيات الرتبوبة يف تدريس )١٩٩١(القامسي، على وحممد على السيد )٤(

،من منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية Ƣđ�śǬǗƢǼǳ¦�ŚǤǳ�ƨȈƥǂǠاللغة ال

٢١- ٢٠:ص.إيسيسكو –والعلوم والثقافة 
(5) Kathleen Graves (2003)Teachers as Course Developers, six printing,

Cambridge University press. P:21

٢٠:ص التقتيات الرتبوية) ١٩٩١(القامسي،علي)٦(
(7) Richards,Jack C (2001) Curriculum Development in Language

Teaching, 3rd printing, Cambridge university press. P:

خطة مقرتحة لتأليف كتاب أساسي لتأليف )١٩٨٥(حممودكامل  الناقة،)٨(

وقائع ندوات تعليم اللغة العربية "من كتاب  ،اللغة العربية للناطقني بغريها

��Ƣđلغري الناط śǬ،مكتبة الرتبية العريب لدول  اجلزء الثاين

٢٥٠- ٢٤٨ص.اخلليج
(9) Khouloughli,D.E (1991)Lexique Fondamental de L’Arabe Standard

Modern,L’Harmattan Paris.
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، أعمال املعجم الوظيفي وتنمية امللكة اللغوية) ٢٠٠٩(اليويب بلقاسم )١٠(

تعليم اللغة العربية وتعلمها،سلسلة دور املعجم يف :اليوم الدراسي بعنوان

٧: ص. جامعة موالي إمساعيل، مكناسكلية اآلداب، ٢٤:الندوات
(11) Kathleen Graves (2003) Teachers as Course Developers.P:21

٤:ص. املرجع نفسه)١٢(

(13) Corder S. Pit (1973) Introducing Applied Linguistics. P. 318-319

(14) E.L.Roberts (1986) Teacher’s Book Tactic21st published, MacMillan
Publishers LTD. P:Introduction.

دراسة مسحية  ،مداخل تعليم اللغة العربية) ٢٠٠٠(عوض، أمحد عبده )١٥(

،سلسلة البحوث الرتبوية والنفسية،كلية الرتبية جامعة أم ١ط  نقدية،

٤١:ص.القرى

تعليم اللغة اتصاليا ) ٢٠٠٦(كامل  الناقة،حممودرشدي أمحد،طعيمة،)١٦(

٥٧:ص ،بني املناهج واالسرتاتيجيات
(17) Widdowson,H.G (1978)Teaching Language as Communication, six

impression,Oxford University Press. p:1

،واملنهج والوظيــفـة،¦ƢºĐ¾� :اللسـانيـات) ٢٠٠٥(اســتـيـتـيــة، مسـري شـريـف )١٨(

٤٣٤- ٤٣٣:ص.للنشر والتوزيع األردنعامل الكتب احلديث  ،١ط 
(19) Richards, Jack. C (1990) the language Teaching Matrix, seventh

printing Cambridge University Press. P:7

٦٧:ص.مداخل تعليم اللغة العربية) ٢٠٠٠(أمحد عبده عوض،)٢٠(

التقنيات الرتبوية يف تدريس ) ١٩٩١(القامسي، علي وحممد علي السيد )٢١(

Ƣđ�śǬǗƢǼǳ¦�ŚǤǳ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦ ٢٢- ٢١:ص 

،املنهج املدرسي أسسه وتطبيقاته الرتبوية) ١٩٩٣(صالح الدين وآخرون )٢٢(

٣٠٧:ص\.دار القلم والنشر والتوزيع ،٩ط 
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تعليم اللغة اتصاليا بني  )٢٠٠٦(الناقة حممود كامل  طعيمة رشدي،)٢٣(

١٢٩-١٢٨:ص ،املناهج واإلسرتاتيجيات

إعداد املواد التعليمية لتدريس اللغات  )١٩٨٢(حممود الصيين  امساعيل،)٢٤(

منشورات  ��Ǟƥ¦ǂǳ¦�ƾǴĐ¦��ƨȈƥŗǳ¦�ƨȈǴǯ�ƨǴůبعض األسس العامة ،األجنبية

١١٠:ص. جامعة امللك سعود
(25) Richards, Jack. C (2003) Curriculum Development in Language

Teaching p 4-11

١١٠:املرجع السابق ص)٢٦(

(27) Corder, S. pit (1973) Introducing Applied Linguistics. P:

 .مكتبة األجنلو املصرية ،األصــوات اللغــويــة) ٢٠٠٧(إبراهيم أنيــس )٢٨(

٢٣٩:ص

كتســاب اللغـة ا ) ٢٠٠٩(جاس وآخرون،ترمجة ماجد احلمد .سوزان م)٢٩(

١١٧:ص.من منشورات جامعة امللك سعود،١الثانيـة مقدمـة عامـة ج

�Ƣđ�śǬǗƢǼǳ¦�ŚǤǳ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ǶȈǴǠƫ) ١٩٨٩(كامل الناقة،طعيمة رشــدي)٣٠(

من منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة مناهجه وأساليبه، 

٥١:ص. إيسيسكو –

من كتاب ،ضرورة املقارنة املنتظمة بني اللغات والثقافات() الدو،روبرت)٣١(

 .مد األمنيإمساعيل صيين وإسحاق حم،التقابل اللغوي وحتليل األخطاء

٣:ص.٢٤٥٤ب.منشورات جامعة امللك سعود ص

٥:املرجع السابق ص)٣٢(
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من  ،صوتيات لغات الشعوب اإلسالمية)١٩٩٩(أبو منقة، حممداألمني )٣٣(

. منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة

ا، النظام الصويت والصريف بني العربية واهلوس)٢٠٠٨(يهوذا سليمان  إمام،)٣٤(

 ٩٢:ص. جملة كلية اللغات والرتمجة جامعة األزهر

بعض املشاكل اليت تواجه اهلوساوي يف نطق ) ١٩٩٣(ثاين عمر موسى )٣٥(

١١٢ص .٣٧:العدد" اللسان العريب"جملة  ،،األصوات العربية وسردها

مطبعة النهضة العربية  ،يف علم اللغة التقابلي )٢٠٠٤(البدراوي زهران )٣٦(

٧٠- ٦٢:ص.٨٣٥٢/١٩٩١:رقم اإليداع

، اجتاه يف حتليل األخطاء ال يعتمد على املنهج التقابلي ()ريتشارد، جاك )٣٧(

 ١١٩: ص.وحتليل األخطاءمن كتاب التقابل اللغوي

) ١٩٩٤(دوجالس، ترمجة عبده الراجحي وعلي علي أمحد شعبان راون،)٣٨(

،دار النهضة العربية للطباعة والنشر،١ط ،أسس تعلم اللغة وتعليمها،

.٢٠١:ص.بريوت

إعداد املواد التعليمية لتدريس اللغات  )١٩٨٢(إمساعيل، حممود الصيين )٣٩(

١١٤:ص.األجنبية

تعليم اللغة اتصاليا بني  )٢٠٠٦(الناقة حممود كامل  طعيمة رشدي،)٤٠(

٢٧-٢٧٦:ص ،املناهج واإلسرتاتيجيات


