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ااألبحاث املقدمة يف املؤمتر 28 بحثا من 18 جنسية مختلفة: أملانيا، أمريكا، البحرين، تركيا، تشاد، 

جزائر، السعودية، سوريا، الصني، ُعامن، كندا، ماليزيا، مرص، املغرب، نيجرييا، الهند، اليابان، اليمن.

ما ورد يف األبحاث من معلومات وأفكار، أو أخطاء لغوية؛ مسئولية الباحث

Sempozyuma 18 faklı ülkeden 28 konşmacı katılım sağlanmıştı, Bu ülkeler 
Almanya, Amerika, Bahreyn, Türkiye, Çad, Cezayir, Suudi Arabistan, Suriye, Çin, 

Umman, Kanada, Malezya, Mısır, Fas, Nijerya, Hindistan, Japonya, Yemen’dır.
 Not: Bu eserde yer alan metenlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.
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العربية للناطقين بغيرها: الحاضر والمستقبل 3

 تقني�ة تعليم اللغة يف كلية العلوم االسالمية جبامعة مرسني
عرض وتقييم 

فاطمة نبهان)1)
باحثة دكتوراه - سوريا
fatimenab@gmail.com

بالعملية اتلعليمية حول مدى معرفة  قبل ابلدء  أجرينا استبياناً 
الطاب املنتسبني للعربية ، فوجدنا أّن قسًما كبرًيا من الطاب جاءوا 
من ثانويات اعّمة )أي لم يدرسوا العربية من قبل(، فقرر جملس اللكية 
باتلعاون مع مدريّس العربية هناك- خوض جتربة تعتمد منهج جديد 
يرّكز ىلع تقوية حمادثة الطالب ونطقه أواًل، ثم ابلدء بتعليم القواعد 
للتواصل  وسيلة  اللغة  مبدأ  من  انطاقاً  فيها،  اتلعمق  دون  األساسية 
حاجز  كرس  إىل  يشء  لك  قبل  يهدف  واذلي  يشء،  لك  قبل  واحلوار 
عموماً  الريك  الطالب  ىلع  يسيطر  اذلي  العربية  واستصعاب  اخلوف 

وحيول دون حتّدثه بها. 

فانت خطواتنا اكتّلايل - مع العلم أنّه تّم إلغاء السنة اتلحضريية 
يف اجلامعة وتكثيف دروس اللغة العربية يف السنة األوىل وبشلك أقل 

يف السنة اثلانية - :

قراءة  اللكمة  داخل  أشاهلا  متضمنة  العربية  احلروف  تعليم   .١  
)١( خّرجية جامعة حلب - قسم اللغة العربية وآدابها ماجستري لغة عربية وباحثة دكتوراه - 
جامعة تشوقوروفا، عملت يف العديد من املدارس مدرّسة للغة العربية للناطقني بها وبغريها. 
تعمل منذ ٢0١9 حىت اآلن يف لكية العلوم اإلسامية - مرسني حمارضة للغة العربية للناطقني 
العربية  تعليم  تبسيط  إىل  يهدف  »اللغة« واذلي  تطبيق مرشوع  اللكية يف  تساهم يف  بغريها. 

لألتراك ورفع مستوى املحادثة والفهم دليهم.
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ملخصات المؤتمر الدولي الثالث

وكتابة.

 ٢. اعتماد كتيب صغري وهو: »القراءة العربية« تلمكني الطاب 
من القراءة وانلطق الصحيحني.

 ٣.  تلقني الطاب مخسني مجلة مكّونة من سؤال وجواب والي 
ايلومية،  للحياة  الازمة  والقوالب  اجلمل  أساسيات  أهم  تتضمن 
وتكرارها شفهياً ىلع شلك حوار من قبل الطاب بشلك ثنايئ أو بني 
بفوائد كبرية ىلع  يعود  اذلي  األمر  والطالب،  بالعربية  انلاطق  املعلم 

الطالب يف عملية اتلعلم فيما بعد، وتسهيل عمل املعلّم أيضاً.

 ٤.  بعد ذلك انتقلنا إىل اعتماد كتيب اسمه »املسافر« وهو مَعّد 
للراغب بزيارة بدل عريب ومدّعم بتسجيات صوتية، واذلي يتضمن 
أهم املواضيع ايلومية الي يمكن أن حيتاجها املسافر يف سفره، يعترب 

هذا الكتيب متمم للجمل السابقة.

 ٥.  اعتماد الكتاب ادلويّل املكّثف واملَعّد تلعليم العربية للناطقني 
العربية لكها  اللغة  تعليم  مهارات  يتضمن  واذلي  »ايلاسمني«  بغريها: 
حىت مستوى B١ واذلي يعتمد املنهج اتلاميل يف تعليم العربية، ومدّعم 
بتسجيات صوتية وفيديوهات. وصلنا بعد سنتني من عملنا إىل بعض 

املخرجات اتلعليمية املثمرة. 

لكمات مفتاحية: اللغة العربية، املحادثة،  منهج،  املسموع، املهارات، املحادثة.


