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 مقدم :

لترةلةم ملنهثج ترةلةم للةلة  لةلكبثر خصثئصه وممةزلته؛ لذلك جيب مبلعثة عدة قولعد أسثسة  لةلترةلةم يف هذل  إن       
جتنب للترةلةم للنمطي لملتجمد للذي يرتمد عةلى للتقةلةد لآليل، وللرتكةز عةلى للترةلةم لملتنوع لاليتكثري  لإلطثر، منهث:

ألنه يبك ز عةلى  للسن؛كبثر   لملنهثج حثجثت لحلةثتة .  ويةلزم كذلك أن يالءململنفتح إىل يةئ  لملترةلم وتطةلرثته وخربته 
إكسثب ثقثف  أسثسة  لةلكبثر عدميي للثقثف  من أجل مهثرلت ميكن تطبةقهث يف لحلةثة للةومة . كمث أنه يهدف إىل 

مشكةل  من لملهد إىل للةلحد. و  دجمهم يف لجملتمع لملثقف دينةث.  ومن أهدلفه أيضث ميثدة للوعي ألمهة  للترةلم لملتولصل
للبحث هي عدم وجود مولصفثت ملنهج للةلة  للربية  لةلربثدة لةلبلشدين مبثلةزيث يولفق ترةلةم غري للربب، ويةليب حثجثهتم 

ومن حةث أمهة  للبحث أن تستمد  للةبض؟تفي يذلك  صةثغ  مولصفثتوينثء عةلى ذلك كةف ميكن  ورغبثهتم.
وذلك يف وقت  يةريهث،درلسثت وللبحو  ولجلهود لملترةلق  يإعدلد منثهج للربية  لةلنثطقني للدرلس  أمهةتهث من أمهة  لل

وجود مثل هذه للدرلس  ملترةلمي للةلة  للربية  لألجثنب  للةوم وضبورةلحتةلت فةه للةلة  للربية  مكثن  سثمة  يف عثمل 
لدلرسي للةلة  للربية  من أجل  للربية  صرويثتةلة  ومن للبجثء أن تشكل مفبدلت لل مبثلةزيث.للرثملة   يثجلثمر  لإلسالمة 

للربثدة، وتشكل مهثرة قبلءة للنصوص لألصةلة  يف أمهثت للكتب صرويثت أخبى ألولئك للدلرسني ويؤدي تصمةم 
مولصفثت لملقبر للدرلسي دورًل مهمًث يف حل مشكةل  ترةلةم للربية  لةري أهةلهث. وهنثك يرض مصطةلحثت مهم  لليت 

Abstract 
This article reviews the literature on the relatively field of principals   for 
preparing language Arabic book materials for Islamic worship. It reports 
the some origins and development of the field and then reviews the 
literature on the evaluation, adaptation, production and exploitation of 
learning materials. Much of the literature focuses on materials for 
learning Arabic L2 for specific purposes.  
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: "  )  curriculum ( للبحث مصطةلحثت ينبةي للوقوف عةلى دالالهتث، وهي:ـ منهج أو منهثج وردت يف هذل
أو يقوم هبث لملترةلم حتت إشبلف لملؤسس  وتوجةههث سولء دلخل قثع   ،هو كل درلس  أو نشثط أو خربة يكتسبهث

ويرين للبثحث هبث هنث"  ،( لإلجنةلةزي  Syllabus: تقثيل كةلم  )   ـ للربنثمج للدرلسي 1للدرس أو خثرجهث " 
كثملولد   ،لخلط  للشثمةل  لليت ينبةي عةلى لملدرس أن يدرسهث، وعةلى للطثلب أن يترةلمهث يثستخدلم للوسثئل لملتثح 

( : " للبولعث وللدولفع أو  Needs. و لحلثجثت )2وللتقنةثت للرتيوي  وغريهث" ،وطبلئق وأسثلةب للتدريس ،للترةلةمة 
لليت تول ِّد عند للدلرس إحسثسثً دلخةلةًث ورغب  يف ترةلم لة  مرةن  . وتربف لحلثجثت إجبلئةًث يف هذل للبحث للرولمل 

يثالستجثيثت للةلفظة  لملرةلن  )للدرجثت ( لدى أفبلد للرةن  عةلى أدلة للدرلس ) لستبثن  لحلثجثت للةلةوي  لةلطالب ( لليت 
(  : عمةلة  مجع وتصنةف وحتةلةل وتفسري يةثنثت أو  ationEvalu. وللتقومي )3أعدهث للبثحث هلذل للةبض" 

 أو كةفة  يقصد لستخدلمهث يف إصدلر حكم أو لختثذ قبلر.  مرةلومثت كمة 

 الدراسات السابقة 
ولتبةني  أواًل،وجد للبثحث نفسه مةلزمًث يتفصةل لحلديث يف للدرلسثت للسثيق  لقةل  مث كتب يف هذل لجملثل          

 ومهث: إىل قسمني،وقس م للبثحث للدرلسثت للسثيق   ثثنةثً.صورة مث كتب تبةثنثً يهةئ هلذل للتةثر للظهور ولالستمبلر 
 ب ـ للدرلسثت للتطبةقة      أ ـ  للدرلسثت للنظبي  

 للتطبةقة .رلس  وجرل للدرلس  للنظبي  هي لألسثس للذي تقثس عةلةه للد لدرلسته،مث رت ب للنوعني وفق أمهةتهمث 
 لآليت:ويثختصثر فقد عثجل للبثحث للدرلسثت للسثيق  يف ضوء 

 للبحث.ـ تكوين أسثس نظبي أو إجبلئي لفبوض  1
 للبحث.ـ متثةةلهث ملشكةل   5
 للبحث.ـ توضةح لنركثسهث عةلى مشكةل   3
 لةلدرلس .ـ توفريهث ألسثس منطقي يربر لحلثج   4
 للبحث.ـ عالقتهث مبوضوع  2
 مث تةلةهث للدرلسثت لألقل أمهة  . للبدلي ،ـ سريهث وفق منط منطقي احةث تأيت للدرلسثت لألكثب أمهة  يف  6
 ذلك.ـ مقثرن  نتثئج للدرلسثت يرضهث مع يرض مث أمكن  7

        (أ)

                                                           
 . 22ص :  ،م2112 ،دلر لملسرية ،لألردن ،عم ثن ،للطبر  للثثلث  ،لملنثهج للرتيوي  لحلديث  لحلةةل ،توفةق أمحد مبعي وحممد حممود  1

 . 212ص :  ،م 0811 ،للكويت ،عثمل لملربف  ،للةلةثت لألجنبة  : ترةلةمهث وترةلمهث ،حجثجنثيف خبمث وعةلي  2

مرهد لخلبطوم للدويل لةلة   ،ندوة ترةلةم للةلةـ  للربية  ألغبلض خثص  ،ترةلةم للةلة  للربية  ألغبلض خثص  : مفثهةمه  وأسسه وتنظةمثته طرةم ،رشدي  3
 . 6ص :  ،م 2112ينثيب  6ـ  4 ،لخلبطوم ،للربية 
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تقومي برنامج تعليم اللغة العربية للكبار الناطقني بغري العربية من وجهة نظر اجلامعة اإلسالمية  -1
 العاملية مباليزيا منوذجا.

وقع لختةثر للبثحثني عةلى موضوع تقةةم مدى قوة يبنثمج ترةلةم للةلة  للربية  لةلمثلةزيني للكبثر وفرثلةته. سرى هذل 
للبحث عرب لملنهج للوصفي لالستقبلئي للتحةلةةلي إىل لإلجثي  عن للسؤلل للبئةس: مث مدى فرثلة  يبنثمج للترةلةم 

دلرسث، وقد أفضت للدرلس  إىل نتثئج  45لبثحثثن لستبةثنث عةلى عةن  من للدلرسني قدرهث لةلمترةلمني؟ وقد طبح ل
مترددة من أمههث: أن للربنثمج فر ثل، ولألمور لليت يبلعةهث هذل للربنثمج من ممن للتدريس، ومكثنه، وهةئ  للتدريس، 

ووسثئةله، ورسوم للترةلةم تشبع حثجثت لملترةلمني  وعدد لملترةلمني يف للفصول للدرلسة ، ولملولد للترةلةمة ، وطبق للترةلةم
ومةوهلم، ويقبةلون عةلى للدرلس  يثنشبلح غري أن للبثحثني يوصةثن يإعثدة للنظب يف يرض للنولحي لملترةلق  يطبق للترةلةم، 

 ولستخدلم وسثئةله من أجل تطويب للربنثمج.
 :4ـ  حنو لغة عربية ختصصية  1

ويبى يف ورقته أن  ترةلةم للةلةثت للتخصصة   للربية .هي للورق  لليت قدمهث )عةلي أمحد عبد هللا( لندوة تطويب للةلة  
 لملضمثر،مةدلن جديد حديث لملنشأ مث يزلل عةلى أول للطبيق. كمث يبى أن للةبب قد سبق للربب يف هذل  لبأجثنب،

يضًث أن للسثح  للربية  خثلة  من أي  جهود تبذل من أجل توفري وهو أمب ال يتفق للبثحث مره فةه كمث سبق. ويبى أ
 لبأجثنب.لة  ختصصة  ترةلَّم 

وكةفة  رصد حثجثت للدلرسني مث حتةلةةلهث. كمث ترب ض ملث  للربية ،وترب ض يف ورقته ملسرية للةلةثت للتخصصة  غري   
لحلثيل للذي خةلقته للكتب لملطبوح  عةلى ينبةي أن تكون عةلةه منثهج للةلة  للربية  للتخصصة  احةث تسد  للرجز 

وهذل ممث  عديدة،احةث تولكب للتطور للذي طبأ عةلى ترةلةم للةلةثت لبأجثنب وللذي سبقت فةه دول  آنئٍذ،للسثح  
 يتفق للبثحث فةه مع صثحب للورق .

ل لبةثن عنثصب منثهج مقرتح  تصدى يثلتفصة مثلةزيث،وعن ترةلةم للةلة  للربية  يثجلثمر  لإلسالمة  للرثملة  يدول         
 ونثدى يتةةري مث هو قثئم منهث احج  عدم صالحةته. خثص .لترةلةم للربية  ألغبلض 

وعبض صثحب للورق  سةلسةل  من للدروس للربية  للتخصصة  كثن قد أعدهث خصةصًث لطالب لجلثمر  لةجرل       
 درلسته حة  ولةقدم منوذجثً عمةلةثً لةلة  للتخصصة .

                                                           
 م.0881أغسطس  مثلةزيث، كولالملبور،  مبثلةزيث،  للرثملة  لجلثمر  لإلسالمة للربية ،ندوة تطويب للةلة   ختصصة ،حنو لة  عبية   هللا،عةلي أمحد عبد  4
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خطوة متقدم  يف ترةلةم للةلة  للربية  ألغبلض حمددة يل حمثول   (،ثحث فةمث قدمه )عةلي أمحد عبد هللاويبى للب  
إىل حتديد منثهج لترةلةم للربية  ألغبلض حمددة منبثق  من أهدلف لملنظم  للربية  لةلرتية   نفذ مبثشبةموفق . فقد 

ينثدي يفكبة منهج قومي ومنهج عقدي. وهذه مجةرثً حةث خبج  للربية ،وللثقثف  وللرةلوم لليت تتبع جلثمر  للدول 
ولكنه مل يقم يأي  درلس  مةدلنة  لتحةلةل حثجثت  للبثحث،ومث يدعو إلةه  للربية ،تصب  فةمث تدعو إلةه لجلثمر  

 ويثلتثيل مل تبد نتثئج لدرلسته. للدلرسني

 ـ  تدريس اللغة العربية يف سياق إسالمي:2

 .5" تدريس للةلة  للربية  يف سةثق إسالمي" يرنولن: )*(هي للورق  للبحثة  لليت قدمهث )رشدي أمحد طرةم (    

لربنثمج يتم فةه ترةلةم  لألسثسة ،ولستهدفت درلسته عةلى وجه للتحديد تقومي تصور لألسس ولملرثيري ولملالمح      
جتتمع لديهث من عنثصب للتشثيه أكثب ممث تفبق يةنهث  للربية ،للةلة  للربية  كةلة  ثثنة  يف جمتمرثت إسالمة  نثطق  يةري 

وذكب أن  حديثه يف هذه للورق  ال يردو حدود لألطب للرثم  لليت يتوقع لختالف حمتويثهتث وأسثلةب  لالختالف.مولطن 
ذهب إلةه للبثحث  مع مث تتفق رؤى )طرةم ( تمع إىل آخب لنطالقثً من مفهوم للسةثقة . وهبذل لحلديثتطبةقهث من جم

وتبثعد  للزمثن،يف مقدمته من أنه ال يوجد يبنثمج أمثل يصةلح لترةلةم للةلةثت لألجنبة  جلمةع للدلرسني مع لختالف 
فمفهوم للسةثقة  هو  يربره،وم للسةثقة  له مث ولنطالق )طرةم ( من مفه لحلثجثت.وفوق ذلك كةله لختالف  لملكثن،

للرثمل لألسثس للذي حيدد فةلسف  كل يبنثمج وخصثئصه يل أنسب لإلجبلءلت لتنفةذه حتقةقثً لبأهدلف لليت حددت 
فمنهث يثختصثر للبةئ  لليت يتم فةهث ترةلةم للةلة  سولء  يثلربنثمج،ويتسع مفهوم للسةثقة  لةشمل كل للظبوف لحملةط   له.

 ثقثفة .أكثنت أفبلدلً أم إمكثنثت مثدي  أو فنة  أو 

ويني  )طرةم ( جبالء أن  لحلديث عن إعدلد يبنثمج لترةلةم للةلة  للثثنة  لفئ  مرةن  من للدلرسني جتمع يةنهم مسثت     
وهذل ممث يدعم فةلسف  هذل للبحث  خثص .ينتمي إىل يبلمج ترةلةم للةلة  ألغبلض  مشرتك ،مستهدفني غثيثت  حمددة،
مث عبض )طرةم ( للسمثت لملمةزة ملفهوم ترةلةم  مثس .( إال من حثج  )طرةم إذ مل ينطةلق مث ذهب إلةه  وأمهةته،

" لةست للقضة  عند ترةلةم للربية   قثل:للةلة  ألغبلض خثص  مقثيل مفهوم ترةلةم للةلة  للثثنة  يشكل عثم حةث 
مبرىن أْن نستخةلص صةةًث لةوي  مرةن  يف مقثيل صةغ لةوي   لةلدلرسني،لةلة  لليت نرةلمهث ألغبلض خثص  هي يف نوع ل

أو أْن نبتكب هلذل للنوع من للترةلةم حنوًل خيتةلف عن للنحو للربيب للذي نرةل ِّمه يف يبلمج أخبى. ولئن كثنت  أخبى،

                                                           

 للبحث.عند كتثي  هذل  عمثن،سةلطن   مسقط، للرتية ،مستشثر وملرة للترةلةم للرثيل لكةلةثت * 
 م.8208 للسالم،سةلطن  يبونثي دلر  يبونثي، للربية ،ندوة تطويب للةلة   إسالمي،تدريس للةلة  للربية  يف سةثق  طرةم ،رشدي أمحد  5
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أو أهنث ال  عبية ،ذلك أهنث لةست لة   فةلةس مرىن خثص ،هنثك مسثت خثص  لةلة  لملترةلم  يف يبلمج للربية  ألغبلض 
 .6تقف عةلى لألرض لليت تقف عةلةهث للةلة  لملرةلم  يف يبلمج أخبى " 

وقثل يف موضع آخب " إن  ترةلةم للربية  يف لجملتمرثت لإلسالمة  للنثطق  يةلةثت أخبى يرد ترةلةمًث لةلربية      
ةلة  يف هذه لجملتمرثت. وتكمن منطقة  هذل لملنطق يف للتخصصة  مثدلم لإلطثر للديين هو للذي حيكم فةلسف  هذه لل

وهو كل منهج أو يبنثمج يتم فةه ترةلةم للةلة  جلمهور مرني ذي أهدلف حمددة ويف  للتخصصة ،تربيفنث ملفهوم للربية  
 .7سةثق خثص"

وممث يؤك د ذلك مث قثله يف لملقثم نفسه حول منهج للربية  للتخصصة  ويف  ،ويتضح ممث سبق تسةلةمه هبذل لملفهوم       
 ،للورق  نفسهث : " من للصرب مبكثن تقدمي تصور مطةلق ملنهج يتم فةه ترةلةم للربية  للتخصصة  يف خمتةلف لجملتمرثت

ند إىل مفهوم تفبيد وذلك أن مفهوم ترةلةم للةلة  للربية  ألغبلض خثص  يتسع حىت لةكثد يشمل للربلمج لليت تست
ومن مث تتردد  …ولليت يتم تفصةةلهث لةس ألغبلض خثص  فقط أو جلمهور خثص أيضًث  ،للترةلةم أو للترةلم للفبدي

 وهذل يف رأي للبثحث تسةلةم آخب حثلفه للصولب.8هذه للربلمج يتردد أنولع لجلمهور للذي يترةلم للةلة  " 

ليت ينبةي ـ يف رأيه ـ أن تسري عةلةهث إجبلءلت إعدلد منهج لترةلةم مث لستربض )طرةم ( لملفثهةم ولخلطولت ل      
 وهي:وأمجل تةلك لإلجبلءلت يف مثثين خطولت  للدلرسني.للربية  لة  ثثنة  يف ضوء حثجثت 

 حثجثت للدلرسني. -1
 لخلط  للدرلسة .  -5
 لألهدلف.  -3
 لحملتوى.  -4
 للتدريس.أسثلةب   -2
 للتقومي.  -6
 للتجبيب. -7
 للتطبةق. -8

                                                           
 . 1ص : ،لملبجع للسثيق نفسه 6

 . 6ص :  ،لملبجع للسثيق نفسه7 

 . 6ص :  ،لملبجع للسثيق نفسه8
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يف رأيه  –( ورقته احديث مفص ل مدع م يثلدرلسثت وخربته وخربة لآلخبين، عن لألسس لليت ينبةي مث ختم )طرةم   
أن تستند عةلةهث عمةلة  ينثء منثهج للةلة  للربية  يوصفهث لة  ثثنة  يف لجملتمرثت لإلسالمة  لليت ينطق أينثؤهث لة  غري  –

 للربية  مع للرتكةز عةلى خصوصةثت هذه لجملتمرثت. 

 -ولألسس لليت فص ةلهث هي :

 لألسس للنفسة . -1
 لألسس للرتيوي . -5
 لألسس لالجتمثعة . -3
 لألسس للةلةوي .  -4

قًث فهذه متث ل لألسس للرثم  لبنثء لملنثهج من للنثحة  للرتيوي . ويؤخذ عةلى مث )طرةم ويف رأي للبثحث، أن   ( كثن حمح
 -قدمه مث يةلي :

وإمنث ذكب جمماًل لالسترثن  يوسثئل خصصت لذلك   للدلرسني،مل يفص ل لحلديث يف كةفة  حتةلةل حثجثت  -1
 كثالستبثنثت وغريهث. يل مل يقدم منوذجثً ولحدلً الستمثرة حتةلةل حثجثت للدلرسني.

ومل يب ني يف ورقته منوذجًث جمماًل أو مفص اًل ملقبر درلسي لترةلةم للةلة  للربية  لةبض إسالمي ميكن أن يبين   -5
 عن ذِّكب لملدلخل يف تصمةم لملقبرلت عند ترةلةم للربية  للتخصصة . حوله لملنهج كةله. فضالً 

مل يذكب لملصثدر لليت ميكن أن ترني مرةلم للةلة  للربية  للتخصصة  ألغبلض إسالمة ، ومل يبني قبل ذلك كةله  -3
 َمْن هو مرةلم للةلة  للربية  للتخصصة  لةبض إسالمي؟ ومث درج  إعدلده لملهين وللةلةوي وللثقثيف؟

 
 : 9أكادميية  اللغة ألغراضتعليم    ـ3

فثالستفثدة  للنظبي.من للدرلسثت للنظبي  للبحت  لليت تتفق مع إطثر للبثحث  حسني(تردُّ ورق  )خمتثر للطثهب        
يل ال تكثد جتد يف  للورق .تتجةلى يوضوح يف هذه  عةلمة ،من لملبلجع لإلجنةلةزي  لخلثص  يترةلةم للةلة  لإلجنةلةزي  ألغبلض 

وهذل ممث يدل عةلى ندرة  للورق ،مبلجره لليت أحصثهث يف آخب ورقته مبجرًث عبيةًث ولحدًل لدرلس  عبية  أفثد منهث كثتب 
، إذ ظهبت ة  قةلةلفإن  نصةبه يف للربي للةلةثت،مث كتب يف لجملثل " ويثلبغم من لالهتمثم هبذل لملدخل يف كثري من 

لألسس للنظبي  لترةلةم للةلة  للربية  ألغبلض أكثدمية   )خمتثر(. هذل وقد تنثول 10حمثوالت حمدودة يف هذل لملةدلن " 
 English For Specificيصورة دقةق  لعتمد فةهث لعتمثدًل كبريًل عةلى كتثب " هتشنسون وألن ووتبم 

                                                           
لجلثمر   وللرشبين،ورق  عمل قدمت يف مؤمتب قضثيث للةلة  للربية  وحتديثهتث يف للقبن لحلثدي  أكثدمية ،ترةلةم للةلة  للربية  ألغبلض  حسني،خمتثر للطثهب  9

 م . 0886أغسطس  26ـ  24 مثلةزيث، ملبور،كولال   مبثلةزيث،لإلسالمة  للرثملة  

 . 2ص :  ،لملبجع للسثيق نفسه 10
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Purposes  بية  خثص  يف جمثل إعدلد لملثدة للترةلةمة  وتدريبثهتث " . يةد أنه كثن يبلعي خصوصة  للةلة  للر
 وأنشطتهث لملصثحب .

يل دخل مبثشبة مبقدم   أمهةتهث،ومل حيدد )خمتثر( مشكةل  لدرلسته يصورة ولضح  ومبثشبة كمث مل حيدد أيضًث        
تقدمي حتةلةل لتصوره عن  ومن يستقبئ ورقته جيد أنه أرلد أكثدمية .الجتثه ترةلةم للةلةثت ألغبلض خثص  وألغبلض 

وقد أحسن للتحةلةل ـ خثص  ـ يف عبضه لكةفة  حتةلةل حثجثت للدلرسني  أكثدمية .مثهة  ترةلةم للةلة  للربية  ألغبلض 
وهذه لخلطوة هي جزء أسثسي ممث ينوي  لحلثجثت،كمث عبض لستبثن  لتحةلةل   لحلثجثت.مبةنًث لهلدف من حتةلةل 

 منهثجه.وينثء  مقبره،مةم للبثحث لستخدلمه أدلة أسثسة  لتص
غري أنه  توصةثت،كمث مل تبد يف ورقته نتثئج أو   للنظبي،كذلك مل يقم )خمتثر( يدرلس  مةدلنة  تطبةقة  ألسثسه        

وذلك حني ذكب قةل  لالهتمثم مبهثرة للكالم يف يبنثمج ترةلةم للةلة   توصة ،أشثر إىل أمب مهٍم رمبث يبله للبثحث مبثثي  
ويف هذل يتفق للبثحث مع مث ذهب إلةه )خمتثر( إذ ال يد  للدلرس.ألغبلض أكثدمية  يثعتبثر أهنث تأيت يف هنثي  حثجثت 

 لةلة .من لالهتمثم هبذه لملهثرة لإلنتثجة  لليت تدل عةلى مدى إتقثن للطثلب 
 أكثدمية ،أو ينثء لملنهثج يف ترةلةم للةلة  للربية  ألغبلض  لملقبر، لكةفة  تصمةمد يف ورق  )خمتثر( أي مثثل ومل يب        

جزء أصةل يف لملنهثج من  وهذل ،أكثدمية ولكن ممث حيمد له للتربض لةلدور للذي سةقوم يه مرةلم للةلة  للربية  ألغبلض 
 حةث ينثء لملثدة للترةلةمة  ومن حةث تنفةذهث.

 
 

 ترةلةم للةلة  للربية  ألغبلض دينة : -1
وسرت إىل للكشف عن يرض مولقع لإلنرتنت يثلربية  ألغبلض دينة . وقد لتكأت للدرلس  عةلى لملنهج  

للوصفي، إذ قد مت وصًفث دقةًقث لةلة  للربية  ألغبلض دينة ، ومن مث أتت يبرض مولقع "للويب" يوصفهث 
ت ترةل ةمًةث "موقع للقبضثوي" وسثئل ترةلةمة  ترني عةلى فهم للدين لإلسالمي. ومن لملولقع لليت لحختريِّ

(alqardhawi.net( "وموقع "إسالم أون لني ،)islamonline "وموقع "لإلسالم دوت كوم ،)
(islam.com وغريهث. ولجلديب يثلذكب، أن من أسس لنتقثء هذه لملولقع كوهنث متكثمةل  تشمل عدة )

ثئج لليت توص ةلت إلةهث للدرلس  مرثرف إسالمة ، وألهنث مشهورة لدى مولر كحثب يف يقثع للرثمل. ومن للنت
تولفب مولقع لإلنرتنت لإلسالمة  يف سبل لالستفثدة منهث يف جمثل للترةلم وللترةلةم عثمً ، وجمثل للربية  

 ألغبلض دينة  خثصً . 
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 :11وحدات دراسية لطالب التخصص يف العقيدة  خاصة: بناءتعليم اللغة العربية ألغراض  -2
مع  للرقةدة،لستهدف هذل للبحث وضع لملرثيري ولألسس لترةلةم للةلة  للربية  لةلطالب للبلغبني يف للتخصص يف   

فةمث يةلي وكمث أوردهث  للكالم(أيو  )حممدوميكن تةلخةص أهدلف رسثل   لملرثيري.وضع دروس منوذجة  ينثء عةلى تةلك 
" : 
 لإلسالمة .ريطثً مبثشبلً يثملولد  ـ لإلسهثم يف إسالمة  للةلةويثت للتطبةقة  يبيطهث 1
 سةلةم .ـ ينثء وحدلت درلسة  لطالب للتخصص يف للرقةدة عةلى منهجة   5
 ـ تربيف للدلرسني يأكرب قدر ممكن من لملفبدلت وللرتلكةب لملترةلق  يثلرقةدة يف  3

 سةثقثت حسة  وطبةرة  وإلقثء للضوء عةلى للقولعد للنحوي  وللصبفة  ولألسثلةب      
 . 12للولردة يف هذه لملفبدلت وللرتلكةب ."       

وعن أمهة  احثه ذكب )أيو للكالم( أن ترةلم للةلة  للربية  شبط أسثسي لةلترمق يف للرةلوم للشبعة  من درلس  لةلقبآن 
ولستشهد عةلى ذلك مبث أكده شةخ لإلسالم لين تةمة  ـ رمحه هللا ـ عةلى وجوب  ذلك.وللسن  وللفقه وللرقةدة وغري 

مربفتهث فبض  ،فإن  نفس للةلة  للربية  من للدين …"  تةمة :حةث قثل لين  ،ترةلم للةلة  للربية  لطثلب للرةلوم للشبعة 
 13" ولجب.للولجب إال يه فهو  وال يفهم إال يفهم للةلة  للربية  ومث ال يتم ،فإن  فهم للكتثب وللسن  فبض ،ولجب

 للكالم(:وأهم للنتثئج لليت توصل إلةهث )أيو   
 للترةلةمة .وذلك عند كتثي  لملثدة  يثلرتمج ،ـ أنه أكد ضبورة للترثمل مع لملصثدر لألصةلة  لةلرقةدة دون لالسترثن   1

 للنص.وعزى ذلك إىل أنه يقةلل لألخطثء لليت ميكن للوقوع فةهث يف فهم مضمون 
ـ قثم )أيو للكالم( يبنثء وحدلت درلسة  لترةلةم للةلة  للربية  لخلثص  لطالب للرقةدة دون أن يقوم يدرلس  مةدلنة   5

 أكثدمية .ممث خيثلف فةلسف  مدخل ترةلةم للةلة  للربية  ألغبلض  للدلرسني وهذلحلثجثت 
لس  مبثشبة حول للربية  لخلثص  لطالب " مل أجد در  نتثئجه:قثل )أيو للكالم( يف  للبثحث،ـ تأكةدًل ملث كبره  3

 14"   …للرقةدة 
 
 
 

                                                           
ينثء وحدلت درلسة  لطالب للتخصص يف للرقةدة ـ احث تكمةةلي لنةل درج  لملثجستري يف  ترةلةم للةلة  للربية  ألغبلض خثص  : ،حممد أيو للكالم آملد  11

 م.0881مثيو  ،مثلةزيث ،لجلثمر  لإلسالمة  للرثملة  مبثلةزيث ،احث غري منشور ،للةلة  للربية  يوصفهث لة  ثثنة 

 .4ص :  ،لملبجع للسثيق نفسه 12

 . 1ص :  ،نفسه لملبجع للسثيق 13

 .4 ص: نفسه،يق لملبجع للسث 14
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تصميم وحدات دراسية لتعليم اللغة العربية للطلبة املتخصصني يف الشريعة اإلسالمية باجلامعة  -3
 : 15اإلسالمية العاملية مباليزيا 

هو غةثب  للربية ،"إن للسبب للبئةسي ورلء ترثب للطةلب  يف لستةرثب للةلة   يقوله:عثجل )حممد نظثم( مشكةل  احثه      
" إن لالهتمثم يترةلةم  يقوله:. وعن أمهة  احثه فإنه خلصهث  16لملنهج لملصمم لخلثص لتخصص من للتخصصثت " 

للربنثمج عمةلة  ترةلةم  ويف للوقت نفسه يسه ل هذل للربية .للةلة  للربية  ألغبلض خثص  جيذب للدلرسني إىل ترةلم للةلة  
 .17للةلة  للربية  "

غري أن  حديثه عن أمهة   درلس ،ومث ذهب إلةه )حممد نظثم( احكمه عةلى سبب ترثب للطالب ال يستند إىل دلةل أو  
 للبثحث.احثه له مكثنه ورمبث تثبته لستجثيثت لملفحوصني يف لستبثن  حتةلةل حثجثت للدلرسني لليت سةنفذهث 

 يةلي:يف وضوح عبضه ألهدلف احثه حةث مجةلهث فةمث  نظثم(وأحسن )حممد 
 أكثدمية .ـ لالهتمثم يترةلةم للةلة  للربية  ألغبلض خثص  أو  1
 خثص .ـ لالهتمثم مبهثرة للقبلءة وللكتثي  ألغبلض  5
 للقثنون.ـ للبحث عن لألسس ولملبثدئ لةلمحتوى للةلةوي وللثقثيف يف ترةلةم للةلة  للربية  يف كةلة   3

ويني ترةلةمهث ألغبلض  خثص ،ويتضح من هدفه لألول خةلطه للظثهب يني مصطةلح ترةلةم للةلة  للربية  ألغبلض        
أن حيةلل حثجثت للدلرسني ولو كثن  مهثرتني قبلويتضح أيضثً من هدفه للثثين قصبه ترةلةم للةلة  للربية  عةلى  أكثدمية .

 هذل يف فبضةثت احثه لقبل منه.
أن  قضة  ترةلةم للةلة  للربية  لةبض خثص مل تتطور  أمههث: مهم ،خالل احثه إىل نتثئج  نظثم(توصل )حممد        

ونتةج  لذلك مل يتطور ترةلةم للةلة  للربية  لةبض للقثنون لإلسالمي  لإلجنةلةزي ،يشكل مطةلوب كمث تطور ترةلةم للةلة  
ون لإلسالمي يترةلمون للةلة  للربية  يف مستوى حةث إن للطةلب  لملتخصصني يف للقثن مبثلةزيث،لإلسالمة   يف لجلثمر 

لملهثرلت لألريع كمث يترةلمهث إخوهتم للطةلب  لملتخصصون يف يكالريوس للةلة  للربية  أو مرثرف للوحي. ولكن )حممد 
  للشبعي.نظثم( مل يذكب يف خالص  احثه نتثئج احثه للذي يهتم يتدريس للةلة  للربية  ألغبلض للقثنون 

 
 
 

 :  18ية ألغراض علمية: بناء وحدات دراسية لتعليم العربية للمتخصصني يف الفقه تعليم العرب -4
                                                           

احث تكمةةلي لنةل درج  مثجستري للرةلوم  لإلسالمة ،تصمةم وحدلت درلسة  لترةلةم للةلة  للربية  لةلطةلب  لملتخصصني يف للشبير   للقثدر،حممد نظثم عبد  15
 م. 2114سبتمرب  مبثلةزيث،لجلثمر  لإلسالمة  للرثملة   منشور،احث غري  وآدلهبث،لإلنسثنة  يف للةلة  للربية  

 .2 ص: نفسه، لملبجع للسثيق 16

 .1 ص: نفسه، لملبجع للسثيق 17

احث تكمةةلي غري منشور لنةل درج  لملثجستري  ،ينثء وحدلت درلسة  لترةلةم للربية  لةلمتخصصني يف للفقه عةلمة :ترةلةم للربية  ألغبلض  ،ندوة حثج دلؤد 18
 م .0881يولةو  ،لجلثمر  لإلسالمة  للرثملة  مبثلةزيث ،كةلة  مرثرف للوحي وللرةلوم لإلنسثنة   ،يف للةلة  للربية 
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يهدف هذل للبحث إىل تةسري ترةلةم للربية  لةلتخصص يف للفقه وترويد للطةلب  عةلى لسترمثل لة  للفقه وأسثلةبهث      
 ،ولفرتضت صثحب  للبسثل  أن  يرض للطالب لةسول قثدرين عةلى لسترمثل للةلة  يف ختصصهم للفقهة .يف للكتثي  

"وذكبت أيضًث أن يرض للطةلب   مرني.فثلةلة  لملسترمةل  يف جمثل ختصصهم هي للةلة  لخلثص  مبجثل أكثدميي 
ثسًث لعتمدت عةلةه يف .  ولكنهث مل تذكب درلس  أو أس19لملتخصصني يف للفقه يولجهون صروي  يف فهم لة  للفقه "

فبض تةلك لملسةلمثت. وأحسنت حني ذكبت يف أسئةل  احثهث ضبورة مربف  لألسس ولملرثيري لليت ينبةي أن يبىن عةلةهث 
وهذل ممث لستفثد منه للبثحث عند ذكب فبضةثت احثه. وتوصةلت يف نتثئجهث  ،لختةثر لملولد للترةلةمة  لترةلةم لة  للفقه

ويني تدريس للةلة  للثثنة  يوجه عثم يكمن يف أن حمتوى  ،ني تدريس للةلة  للتخصصة إىل نتةج  " وهي أن للفبق ي
يةنمث ميثل حمتوى ترةلةم للةلة  للثثنة  مولضةع عثم   ،ترةلةم للةلة  للتخصصة  حيمل مولضةع تنثسب جمثل ختصص للطةلب 

ورمبث مل حيثلف للبثحث   ترةلةمي.للوهذل خةلط ولضح يني عمةلة  للتدريس ويني لحملتوى  20ميثرسهث للطةلب  يف للفصل "
للصولب حني قبرت أن  ترةلةم للةلة  للتخصصة  يف أكثب لألحةثن يبكز عةلى تنمة  مهثرة للقبلءة يقوهلث يف للنتثئج : " 

ويبكز ترةلةم للةلة  للتخصصة  عةلى تنمة  مهثرة للقبلءة ألن للةبض للرةلمي منه ترويد للطةلب  عةلى لألسثلةب …
فةثب عنهث أن حثجثت للدلرس هي لليت حتدد نوع لملهثرة  21أو لملبلجع يف جمثل للتخصص " لملستخدم  يف للكتب

 لليت حيتثجهث ومدى للرتكةز وفقثً لتةلك لحلثج  ولةس مث يفرتضه لملرةلم أو غريه .
صةلة  ومن للنتثئج لملهم  لبحث )ندوة( ولليت يهدف للبثحث لالستفثدة منهث ذكب لالعتمثد عةلى للنصوص لأل        

 حقةقة .يداًل عن للنصوص لملةسبة ألهنث تربض لألسثلةب لملستخدم  يف للكتب ولملبلجع يف لجملثل يصورة 
 : 22بناء وحدات دراسية لطالب التاريخ العريب اإلسالمي يف فرنسا  خاصة:تعليم العربية ألغراض  -5
وقدم مرةلومثت كثرية  فبنسث.حمثول  أولة  لتقدمي دروس يف ترةلةم للربية  ألغبلض خثص  يف  يبلجني(لوسةثن حثول )     

ويفةد احثه نظبيًث للقبلء للربب للذين جيدون صروي  يف لحلصول عةلى  ،حول نظبي  ترةلةم للةلة  ألغبلض خثص 
وأمث يف لجلزء للتطبةقي فقدم درسًث قصريًل حيتثج إىل للتطويب فرمةلة  تصمةم لملثدة  للربية .لملرةلومثت عن للنظبي  يثلةلة  

أن  للدرس للنموذجي للذي قدمه ال خيتةلف كثريلً  للولسر . ويبدويل حتتثج إىل لخلربة للترةلةمة   يسهةل ،للترةلةمة  لةست 
  يثجلدي .د حمثول  تتسم وعةلى للبغم من ذلك فإن  للدرس ير نفسهث.عن درس ترةلةم مثدة للتثريخ 

تأليف د. ممدوح نور  -العربّية جسٌر للثقافة اإلسالمّية :  مناهج تعليم العربية لغري العرب -6
 .الدين حممد

للبلغبني يف ترةلُّم للةلة  للربية  هبدف درلس  لإلسالم  ،هذه للسةلس  لةلطالب لملسةلمني للبلشدين من غري للربب
                                                           

 .2ص :  ،لملبجع للسثيق نفسه 19

 .002ص :  ،لملبجع للسثيق نفسه 20

 .002ص :  ،لملبجع للسثيق نفسه 21

احث  ،وم للدويل لةلة  للربية مرهد لخلبط ،ترةلةم للربية  ألغبلض خثص  : ينثء وحدلت درلسة  لطالب للتثريخ للربيب لإلسالمي يف فبنسث ،لوسةثن يبلجني 22
 م.0814 ،للسودلن ،لخلبطوم ،تكمةةلي لنةل درج  لملثجستري ) احث غري منشور (

http://www.voiceofarabic.net/index.php?option=com_labels&view=label&label=methods-of-teaching-arabic-to-non-arabs
http://www.voiceofarabic.net/index.php?option=com_content&view=article&id=268:2008-08-04-09-08-06&catid=44:2008-06-07-10-19-29&Itemid=394
http://www.voiceofarabic.net/index.php?option=com_content&view=article&id=268:2008-08-04-09-08-06&catid=44:2008-06-07-10-19-29&Itemid=394
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 . من مصثدره لألصةلة 
 :احملتوى العام
 ( 1للربية  جسب لةلثقثف  لإلسالمة  )
 ( 5للربية  جسب لةلثقثف  لإلسالمة  )

 (3للربية  جسب لةلثقثف  لإلسالمة  )

 ( 4للربية  جسب لةلثقثف  لإلسالمة  )

 )دلةل لملرةلم وللطثلب(  للربية  جسب لةلثقثف  لإلسالمة 
 . يوسرتلت لحلبوف ولألصولت ولألرقثم

 دقةق . 01 ،دقةق  61شبيطًث صوتةًث  14لملثدة للصوتة  )
 يطثق  211يطثقثت للكةلمثت وللرتلكةب ولملرثين يثلةلة  لملقثيةل  )

 مزايا السلسلة
 

 : وإيضثح ذلك يف للنقثط للتثلة  ،لالعتمثد عةلى للطبيق  للكةلة   يف ترةلةم للةلة  : أولا 
 . ال ترتمد عةلى ترةلةم لحلبوف لملفبدة مث للكةلمثت لملبكب  ـ1
تبدأ يثلكةلمثت احةث يتم مربف  للكةلمثت لجلديدة كتثي  ومسثعثً ونطقثً مع فهم مرنثهث يثالسترثن  مبقثيةلهث  ـ5

 . من للةلة  لألصةلة  لةلدرلس
 . ملةس بة ومربف  للرتلكةب كتثي  ورمسًث ونطقثً لالنتقثل من للكةلمثت إىل للرتلكةب ل ـ3
 . لستخدلم للتكبلر وللتمثثل لةلوصول إىل فهم كثمل ومربف  لستةرثب تثم  لةلكةلمثت وللرتلكةب ـ4
ـ لستخدلم للطبيق  للوظةفة  لترةلةم للنحو وللصبف وذلك من خالل للتكبلر لةلجمل وللرتلكةب مع تنويع 2

 .وظةفته من خالل لملالحظ  ولملقثرن لستخدلم للرثمل للنحوي ويةثن 
للوصول إىل مربف  أسثلةب للةلة  للربية  وقولعدهث من خالل للفهم وللتطبةق ولالستخدلم احةث تصبح  ـ6

 .لملربف  أقبب إىل للسةلةق  للةلةوي  منهث إىل لحلفظ للنظبي
 : وإيضثح ذلك يف للنقثط للتثلة  ،ـ للصةل  للوثةق  يثلثقثف  لإلسالمة 7
 .لالسترثن  يثآليثت للقبآنة  ولألحثديث للنبوي  يكثثف  كبرية يف مرظم للتدريبثت للةلةوي  -أ

 .لإلكثثر من لستخدلم للكةلمثت وللرتلكةب ذلت للصةل  للوثةق  يثلثقثف  لإلسالمة  -ب 
 .إدرلج كثري من لملفثهةم ولألحكثم ولآلدلب لإلسالمة  ضمن لألسثلةب وللرتلكةب للترةلةمة  -ج
 . تخدلم نصوص من للكتب للرتلثة  لإلسالمة  يف للتفسري وغريهلس -د
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 . لختةثر موضوعثت إسالمة  يف للقطع للنثبي  للترةلةمة  -هـ

 : للتمةز يف للتمثرين وللتدريبثت ولملبلجر  لليت حتقق لستةرثيًث وفهمًث كثماًل وإيضثح ذلك يف للنقثط للتثلة  ـ8
 .عقب كل درستكثةف لألسئةل  وتنويع للتدريبثت   -
 .وضع أسئةل  شثمةل  لةلمبلجر  يرد كل وحدة وجمموع  من للدروس -
 .تنويع لألسئةل  يني لستخدلم للسمثع وللقبلءة وللكتثي  -
 .مشول لألسئةل  لةلرمةلةثت للرقةلة  لملربفة  كثحلفظ وللفهم ولملقثرن  وللتحةلةل وللتقومي -
 

 : ولملبلجر  وإيضثح ذلك يف للنقثط للتثلة  وجود للقولئم للشثمةل  لليت ترني عةلى لالستحضثر (0
 .وجود قثئم  تضم جمموع  للكةلمثت وأضدلدهث .1
 .وجود قثئم  تضم جمموع  من لملفبدلت ومجوعهث .2
 .وجود قثئم  تضم جمموع  من لألفرثل وتصبيفهث .3

 :ثح ذلك يف للنقثط للتثلة لالعتمثد عةلى للةلة  للربية  وللتدرج يف لالسترثن  يثلةلة  لألصةلة  لةلدلرس، وإيض ـ11
 .لالسترثن  يكةلمثت من للةلة  لألصةلة  لةلدلرس يف لجلزء لألول وينسب  أقل يف لجلزء للثثين أـ

 .لستخدلم للةلة  غري للربية  حمصور يف للكةلمثت وعدد قةلةل جدًل يف لألسثلةب وللرتلكةب ب ـ
 .للربية لجلزء للثثلث وللبليع لةس فةهمث أي لسترثن  يأي لة  سوى  ج ـ

للكةلمثت ولألسثلةب غري للربية  موضوع  يطبيق  ميكن حذفهث ووضع غريهث من أي لة  أخبى لةصبح  د ـ
 .للكتثب كمث هو صثحل لةفةد للنثطقني يتةلك للةلة 

 :وجود دلةل لإلرشثد لالستفثدة من لملنهج: وهو دلةل لملرةلم وللطثلب، وحيتوي عةلى ثالث  أقسثم هي ـ11
 .وحيتوي عةلى مقدمثت أسثسة  لةلمرةلمني وللطالبللقسم لألول : 

للقسم للثثين : وحيتوي عةلى أهدلف كل جزء من أجزلء للدرس وخطولت تدريس مجةع للنصوص وللتدريبثت 
 .خطوة خطوة

للقسم للثثلث : وحيتوي عةلى إجثيثت جلمةع لألسئةل  لليت وردت يف للكتب لألرير  عدل تدريبثت للتربري، 
 .ولملبلجرثت حىت ميكن أن يستخدمهث لملرةلم الختبثر للطالبوكذلك لالختبثرلت 

 
ـ إمكثنة  خدم  ترةلةم للةلة  للربية  لةلنثطقني يةلةثت كثرية يف وقت قصري وجبهد قةلةل وإيضثح ذلك يف 15

 : للنقثط للتثلة 
 . قةل  لملفبدلت وللرتلكةب يثلةلة  لألجنبة  أـ
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 . زء لألول وللثثينلحنصثر لملفبدلت وللرتلكةب لألجنبة  يف لجل ب ـ
 تصمةم للكتب احةث ميكن تةةري تةلك للكةلمثت من لة  إىل لة  أخبى ج ـ

 .لملثدة لليت تشكل مرظم للكتب يثلةلة  للربية  تبقى دون تةةري وتؤدي دورهث للترةلةمي كثمالً  د ـ
 .للطبثع  عةلى ورق فثخب ويأرير  ألولن ولستخدلم ذلك لةلتوضةح وسهول  للترةلةم هـ ـ
 .جتمةل للكتثب يثلصور لملةلون  لةلمسثجد لألثبي  ولحلديث  من خمتةلف يةلدلن للرثمل لإلسالميو ـ 

 
 :قوة لألسةلوب للترةلةمي وسهولته، ومجثل لإلخبلج وجودته، وإيضثح ذلك يف للنقثط للتثلة  : ثامناا 

 .ترةلةم مجةع لملهثرلت للةلةوي  للالمم  من للقبلءة وللفهم ولالستمثع وللكتثي  (1
وجود لألشبط  للسمرة  لملسجةل  من للكتثب لليت يسهل لالستمثع إلةهث يف للسةثرة ولملنزل وللطبيق وذلك  (5

 .لالسترثن  هبث يف صح  للنطق وسبع  للفهم
حةث  ،وجود يطثقثت عةلةهث جمموع  من للكةلمثت ولألسثلةب مع مث يقثيةلهث من للةلة  لألصةلة  لةلدلرس (3

 .يسهل عمل جمموع  منهث يف لجلةب وقبلءهتث وذلك لةلحفظ لالستذكثر ولملبلجر 
وجود للقولئم لملطبوع  عةلى ورق كبري وتضم لحلبوف لهلجثئة  ولألعدلد للربية  ولألصولت لملتشثهب  حةث  (4

 .ميكن ترةلةقهث لدولم تذكبهث وحفظهث ومبلجرتهث
رتمدين عةلى أنفسهم إذ إن للسةلسةل  مردة حسب مولصفثت للترةلم ( ميكن لةلدلرسني ترةلم للةلة  للربية  م2

للذليت. أي أنه ميكن أن يترةلمهث للطثلب وحده دون حثج  إىل مرةلم ) وهذل للصف  لةست متوفبة يف للكتب 
 .  لألخبى

 النتائج:

خةلص للبثحث إىل ضبورة حتةلةل حثجثت للبلشدين يدق  عند إعدلد مثدة ترةلةم للةلة  للربية      -1
 ةبض للفهم للديين وللتربد.ي

 يبى للبثحث ضبورة لستخدلم وسثئل ترةلةمة  تطبةقة  متنوع  لتنفةذ مقبر للكتثب.  -5

 املصادر واملراجع

 املراجع العربية

، لملنظم  لإلسالمة  تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا، مناهجه وأساليبهطرةم ، رشدي أمحد،  -0
 م.1080إيسةسكو(، لةلرتية  وللرةلوم وللثقثف  )

تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة: بناء وحدات دراسية لطالب التخصص  ،حممد أيو للكالم آملد -2
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، رسثل  لملثجستري يف للةلة  للربية ، كةلة  مرثرف للوحي وللرةلوم لإلنسثنة ، لجلثمر  لإلسالمة  يف العقيدة
 )غري منشورة(. م.1008للرثملة  مبثلةزيث، 

كةلة  درلسثت للةلةثت   ،جرفب، ترةلةم للةلة  للربية  ألغبلض دينة  عرب مولقع لإلنرتنتحممد جنةب ين  -2
 م.5111،للبئةس   جثمر  للرةلوم لإلسالمة  لملثلةزي ،  احث غري منشور

للنثطقني يةري  تقومي يبنثمج ترةلةم للةلة  للربية  لةلكبثرمهدي ين مسرود و مبصوف  عبد لجلةلةل،  -2
 لجلثمر  لإلسالمة  للرثملة  مبثلةزيث منوذجث.للربية  من وجه  نظب 

 م.5114المة  للرثملة  مبثلةزيث، جمةل  للدرلسثت للةلةوي  ولألدية ، للردد لألول، لجلثمر  لإلس
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