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 موضوع البحث:
تقويم مناهج تعليم اللغة العربية يف الغرب.

منهج تعليم اللغة )العربية من خالل القرآن(  ألالن جونز  نموذًجا.

 هدف البحث:
تقويم حمتوى كتاب )العربية من خالل القرآن( ألالن جونز.

 مشكلة البحث:
كيفيــة حتليــل كتــاب )العربيــة مــن خــالل القــرآن( يف ضــوء معايــر تعليــم اللغــة العربيــة لغــر 

الناطقــن هبــا.

 نتائج البحث:
أظهرت نتائج التحليل:

1-أن الكتــاب يركــز عــى مهــاريت القــراءة والكتابــة بصــورة رئيســة، ومهــش مهــارات االســتامع 

واملحادثــة واملعــارف القرآنيــة والقيــم.

2- أن الكتــاب ينقصــه الكثــر مــن املكونــات األساســية مثــل: القواعــد الكثــرة التــي مل يتناوهلــا، 

وقــام بعــرض اللغــة العربيــة بعدمــا فصلهــا عــن بيئتهــا الثقافيــة ومكوناهتــا االجتامعيــة كمنهــج 

ختصــي خمتــر ومكثــف.

الة )املفتاحيَّة(:  الكلامت الدَّ
القرآن، اللغة العربية ، منهج، الغرب، جونز.
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F

يعــد الكتــاب التعليمــي يف ظــل املفهــوم احلديــث للمنهــج أداة هامــة لتحقيــق األهداف املرســومة 

لتعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى، فهــو املصــدر الــذي حيتــوي عــى مــا حيتاجــه غــر 

العــريب لتعليــم العربيــة مــن معــارف ومعلومــات، ويعــد وســيلة اتصــال مبــارش بــن املتعلــم واللغــة، 

ــتخدم  ــا اس ــة، إذا م ــل واحليوي ــى التفاع ــة ع ــة قائم ــة، وإجيابي ــة خصب ــة تعليمي ــة بيئ ــهم يف هتيئ ويس

االســتخدام األمثــل، والــذي يتناســب واألهــداف الرتبويــة والتعليميــة واملحتــوى وأســاليب التقويم.

ــة  ــة لغــر الناطقــن هبــا، منهــا أســباب جتاري تتنــوع الدوافــع واألســباب يف تعليــم اللغــة العربي

ــدد،  ــلمن اجل ــى املس ــر ع ــة، ال تقت ــباب ديني ــة ألس ــة العربي ــم اللغ ــا تعل ــل أمهه ــياحية، ولع وس

ــتر  ــي املاجس ــيام يف مرحلت ــة ال س ــة والقرآني ــات العربي ــالب الدراس ــن ط ــر م ــا كث ــل عليه ــل يقب ب

ــا  ــة فهمه ــة، وحماول ــا العربي ــة بلغته ــع العربي ــة املراج ــم يف مطالع ــة منه ــة ذاتي ــوراة، رغب والدكت

ــة. ــبهات حمدث ــا بش ــن فيه ــتيعاهبا، أو الطع واس

ويف إطــار خطــة استكشــاف مناهج التجــارب الغربيــة يف تعليــم اللغة العربيــة، ومعرفــة منهجياهتا 

ــن  ــة م ــاب )العربي ــى كت ــار ع ــع االختي ــا، وق ــن جتارهب ــتفادة م ــا، واالس ــا منهجًي ــاليبها لتقييمه وأس

ــتعرب  ــا مس ــة خاضه ــة إنجليزي ــه أول جترب ــا: أن ــباب منه ــدة أس ــز، لع ــرآن( ألالن جون ــالل الق خ

باإلنجليزيــة، وتناوهلــا كتــاب منهجــي وجتــاري لتعليــم اللغــة العربيــة مــن خــالل القرآن، ويســتهدف 

تعليــم النحــو، فهــو مــن التجــارب التــي ينبغــي فحصهــا ودراســتها بدقــة وجديــة، جتربــة مــن أهــم 

جتــارب تعليــم اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن هبــا ، واطالًعــا عــى جتارهبــم، ووقوًفــا عــى حقيقتهــا، 

واســتلهاًما للجديــد يف جتارهبــا، وحتاشــًيا إلخفاقاهتــا، فهــم يف العــرض ومعرفــة املداخــل والولــوج 

ــس  ــا، ويتحم ــل عليه ــم، ويقب ــل كتبه ــريب يفض ــم الغ ــة أن املتعل ــون، لدرج ــريب يتفوق ــم الغ للمتعل

هلــا ويزكيهــا لغــره، يف الوقــت الــذي تقــف فيــه كتبنــا عاجــزة عــى اســتحياء، كشــخص غريــب يف 
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جمتمــع غــريب ال جيــد مــن يرحــب بــه ولــو جماملــة، احلــق أن القبــول البــارد لكتبنــا، الــذي يقــرتب مــن 

الرفــض يف املجتمــع الغــريب، لــه أســباب كثــرة، قــد يتعــرض البحــث لبعضهــا يف الســياق، يف هــذا 

البحــث نتنــاول كتــاب أالن جونــز )تعليــم اللغــة العربيــة مــن خــالل القــرآن(، الــذي يعتــرب جتربــة 

ــة  ــة لغــر الناطقــن هبــا ، وإن ســبقه غــره يف الفكــرة، فالتجرب ــم اللغــة العربي ــدة يف جمــال تعلي جدي

جديــدة وثريــة، ألهنــا جتربــة أكاديمــي غــريب غــر مســلم، يقــدم التجربــة للمســلمن الغربيــن خاصــة 

وللغربيــن عامــة، فضــاًل عــن طــالب الدراســات االســترشاقية والدراســات اإلســالمية.

 مشكلة الدراسة:

تكمن مشكلة الدراسة فيام ييل:

كيفيــة اســتخدام آيــات القــرآن الكريــم يف االســتدالالت النحويــة، بــام خيــدم العمليــة التعليميــة، 

وبطريقــة تيــر عــى املتعلمــن مــن غــر العــرب تالوتــه وفهمــه.

استكشاف كيف يقدم املستعرب جتربة تعليم اللغة العربية عرب القرآن، وهي جتربة فريدة.

ــا  ــي يؤلفه ــة الت ــة العربي ــم اللغ ــب تعلي ــى كت ــديد ع ــال الش ــباب رس اإلقب ــة أس ــة معرف حماول

الغربيــون، عــى الرغــم مــن ضحالــة عمقهــا ومضامينهــا، ومــا مــدى نجــاح التجربــة؟ ومــا الــذي 

يمكــن اســتلهامه مــن التجربــة، وإضافتــه ملناهجنــا التــي ال تــزال تقــف عاجــزة كضيــف ثقيــل ال جيــد 

مــن يرحــب بــه أو يتعاطــف معــه؟

 فرضية الدراسة:

ــه ال  ــا إال أن ــن هب ــر الناطق ــة لغ ــم العربي ــاعد يف تعلي ــاب إن كان يس ــة أن الكت ــرتض الدراس تف

ــة لغــر الناطقــن هبــا. ــم اللغــة العربي ــر تعلي يتوافــق مــع بعــض معاي
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 أهداف الدراسة:

ــز يف ضــوء معايــر  ــة مــن خــالل القــرآن( ألالن جون نقــد وتقويــم كتــاب )تعليــم اللغــة العربي

ــة للناطقــن بلغــات أخــرى. إعــداد كتــب تعليــم العربي

 أمهية الدراسة:

تكمــن أمهيــة الدراســة مــن حيــث تناوهلــا لتجربــة أالن جونــز وهــي جتربــة ذات أمهيــة، حيــث 

تتعــرض الدراســة لنقــد التجربــة هبــدف تقويمهــا، مــن خــالل حتليــل مضامــن كتــاب جونــز يف تعليم 

اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن هبــا، يف ضــوء معايــر تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى، 

ومــن ثــم االســتفادة مــن هــذه التجربــة.

 حدود الدراسة:

تقتر حدود الدراسة عى حتليل كتاب )تعليم اللغة العربية من خالل القرآن( وتقويمه.

 أسئلة الدراسة:

تتحــدد املشــكلة يف الســؤال الرئيــس التــايل: مــا مــدى توافــق حمتــوى كتــاب )العربيــة مــن خــالل 

القــرآن( مــع أهــداف معايــر تعليــم العربيــة لغــر الناطقــن هبــا ؟

 منهج الدراسة وأدواهتا:

تستخدم الدراسة أسلوب حتليل املحتوى باعتباره أحد أساليب املنهج الوصفي.

 مصطلحات الدراسة:

التقويــم لغــة: ِمــْن َقّيــم ُيقيِّــم، أي قــّدر القيمــة، واصطالحــا هــو: إعطــاء امُلقــــيَّم قيمتــه وحقــه، 

وهــو تقديــر كيفــي ووصفــي )حســن، جيــد، ناقــص(، يــروم تشــخيص وإصــدار ُحكــم.
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التقويــم اصطالًحــا: عرفــه بعــض الباحثــن بأنــه هــو: "عمليــة منظمــة تتضمــن مجــع املعلومــات 

ــاذ  ــداف، واخت ــق األه ــة حتقي ــد درج ــا لتحدي ــة، وحتليله ــرة املدروس ــة بالظاه ــات ذات العالق والبيان

القــرارات مــن أجــل التصحيــح والتصويــب يف ضــوء األحــكام التــي َتــمَّ إطالقهــا"، وعرفــه آخــرون 

ــه  ــا، ":وجــاء تعريفــه يف قامــوس) ROBERT MICRO(: بأن ــر قيمــة نشــاط أو يشء م ــه: "تقدي بأن

احلكــم عــى قيمــة الــيء وتقديــره لتقويمــه")1(.

ــي  ــة كلمــة) Curriculum(، الت ــل كلمــة املنهــج يف اللغــة اإلنجليزي املناهج:مجــع منهــج، وتقاب

ــلكه  ــذي يس ــار ال ــي املس ــباق؛ أي: ه ــامر الس ــي مض ــو)Currere(، تعن ــي، ه ــل التين ــود إىل أص تع

ــق هــدف مــا. اإلنســان لتحقي

مفهــوم املنهــج اصطالًحــا: تتعــدد تعريفــات املنهــج مــن الناحيــة االصطالحيــة وتتنــوع، منهــا 

مــا يتــم الرتكيــز فيــه عــى وصــف املحتــوى )املــادة الدراســية(، ولعــل هــذا التصــور متأثــر بمفهــوم 

ــن  ــلوك، ويمك ــر الس ــؤدي إىل تغي ــة ت ــأن املعرف ــاد ب ــاد االعتق ــن س ــة، ح ــة القديم ــة اليوناني الرتبي

تعريــف املنهــج - بنــاًء عليــه - عــى أنــه جمموعــة املــواد الدراســية )Matter Subject(، وهــي التــي 

 Dictionary (ــده يف ــا نج ــذا م ــها، وه ــا وتدريس ــون تنفيذه ــا، واملعلم ــون إعداده ــوىل املتخصص يت

ــة  ــررات الالزم ــية أو املق ــواد الدراس ــة امل ــه: "جمموع ــج بأن ــرف املنه ــذي يع Educatuion of(، ال

للتأهيــل يف جمــال معــن، مثــل: منهــج الرياضيــات، ومنهــج اللغــات، ومنهــج العلــوم وغرهــا")2(، 

واملعايــر)Standards( وتعنــي العبــارات التــي يمكــن مــن خالهلــا حتديد املســتوى املالئــم واملرغوب 

فيــه مــن إتقــان املحتــوى، واملهــارات واألداءات وفــرص التعلــم)3(، واملــؤرشات )Indicators( و"هي 

)1(  الفــرق بــني مصطلحــي " التقويــم " و" التقييــم "، د. أمحــد إبراهيــم خــر،  2013/3/2 ميــالدي - 1434/4/19 هجــري رابــط 
املوضوع:

 https//:www.alukah.net/web/khedr#/0/50989/ixzz6TfUvKSmx
)2(  املنهج املدريس املعارص، لسعادة، )ص32 (.

))(  تعيري نقدي ملعايري إعداد املعلم املتضمنة يف املعايري القومية للتعليم بمرص، لزيتون، )ص115(.
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عبــارات تصــف األداء أو الســلوك املتوقــع أن يؤديــه الطالــب للوفــاء بمتطلبــات حتقيــق املعيــار")1(.

 عينة البحث:

تشمل العينة حمتوى متوازن من كتاب جونز طبًقا للقواعد العلمية املعتربة. 

 الدراسات السابقة:

الدراسة األوىل:  -

عنواهنا: )قواعد اللغة العربية مع بعض املقتطفات من القرآن(.

 أعدها:

 توماس تكسن)2( ونرشها يف كتاب)3(.

هدفها:

تعليم اللغة العربية واالستشهاد ببعض املقتطفات من القرآن الكريم.

منهجها وخالصة نتائجها: 

ــل  ــا، ونق ــا بنصوصه ــة، ونقله ــو العربي ــب النح ــن كت ــل م ــريب، وهن ــج الع ــس املنه ــتخدم نف اس

ــد، جيــزم الباحــث  ــر فيهــا االستشــهاد بزي ــة، والتــي يكث ــة باألســامء مــن  كتــب النحــو العربي األمثل

بأنــه اســتقاها مــن رشح ابــن عقيــل  واالســتدالالت كثــرة، منهــا مــا ذكــره ابــن عقيــل ونقلــه تكســن 

)1(  تطوير منهج مبادىء التجارة باملدارس الثانوية التجارية يف ضوء معايري اجلودة الشاملة للمنهج وقياس فاعليته، لعيل، )ص934(.
)2(  املســترشق األملــاين  تومــاس كريسشــتيان تكســن  Tychsen Christian Thomas )1758-1834(: مســترشق أملــاين 
ــل  ــة يف كي ــم اللغ ــوت وعل ــنة1823، درس الاله ــه س ــة ( ألف ــة العربي ــد اللغ ــهر) قواع ــه الش ــهور بكتاب ــري، مش ــويت لوث واله
وغوتنغــن، ثــم قــام بجولــة تعليميــة، شــملت فرنســا وإســبانيا وأقــام إقامــة طويلــة يف فيينــا، يف ســنة 1788، أصبــح أســتاذًا لعلــم 

ــة. ــة أجنبي ــات علمي ــط بجمعي ــن ، وارتب ــة جوتنج ــًوا يف أكاديمي ــن، وكان عض ــة غوتنغ ــوت يف جامع الاله
))(  Christian(1832),Grammatik der Arabischen Thomas ,Tychsenظهــرت نســخة إلكرتونيــة مصــورة مــن الكتــاب  

ســنة 2013م، ثــم ُأعيــد طبعــه يف 2018م.
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بالنــص، فقــد نقــل تكســن صــدر بيــت الفــرزدق:

ما أنت باحلكم الرتىض حكومته ... وال األصيل وال ذي الرأي واجلدل)1( 

واســتخدم تكســن نفــس األمثلــة، وبــرز زيد نفســه، عى ســبيل املثــال: "ما قــام إال زيــد، وما أمجل 

زيــد )Zeidus,Zeidum(« )ص108(، ومل يذكــر مصــادره العربيــة، وتعمــد ترمجــة بعــض األســامء 

 »)Zenobia( وحــّرف اســم زينــب إىل »زينوبيــا ،)ص 109(  )bie stsbt( »مثــل: »ترجــم املدينــة

وخصــص فصــاًل مــن أربعــن صفحــة لســور مــن القــرآن، يف النســخة املصــورة الصفحــات يف آخــر 

ــن إىل  ــن اليم ــاب م ــر الكت ــات يف آخ ــة 2018م الصفح ــن، ويف طبع ــار إىل اليم ــن اليس ــاب م الكت

ــل  ــا حم ــا أو مدنيته ــن أن مكيته ــم م ــى الرغ ــة، ع ــا مدني ــزم بأهن ــة، وج ــورة الفاحت ــدأ بس ــار، ب اليس

خــالف بــن العلــامء)2(، وذكــر بأهنــا ســبع آيــات، وأســقط منهــا آيــة البســملة، وجعل»غــر املغضــوب 

عليهــم وال الضالــن« اآليــة األخــر، ثــم ســورة العلــق، ثــم الشــمس، ثــم الليــل، ثــم الســورة 68 

يقصــد ســورة القلــم، ثــم ســورة العــر، فســورة الضحــى، فســورة التــن، ثــم ســورة أمل نــرشح- 

كتبهــا كذلــك -، وســورة البقــرة، وكتب)ســورة حممــد (  ) ســورة القتــال (، ثــم ســورة 

املائــدة، ومل يعلــق تكســن عــى ســورة مــن الســور، وخلصــت نتائجهــا إىل إمكانيــة توظيــف مفــردات 

مــن القــرآن يف تعليــم اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن هبــا، وإن  اســتخدام املفــردات القرآنيــة يف تعليــم 

العربيــة مــا يشــجع املتعلــم عــى قــراءة القــرآن، وإمكانيــة فهــم معانيــه، ونبهــت الدراســُة الباحــث إىل 

حيويــة كتــب ثراثنــا النحويــة، وإمكانيــة ترمجتهــا لتعليــم اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن هبــا، بدليــل أن 

تكســن نفســه اســتخدمها يف كتابــه وهــذا مــا يدلــل عــى كفــاءة فاعليتهــا. 

)1(  رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك، )57/1(.
)2(  فتح القدير اجلامع، للشوكاين؛ )13/1(.
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الدراسة الثانية:  -

ــب  ــن األجان ــة م ــة العربي ــى اللغ ــالمى لدارس ــن اإلس ــل ىف الدي ــج متكام ــاء برنام ــا: )بن عنواهن

ــن  ــد حس ــور أمح ــة( للدكت ــة العربي ــم اللغ ــو تعل ــاه نح ــراءة واالجت ــارات الق ــة مه ــىل تنمي ــريه ع وتأث

ــيل.  ــد ع حمم

هدفها: 

 تنميــة مهــارات الفهــم القرائــي لــدى داريس اللغــة العربيــة مــن الناطقــن بغرهــا؛ وذلــك بعــد 

مــا أكــدت دراســات كثــرة مــن أن الفهــم القرائــى أســاس لتعلــم كل مقــروء، فاألصــل ىف القــراءة 

ــة  ــل ىف اللغ ــتوى التحصي ــى ومس ــم القرائ ــن الفه ــا دااًل ب ــاك ارتباًط ــم، وأن هن ــون أواًل للفه أن تك

العربيــة.

منهجها:

اعتمــد البحــث احلــايل عــى املدخــل التكامــيل يف عــرض حمتــوى النصــوص الدينيــة، ملــا لــه مــن 

أمهيــة كــربى بــن مداخــل التعلــم، حيــث بــدأ التكامــل كمدخــل تدريــي نتيجــة ظهــور مفهومــى 

الربــط والدمــج، اللذيــن ظهــرا كــرد فعــل لالنتقــادات التــي وجهــت ملنهــج املــادة الدراســية عــام 

1915م، والتــي منهــا اعتــامده عــى الفصــل بــن املــواد الدراســية، وتفتيــت املعرفــة العلميــة، والتنظيم 

ــن  ــد ع ــاة والبع ــن احلي ــال ع ــم، واالنفص ــة للمتعل ــح اإلجيابي ــم وال يتي ــب املعل ــذي يناس ــى ال املنطق

خــربات املتعلــم، لــكل هــذه االنتقــادات ظهــرت عــدة حمــاوالت لتحســن تنظيــم املــادة الدراســية، 

وربــام ركــزت مجيعهــا عــى تكامــل املــواد وعــى وظيفيــة املعرفــة وعــى ســيكولوجية التنظيــم.

وخالصة نتائجها:

1- توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 0.05 بــن متوســطى درجــات املجموعــة 

ــار  ــدى الختب ــق البع ــل ىف التطبي ــج املتكام ــت الربنام ــى درس ــة الت ــة التجريبي ــة واملجموع الضابط
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مهــارات الفهــم القرائــى؛ ممــا يــدل عــى األثــر اإلجيــايب للربنامــج املتكامــل القائــم عــى النصــوص 

الدينيــة يف تنميــة مهــارات الفهــم القرائــي. وهــذا مــا يتفــق مــع بعــض الدراســات التــى أكــدت عــى 

أن اســتخدام املحتــوى الدينــي لــدى غــر الناطقــن بالعربيــة لــه أكــرب األثــر يف تنميــة الفهــم القرائــي.

2- توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 0.05 بــن متوســطى درجــات املجموعــة 

ــار  ــدى لالختب ــق البع ــل ىف التطبي ــج املتكام ــت الربنام ــى درس ــة الت ــة التجريبي ــة  واملجموع الضابط

التحصيــى، لصالــح املجموعــة التجريبيــة، وهــذا يتفــق مع ما أشــارت إليــه دراســة )بدرالعــدل:2001م( 

ــة. ــاك ارتباطــا داال بــن الفهــم القرائــى ومســتوى التحصيــل ىف اللغــة العربي عــى أن هن

3- توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 0.05 بــن متوســطى درجــات املجموعــة 

ــاس  ــدى ملقي ــق البع ــل ىف التطبي ــج املتكام ــت الربنام ــى درس ــة الت ــة التجريبي ــة  واملجموع الضابط

ــل  ــة أو تعدي ــات املرغوب ــن االجتاه ــى أن تكوي ــدل ع ــا ي ــة، مم ــة التجريبي ــح املجموع ــاه، لصال االجت

ــا  ــن تكوينه ــلوكية يمك ــامط س ــات أن ــث إن االجتاه ــم، حي ــر قائ ــا أم ــوب فيه ــر املرغ ــات غ االجتاه

ــامط  ــم أن ــى حتك ــن الت ــادئ والقوان ــع للمب ــا ختض ــا أو تعديله ــى ىف تكوينه ــم، وه ــا بالتعل وتعديله

ــالن: 1998م(. ــى رس ــرى )مصطف ــلوك األخ الس

4- توجــد قــوة تأثــر كبــرة للربنامــج املتكامــل ىف نمــو مهــارات الفهــم القرائــى، والتحصيــل، 

واالجتــاه نحــو تعلــم اللغــة العربيــة، وهــو مــا يتفــق مــع دراســة )فتحــي يونــس، وآخــران:1999م(، 

ــوق  ــالمى تف ــن اإلس ــم الدي ــل يف تعلي ــج املتكام ــا املنه ــتهم إىل أن مزاي ــج دراس ــارت نتائ ــث أش حي

املزايــا التــى تنســب إىل منهــج املــواد املنفصلــة، وأن الوحــدة قالــب مناســب للتكامــل يف تعليــم الديــن 

اإلســالمي.
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الدراسة الثالثة:   -

عنواهنا: 

دراسة )حتليل الكتب املدرسية لتدريس اللغة العربية كلغة أجنبية من حيث املناهج الثقافية(.

منهجها:  

ــى  ــرت ع ــة اقت ــة توصيفي ــو)2(، دراس ــا واس ــكا)1(، وأن ــا ليوي ــف ماغدالين ــن تألي ــة م الدراس

ــة، وقامــت بفحــص خصائــص الكتــب الدراســية  وصــف املضامــن وركــزت عــى أبعادهــا الثقافي

لتعليــم اللغــة العربيــة كلغــة أجنبيــة بالنظــر ملحتــوى املجموعــة املواضيعيــة الثقافيــة، حللــت الدراســة 

ثالثــة كتــب مدرســية خمتلفــة، متثــل ثالثــة أســواق نــرش خمتلفــة )بولنــدا، وفرنســا، والواليــات املتحدة 

ــة  ــق والثقاف ــة وعــرض احلقائ ــن ممارســة تدريــس اللغــات األجنبي ــة(، وتفــرتض اجلمــع ب األمريكي

ــوم يف  ــذا املفه ــس ه ــة، ينعك ــنوات طويل ــتمرة لس ــة واملس ــس األوروبي ــول التدري ــة أص ــن منهجي م

)glottopedagogy( تكويــن نظــام جديــد للغلوتبديكتاتيــك ُيعــرف باســم علــم أصــول التدريــس

بــن الثقافــات، ال يوجــد لــه مصطلــح مقابــل يف اللغــة العربيــة.

هدفها:

ــا  ــص م ــبب نق ــال بس ــل الفع ــارة التواص ــايف)3(، ومه ــياق الثق ــة يف الس ــة العربي ــم اللغ  تعلي

يســمى بالكفــاءة بــن الثقافــات، ُتعــرف الكفــاءة بــن الثقافــات بأهنــا "القــدرة عــى التواصــل مــع 

ــب  ــة، يف الكت ــة العربي ــم اللغ ــارات"، وتعلي ــدول، وامله ــة وال ــم الثقافي ــر واألم ــف الدوائ ــيل خمتل ممث

)1(  ماغدالينا لويكا دكتورة بقسم الثقافة واللغة العربية، جامعة نيكوالس كوبرنيكوس، بولندا.
)2(  آنا واسو باحثة ماجستر يف الرتبية، بجامعة آدم ميكيفيتش، معهد الدراسات الرتبوية.

  (3)J  .Wightwick  ,M .Gaafar  .Arabic  verbs  and  essentials  of  grammar, 1998; E. Schulz, G. 
Krahl, W. Reuschel. Standard Arabic:, 2000; J. Wightwick. Mastering Arabic, , 2008; M. 
Alosh. Ahlan wa Sahlan,, 2011; B.K. Frangieh. Arabic for Life , 2011; K.C. Ryding. Arabic, 
2014.
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ــة  ــل الدراس ــة، "ودلي ــم اللغ ــات أو دورات تعلي ــتخدم يف اجلامع ــي تس ــة والت ــة املتخصص األكاديمي

ــي متكــن مــن التواصــل األســايس  ــة الت ــة املرحلي ــام حيقــق الكفــاءة اللغوي ــة")1(،  ب ــة النموذجي الذاتي

يف الــدول العربيــة)2(، وبتحليــل الكتــاب املــدريس املوســوم بعنــوان )أهــاًل وســهاًل()3(، وبالفحــص 

تبــن أن الكتــاب متخــم بالثقافــة العربيــة وبأشــكال خمتلفــة، وأن التامريــن هادفــة لتحســن االتصــال 

مــن خــالل النهــج الوظيفــي للموضوعــات واملضامــن، وال يشــر  إىل نطــاق موســع لقواعــد اللغــة 

املوجــودة يف الكتــاب، وأن املحتــوى املعجمــي واملــواد الســمعية والبريــة تقــدم لغــة احليــاة اليوميــة 

ــالمي)4(. ــخ اإلس ــريب والتاري ــامل الع للع

يتضح من الدراسات السابقة ما ييل:

ــدد  ــظ تع ــي، ويالح ــج التجريب ــك املنه ــي، وكذل ــج الوصف ــات املنه ــذه الدراس ــتخدمت ه اس

ــارة يف الدراســات املختلفــة،  ــات املخت ــوع العين ــي ســعت إليهــا هــذه الدراســات، وتن األهــداف الت

ــارات،  ــون أدوات خمتلفــة يف هــذه الدراســات منهــا االســتبانة واملالحظــة واالختب واســتخدم الباحث

ــئلة،  ــة األس ــة، وصياغ ــكلة الدراس ــد مش ــابقة يف حتدي ــات الس ــن الدراس ــُث م ــتفاد الباح ــد اس وق

ــرها. ــج وتفس ــة النتائ ــك يف مناقش ــراءات وكذل واإلج

(1) K.K .Kershul .Arabic ;2007 ,F .Mansouri ,Y .Alreemawi .Instant Arabic, 2007; K. Brustad, M. 
Al-Batal, A. Al-Tonsi. Al-Kitaab fii Ta‘allum al‘-Arabiyya.2011 , 

(2) Mansouri ,Alreemawi .Survival Arabic, 2008; F. Mansouri. Essential Arabic:, 2012.
(3) Alosh, Mahdi(2009), (Arabic and English Edition) Bilingual, Revised Edition.
(4) Magdalena Lewicka ,Waszau ,Analysis of Textbooks for Teaching Arabic, p.41
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املبحث األول: 
وصف الكتاب بإبجاز

يتنــاول املبحــث الــكالم عــن املؤلــف، ووصــف الكتــاب وهدفــه وحمتــواه ومضامينــه، وحتليلــه 

الوصفــي والكمــي، وثالثــة نــامذج مــن دروســه.

أالن جونز:

أكاديمــي غنــي عــن التعريــف، بروفيســور متخصــص يف األدب العريب املبكــر بجامعة أكســفورد، 

ومؤلــف كتــاب )الشــعر العــريب املبكــر(، ولــه كتــب يف الرتمجــة والتعليــق عــى الشــعر اجلاهــيل، يعمل 

ــا  ــل معلًق ــده، يعم ــى تقاع ــا، حت ــذ 43 عاًم ــفورد من ــة أكس ــة يف جامع ــة العربي ــتاًذا للغ ــارًضا وأس حم

لرتمجتــه اجلديــدة ملعــاين القــرآن، أول مــا جيــذب النظــر أن جونــز أهــدى الكتــاب ألســتاذه املســتعرب 

الدبلومــايس الكبــر جيمــس كريــغ)1(.

هدفه ومنهجه ومضامينه:

الكتــاب مــن القطــع الكبــر جــاء يف )350( ورقــة، حــدد جونــز املشــكلة بــأن هنــاك حاجة ماســة 

لقواعــد اللغــة العربيــة ليتمكــن القــراء اإلنجليــز مــن تعلــم العربيــة بــام فيــه الكفايــة وقــراءة القــرآن 

.1924-2017 GCMG Craig James Sir  )1(
 أعظــم مســتعرب يف ســجالت اإلمرباطوريــة الربيطانيــة، معظــم اجلواســيس يف بريطانيــا يأتــون مــن كامربيــدج، ومعظم املســتعربن 
ــفورد،  ــة يف أكس ــات الرشقي ــيكيات والدراس ــة يف الكالس ــرته األكاديمي ــدأ مس ــفورد، ب ــل أكس ــس رج ــفورد، كان جيم ــن أكس م
حتــى صــار أســتاًذا زائــًرا للغــة العربيــة يف كليــة بيمــربوك، كان جيمــس لغوًيــا بارًعــا، ليــس فقــط يف اللغــة العربيــة، ولكــن كانــت 
اللغــة العربيــة شــغفه الدائــم، حــارض يف اللغــة العربيــة يف جامعــة دورهــام ملــدة ســبع ســنوات قبــل أن يتقلــد منصــب املــدرب 
الرئيــس يف اللغــة العربيــة يف مركــز الــرشق األوســط للدراســات العربيــة يف شــمالن، وشــغله ملــدة 11 عاًمــا، ثــم التحــق بالســلك 
ــاًل  ــه زمي ــم انتخاب ــام 2008م ت ــوين، ويف ع ــانت أنت ــة س ــط يف كلي ــرشق األوس ــز ال ــاًم ملرك ــًرا منتظ ــس زائ ــايس كان جيم الدبلوم
فخرًيــا، أصبــح شــخصية بــارزة، شــارك يف العديــد مــن النــدوات يف MEC ، جــادل بــأن الديمقراطيــة ليســت مناســبة للعــرب، 
امتــاز بتحيــزه للمســترشقن، درس ملــدة عــام يف جامعــة القاهــرة 1950م، وعمــل كســفر يف دمشــق والريــاض وقبلهــا كان نائًبــا 
للمفــوض الســامي يف كواالملبــور 1975-76 ، مــن مؤلفاتــه: شــمالن: تاريــخ مركــز الرشق األوســط للدراســات العربيــة 1998م، 

نعتــه االندبنــدت بأنــه الدبلومــايس الــذي خفــف بفهمــه للقضايــا العربيــة التوتــرات مــع الســعودية. 
 The Independent. London. 19 October 2017



20

يف لغتــه األصليــة، وعــى مــدار عــام، عكــف عــى معاجلــة املشــكلة، وقدمهــا يف كتابــه، واخترهــا يف 

أربعــن درًســا غطــى مــا ظــن أنــه يكفــي للمتعلــم ليتعلــم قواعــد اللغــة العربيــة القرآنيــة، ويتمكــن 

مــن قــراءة القــرآن، ومــع ذلــك ال يغفــل عــن الطعــن يف الســياق، عــى ســبيل املثــال قــال بــأن هنــاك 

مشــاكل يف القواعــد العربيــة القرآنيــة عجــز علــامء النحــو العــرب وغرهــم عــن عالجهــا)1(، ومل يذكــر 

هــذه املشــاكل النحويــة ترحًيــا وال تلميًحــا.

هدفــه تدريــس اللغــة العربيــة باســتخدام مفــردات مــن القــرآن الكريــم فقــط، قــدم اللغــة العربية 

مــن خــالل القــرآن ليعطــي للمتعلــم فهــاًم دقيًقــا لقواعــد اللغــة العربيــة، ورسد مفــردات كثــرة مــن 

ــا، ليمكــن املتعلــم مــن تعليــم اللغــة  القــرآن، فضــاًل عــن العديــد مــن اآليــات وكــرر بعضهــا أحياًن

العربيــة وقــراءة القــرآن، واســتهدف الطــالب املســتعربن عــى املســتوى اجلامعــي واملتعلمــن عامــة، 

إذ اســتهدفت دار النــرش مــن تعاقــده تأليفــه لإلنجليــز املســلمن خاصــة، الكتــاب ليــس للمبتدئــن 

ــن  ــة أو دورت ــة مكثف ــل دورة تعليمي ــى األق ــازوا ع ــن أن جيت ــى املبتدئ ــة، وع ــة العربي ــم اللغ يف تعل

عاديتــن حتــى يتمكنــوا مــن اســتيعاب الكتــاب.

منهجه:

قــام جونــز بالــرشح وبــن األمثلــة لعــرض نــامذج مــن مفــردات وآيــات القــرآن، وبّســط األمــر 

ــرض  ــم وع ــا يف تقدي ــز انتقائًي ــرآن، كان جون ــة الق ــه للغ ــم وهتيئت ــط املتعل ــه رب ــول، هدف ــكل مقب بش

قواعــد اللغــة العربيــة القرآنيــة، هبــدف توضيــح قواعــد اللغــة العربيــة يف القــرآن والتــي تعتــرب األكثــر 

فاعليــة للمتحدثــن باللغــة اإلنجليزيــة، وبلغــة ســهلة ومجــل بســيطة ينفــذ هلدفــه مبــارشة.

(1) Jones ,Arabic Through The Qurʾān, p. xvi.
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الكتاب يف ضوء معايري بناء منهج تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا.

حتليل حمتوى الكتاب: التحليل الوصفي والتحليل الكمي

حــر جونــز دروســه يف أربعــن درًســا، مل تكــن دروســه متســاوية، بفحصهــا يمكــن تقســيمها 

إىل أربعــة أقســام:

1-دروس قصرة عدد صفحاهتا من)2-3( صفحات.

2- دروس متوسطة عدد صفحاهتا من )4-5( صفحات.

3-دروس طويلة عدد صفحاهتا من )6-7( صفحات. 

4-دروس طويلة جًدا عدد صفحاهتا )11( صفحة.

النسبة املئويةعدد الدروسدروس الكتاب

37.5% 15دروس قصرة1

37.5% 15دروس متوسطة2

22.5%9دروس طويلة3

2.5%1دروس طويلة جًدا4
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وكانــت مجلــة الــدروس القصــرة مخســة عــرش درًســا، وكذلــك الــدروس املتوســطة، وقــل عــدد 

الــدروس الطويلــة إىل تســعة دروس، واقتــرت الــدروس الطويلــة جــًدا عــى درس واحــد فقــط.

افــرتض جونــز فيمــن يســتخدمون الكتــاب أنــه ينبغــي أن يكونــوا عــى درايــة بالكتابــة العربيــة، 

وألن الكثريــن منهــم ليســوا عــى درايــة، لــذا خــص الــدروس اخلمســة األوىل برتمجــات تســاعد عــى 

إتقــان الكتابــة العربيــة، وحــرص عــى اســتخدام قــدر معــن مــن الصوتيــات وصاغهــا يف )ترمجــات 

صوتيــة( باحلــروف اإلنجليزيــة. 

حــر دروســه يف أربعــن درًســا بــدأ باألبجديــة، واعتــرب دروســه تغطــي جــل قواعــد اللغــة العربيــة، 

وجعــل بعــد كل درس مترينـًـا، واجابــات التامريــن يف هنايــة الكتــاب، وبدأ بأســامء وأشــكال احلــروف العربية، 

واحلــروف الســاكنة نطًقــا ووصًفــا، تنــاول يف الــدرس األول األســامء والصفــات، ويف الــدرس الثــاين اجلمــع، 

والــدرس الثالــث متريــن عــى األســامء، ثــم عــرج عــى حــروف اجلــر وحرهــم يف ثامنية)مــن، يف، ل، ب، 

عــى، إىل، مــع، بــن(، والضامئــر، واإلضافــة، واللواحــق، ومــا، واألعــداد، وكان وقــال وملــا، واالشــتقاقات، 

واالســتفهام، وأيــن، وإذا، وليــس، وكل وبعــض، وأســامء املوصــول، واالســتثناء بــإال،  واألســامء اخلمســة، 

واألفعــال اخلاصــة )لــوال(، وأخــوات كان، ظــل ومــازال وليــس وأصبــح ومــادام، وأرفــق يف الســياق )كاد(، 

واجلمــل الرشطيــة ثــم القســم، واختتــم دروســه ب)مــا كان( باعتبارهــا اســتخدامات خاصــة، وعــرج عــى 

التعجــب واملــدح والــذم، وأرفــق قائمــة باملصطلحــات التقنيــة، رسد فيهــا بعــض املصطلحــات النحويــة يف 

مخــس صفحــات )295-290(.

ــدرج إىل  ــم ت ــاب، ث ــبعة دروس يف أول الكت ــم يف س ــهلة، وحره ــدروس الس ــز بال ــدأ جون ب

مســتويات أعــى، وبعــد الفحــص والتقييــم تبــن أن كل الــدروس ســهلة، ويمكــن اســتيعاب الدروس 

ــن  ــات مل ــالث جلس ــتن إىل ث ــة - يف جلس ــل الفردي ــروق التحصي ــاة ف ــة - بمراع ــطة والطويل املتوس

يعانــوا مــن ضعــف االســتيعاب والتحصيــل، وممــن ال تــزال خلفيتهــم العربيــة ضحلــة، والــدروس مــن 

)1-7( ســهلة تتمثــل بنســبة17.5% مــن مجلــة دروس الكتــاب، والــدروس مــن) 8-40( بنســبة %82.5 .
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اسرتاتيجية التقنية التعليمية التي وظفها جونز: 

قسم الدرس إىل  ثالثة أقسام:
ــًدا  ــدة جي ــان القاع ــى رضورة إتق ــدد ع ــة، وش ــات النحوي ــن املوضوع ــدد م ــرض ع ــدأ بع  أ- ب

قبــل االنتقــال إىل القاعــدة التاليــة، وينبغــي االنتبــاه والرتكيــز لفهــم األمثلــة الــواردة يف كل قســم مــن 

األقســام النحويــة)1(.

 ب- ثــم عــرض مفــردات الــدرس، ونبــه عــى االهتــامم هبــا، والغــرض مــن املفــردات قراءهتــا، 

ويف الــدروس الســبعة األوىل، حيتــوي العمــود األول عــى املفــرد لألســامء، وبعــض الضامئــر، 

والظــروف، وحــروف اجلــر، وغــر ذلــك؛ وحيتــوي العمــود الثــاين عــى صيغــة اجلمــع )بمختلــف 

ــد  ــن، يوج ــدرس الثام ــن ال ــدًءا م ــة، وب ــة اإلنجليزي ــى الرتمج ــث ع ــود الثال ــوي العم ــه(؛ وحيت أنواع

ــن     ــردات م ــط املف ــرتاوح متوس ــا، وي ــة نطقه ــامء وكيفي ــن االس ــة يب ــة العربي ــن اللغ ــر م ــود آخ عم

ــاب  ــة الكت ــة، ويف هناي ــردات العام ــض املف ــتقاقات، وبع ــض االش ــن بع ــردة، وتتضم )15-40( مف

مجــع كل مفــردات الــدروس مــن )1-40( بالرتتيــب األبجــدي العــريب، وذلــك لتمكــن املتعلــم إذا 

مــا نــي كلمــة مــا مــن البحــث عنهــا دون احلاجــة إىل تذكــر الــدرس الــذي اســتخدمت فيــه، وشــدد 

عــى أن يبــذل الطالــب كل مــا يف وســعه مــن حمــاوالت للتعــرف عــى الكلــامت )مفــردات الــدروس( 

ــدرس اآلخــر. ــل أن ينتقــل إىل ال قب

ــدرس،  ــان ال ــى إتق ــاعده ع ــم ويس ــب املتعل ــمح بتدري ــا يس ــد كل درس مترينً ــع بع  ج- وض

ــات  ــدون الرجــوع إىل إجاب ــن ب ــن، وشــدد عــى حــل كل التامري واســتيعابه مــن خــالل حــل التمري

التامريــن، وإذا وجــد الطالــب أنــه ال يــزال يعــاين مــن مشــاكل، فعليــه اللجــوء إىل اإلجابــات، والنظــر 

يف اجلملــة وترمجتهــا، وجيــب مراجعــة املفــردات وإتقاهنــا متاًمــا، واعتــرب املفــردات حمفــزات للمتعلــم 

ليتعلــم املفــردات وإتقاهنــا، وحــث عــى تعلــم القواعــد النحويــة واحلــاالت الشــاذة، وأكــد أن اهلــدف 

الرئيــس هلــذا الكتــاب هــو مســاعدة الطالــب عــى تعلــم قــراءة القــرآن)2(. 

(1) Jones ,Arabic Through The Qurʾān, p. xvi.
 )2( Jones ,Arabic Through The Qurʾān, p. xvii.
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ثالثة نامذج من دروسه: 

قســم كتابــه إمجــااًل يف ثالثــة أقســام رئيســة، دروس قصــرة جــًدا، ودروس متوســطة، ودروس 

طويلــة، نتنــاول مــن كل قســم درًســا:

1- الدرس الثاين: اجلمع.

بــن فيــه صيــغ اجلمــع، وأن اجلمــع يف اللغــة العربيــة نوعــان معروفــان، بصيغــة اجلمــع الســامل 

وصيغــة مجــع التكســر، وبشــكل عــام يعــد مجــع التكســر أكثــر شــيوًعا، إال أن نســبة اجلمــع الســامل 

ــر:  ــع التكس ــث، ومج ــع املؤن ــن مج ــر ع ــع املذك ــات، يف مج ــف الصوتي ــرآن، وختتل ــر يف الق ــى بكث أع

ــون،  ــون، تواب/تواب ــع، ظامل/ظامل ــة املفرد/اجلم ــرض قائم ــور، وع ــران / الث ــازل، والث املنزل/املن

ــون.  أعجمي/أعجمي

وبــن أن اســتخدام اجلمــع بصيغــة املذكــر الســامل قليــل جــًدا، ومثــل لــه بمثالــن: ظــامل/ ظاملــون؛ 

ــرآن  ــامل يف الق ــر الس ــع املذك ــس جلم ــال: لي ــن، وق ــر اآلن للمه ــا يش ــون، وأن معظمه ــواب/ تواب ت

ــي  ــع أعجم ــن أن مج ــط، يف ح ــون( فق ــي( )أعجمي ــع )أعجم ــز أن مج ــر جون ــف؛ وذك ــود مكث وج

أعجميُّــون وأعاِجــُم، ويالحــظ أن أمثلتــه جلمــع املذكــر الســامل كلهــا يف حالــة الرفــع فقــط، وذكــر أن 

هنــاك بعــض الكلــامت يف القــرآن مفــرد مؤنــث، تنتهــي بـــ )تــون tun( يقصــد صــوت« التــاء املربوطة 

يف حالــة التنويــن بالرفــع (ٌة ( ويمكــن أن تــدل عــى مذكــر، والكلمــة الشــائعة الوحيــدة هــي: ســنة 

مجعهــا )ســنون sinuna( وعــى الرغــم مــن أنــه يف اللغــة العربيــة احلديثــة تــم اســتبداهلا بصيغــة مجــع 

ــك، ال  ــع ذل ــة، وم ــة خاص ــذه حال ــات، وه ــات، آية/آي ــة/ مؤمن ــنوات(، مؤمن ــامل )س ــث الس املؤن

يمكنــك افــرتاض أن مجيــع الكلــامت التــي تنتهــي بـــالتاء املربوطــة جتمــع مجــع مؤنــت ســامل، فالكثــر 

ليــس كذلــك، بــل عــى العكــس، وهنــاك مــن الكلــامت جتمــع مجــع مؤنــث ســامل، عــى الرغــم مــن أن 

مفردهــا ليــس مؤنــث، عــى ســبيل املثــال: ســامء /ســاموات، يالحــظ أنــه يوجــد خلــل واضــح عنــد 

جونــز يف مفهــوم املؤنــث يف اللغــة العربيــة حيــث يعتــرب أن كلمــة الســامء التــي مثــل هبــا ليســت مؤنًثــا 
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وعــى الرغــم مــن ذلــك فإهنــا جتمــع عــى صيغــة مجــع املؤنــث الســامل، فهــو يقــدم القاعــدة ويقــدم مــا 

يشــكك يف تقعيدهــا، ممــا جيعــل املتعلــم يف حــرة وارتبــاك شــديدين.

مجع التكسري:

ذكــر جونــز أن مجــع التكســر يشــبه اجلمــع الشــاذ يف اللغــة اإلنجليزيــة، كجمــع الفــأرة / الفئران، 

والقــدم / أقــدام، ومعظــم أســامء اللغــة العربيــة وجــل الصفــات جتمــع مجــع تكســر؛ وهنــاك العديــد 

ــؤ  ــربة بالتنب ــك اخل ــمح ل ــة، تس ــدود معين ــه يف ح ــتجد أن ــة س ــر، يف النهاي ــع التكس ــكال مج ــن أش م

بصياغــة مجــع التكســر، يف البدايــة مــن املســتحيل التنبــؤ هبــذا، وجــاء باألمثلــة التاليــة: عبــد/ عبــاد، 

قــرن/ قــرون، فاكهــة/ فواكــه، كتــاب/ كتــب، رجــل/ رجــال، قريــة/ قــرى.

ثــم ذكــر أن هنــاك قاعــدة نحويــة مهمــة جيــب أن تتذكرهــا: يعامــل مجــع التكســر كمفــرد مؤنث، 

إال إذا أشــار إىل املذكــر، فإنــه يعامــل عــى أنــه مذكــر )املؤنــث يعامــل معاملــة مجــع املؤنــث الســامل(، 

وهكــذا، قــرون، فواكــه، قــرى، كتــب. كتــب قيمــة، منافــع كثــرة، القــرون األوىل، رجــال/ عبــاد، 

رجــال مؤمنــون، عبــاد مكرمــون. قوم...القــوم الكافــرون، أّيــام ُأخــر.

ثــم ذكــر أنــه جيــب أن تتبــع الصفــات األســامء تأنيًثــا وتذكــًرا، ُكتــب قيمــة، منافــع كثــرة، هنــاك 

بعــض األســامء يف القــرآن بصيغــة املفــرد وتصــف اجلمــع، وعــادة مــا تأخــذ صفــات اجلمــع، ومــن 

أبرزهــا قــوم، القــوم الكافــرون، بعــض أســامء مجــع التكســر ال تشــر إىل األشــخاص، عــى ســبيل 

املثــال: أيــام ُأخــر، وذكــر أنــه أحياًنــا توجــد مثــل هــذه األســامء يف القــرآن بصيغــة مجــع املؤنث الســامل، 

وال تظهــر كثــًرا، لكــن مــن املدهــش أن يــرى املــرء هــذا االســتخدام يف اللغــة العربيــة احلديثــة، وخطأ 

شــائع عنــد املبتدئــن،  يتوقــع اجلمــع بصيغــة مجــع التكســر، يكــون بإضافــة )التــاء املربوطــة(، وهــذا 

مســتحيل متاًمــا)1(.

 )1( Jones ,Arabic Through The Qurʾān, p. 16-21.
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رشح رشًحــا رسيًعــا مبســًطا، ال يتوســع يف األمثلــة، وال يتعــرض ألقســام مجــع التكســر)مجع قلــة 

ومجــع كثــرة(، وال ألوزانــه، وال لصيغــة مجــع اجلمــوع، وال لصياغــة اجلمــع الــذي يمكــن صياغتــه 

بأكثــر مــن صيغــة، يكتفــي بذكــر صياغــة واحــدة، عــى ســبيل املثــال: َعْبــد )مفــرد(: إن اقتــر املعجم 

ــاد وَعَبــدة، عــى األقــل كان  الوجيــز يف مجعــه عــى )عبيــد وأعبــد()1(، فلــه مجــوع أخــرى، ِعبــاد وُعبَّ

ينبغــي عليــه أن يســهب قليــاًل فيــام ورد يف القــرآن مــن أمثلــة، ويــدرب املتعلــم عليهــا، فقــد ورد عبــاد 

وعبــدة ژ ہ  ہژ  ]الزمــر:17[، وورد ژ ڎ  ڈژ  ]املائــدة:60[، وَعْبــد )مفــرد(: مجعــه َعبيــد، وورد 

ــع:  ــم( واجلم ــد: )اس ــرة:178[، َعب ــرد ژ گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳژ ]البق ــة املف ــرآن بصيغ يف الق

قيــق اململــوك. عبيــٌد، وُعُبــد، وأْعُبــٌد، وُعْبــَداٌن، والَعْبــُد: الرَّ

وأدرج قائمــة مــن عرشيــن كلمــة مفــردة ومجًعــا، وترجــم معانيهــم وأصواهتــم، وبفحــص قائمــة 

جونــز، تبــن أن قائمــة جونــز هبــا عــرشة مــن مجــع املذكــر الســامل، وواحــدة مجــع مؤنث ســامل، وتســعة 

مــن مجــع التكســر، وأدرج يف التمريــن،  قائمــة مــن اثنــن وعرشيــن صفــة وموصوًفــا، مفــرًدا ومجًعــا، 

ممــن وردت يف القــرآن، وأدرج صوتياهتــا وأرقــام اآليــات التــي وردت هبــا، وهاكــم قائمــة التمريــن: 

ــة  ــة. 6. قري ــرة. 4. القــرون األوىل. 5. القــرى ظامل ــرة. 3. فواكــه كث 1. آهلــة أخــرى. 2. منافــع كث

ظاملــة. 7. اليهــود والنصــارى. 8. الســموات واألرض. 9. أعجمــي وعــريب. 10. القــوم الظاملــون. 

11. القــوم الكافــرون. 12. كافــر ومؤمــن. 13. رجــال مؤمنــون. 14. املؤمنــون واملؤمنــات.

ــون. 19.  ــاد مكرم ــواب. 18. عب ــرون. 17. اهلل ت ــون واآلخ ــات. 16. األول ــون ومؤمن  15. مؤمن

ــلامت. ــلمون واملس ــامء واألرض. 22. املس ــر. 21. الس ــام أخ ــن. 20. أي ــل مؤم رج

ليســت هنــاك دقــة ففــي )الســموات( مل يوضــع ألــف صغــرة عــى هيئــة الرســم يف املصحــف، 

وعــى الرغــم مــن رشحــه املبســط للقواعــد، إال أنــه يتعمــد إربــاك املتعلــم بعــد أن يــرشح القاعــدة 

يقــوم بذكــر شــواذ القاعــدة، بطريقــة تــكاد تبطــل تقعيــد القاعــدة، وأكــد عــى ذلــك يف مجــع املؤنــث 

)1(  املعجم الوجيز، )ص403(.
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الســامل ومجــع التكســر، فضــاًل عــام ملــح بــه بــأن بعــض القواعــد يف حالــة تغيــر، يعنــي بطريقــة غــر 

مبــارشة حيــث املتعلــم عــى عــدم التمســك هبــا.

2- الدرس اخلامس: درس ياء املتكلم)1(. 

 يــاء املتكلــم للمتعلــم غــر العــريب هلــا أمهيــة كبــرة، ألهنــا تســاعده يف التعبــر عــن نفســه، فضــاًل 

عــن فهمــه لعباراهتــا، وتعينــه عــى فهــم املزيــد مــن اللغــة العربيــة، ومهــد بمعنــى الضمــر املتصــل 

للمتكلــم املفــرد، وأنــه بمعنــى ضمــر امللكيــة للمفــرد املتكلــم باللغــة اإلنجليزيــة، ثــم مّثــل بأربعــة 

ــادي  ــون، عب ــادي الصاحل ــداي، عب ــي، ه ــايت، نعمت ــادي، حي ــب: ريب، عب ــذا الرتتي ــااًل، هب ــرش مث ع

ــة، الكافــرون هــم الظاملــون  ــي مــن أهــيل، يل عمــيل، يل آي صاحلــون، ريب قريــب، أريض واســعة، ابن

واهلل هــو التــواب.

وذكــر بــأن التــاء املربوطــة حتــول إىل تــاء مفتوحــة عنــد إحلــاق الضمــر املتصــل هبــا، مثــل حيــاة  

/حيايت.نعمــة /نعمتــي، وإذا كان هنــاك تنويــن فإنــه حيــذف، مثــل هــدى / هــداي.

ثــم تنــاول بالــرشح ) يل ( ومثــل هلــا بمثالــن: يل عمــيل، ويل آيــة، ثــم تنــاول باإلنجليزيــة الضمــر 

يف حالــة الفصــل بعــد إن رشح باإلنجليزيــة ووضــح باألمثلــة مثــل: كتــايب اجلديــد، اهلل هــو احلــق يف 

ــه تعــاىل: ژ ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ژ ]احلــج:62[.  قول

ويفصــل بينهــام بضمــر الفصــل )هــو(، الكافــرون هــم الظاملــون، اهلل هــو التــواب، عــذايب هــو 

العــذاب األليــم، ويف اجلــزء الثــاين تنــاول املفــردات)2( وصــف املفــردات يف قائمتــن: مفــرد ومجــع، 

ومــن بينهــم ســت كلــامت ألــزم الطالــب بكتابــة صياغتهــا يف اجلمــع. 

ابــن/ أبنــاء/ بنــون، ويل/ أوليــاء، خالــد/ خالــدون، صالــح/....   ،  نعمــة/ ...، أخ، إخــوان/ 

إخــوة، رب/ أربــاب، عمــل/ أعــامل، خشــب/...، قريــب/...، ســميع/...، حيــاة، َحَيــٰوٍةۢ/...... .

 )1( Jones ,Arabic Through The Qurʾān, p.35-36.
 )2( Arabic Through The Qurʾān, p.37
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اجلزء الثالث: التمرين.

عــذايب شــديد، ريب رحيــم، ريب قريــب، ويل اهلل، اهلل ريب، ابنــي مــن أهــيل، عــذايب هــو العــذاب 

األليــم، معــي ريب، بينــي وبــن إخــويت، حســبي اهلل، اهلل هــو اهلــدى، اهلل هــو احلــق، ريب لطيــف، هــو 

اهلل ريب، هــي عصــاي، اهلل هــو الســميع، اهلل هــو ريب، أنــا ورســيل، هــو مــن الكتــاب، هــو يف ضــالل 

مبــن، عــذايب شــديد، هــو خالــد يف النــار، هــو األول واآلخــر، أنــا مــن املســلمن، أجــري عــى اهلل، 

وكتــب الصوتيــات، وأرقــام اآليــات التــي ذكــرت فيهــا، وبــن ضمــر الفصــل )هــم( وأتــى بمثالــن: 

ــة:104[. ــرة:254[ وژ ۆ  ۈ  ۈ ژ ]التوب ژ ں  ڻ  ڻ  ژ ]البق

الدرس السابع والثالثون: أن وإذا ولعل. 

يف هــذا الــدرس بــن أهــم اســتخدامات )أن(، وأن هــذا الــدرس مقــرتن بالــدرس الثامــن عــرش، 

ومــع ذلــك، هنــاك نصــف قائمــة مــن االســتخدامات األخــرى يف القــرآن مــن اخلصائــص املهمــة يف 

اللغــة العربيــة، ويمكــن العثــور عــى أمثلــة عرضيــة، ختالــف القاعــدة، مــن املمكــن عــادة أن نــرى 

كيــف تطــور  اســتخدام )إن( املركــزي يف االســتخدامات التاليــة: 

احلالــة األوىل: ل)أن(، يؤكــد النحويــون العــرب أن أكثــر هــذه االســتخدامات شــيوًعا، تــأيت باســم 

)أن( املفــرة، وهــي اللغــة التــي تقــدم الــكالم املبــارش، يوجــد يف القــرآن أكثــر مــن مخســن مثــاالً، وظيفة 

)أن( املفــرة هــي إدخــال الــكالم املبــارش بعــد فعــل آخــر يعنــي مــكان )قــال( اكتفــى بذكــر رقــم هــذه 

اآليــة 5: 117،  يقصــد قولــه تعــاىل: ژ ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ژ     ]املائــدة:117[. 

ــاك عــرشات األفعــال، كلهــا تعــرب عــن )نقــل رســالة(، وأكثرهــا شــيوًعا  الفعــل )أوحــى(  هن

ــة  ــة أو حتي ــة أو مــا يعــادل احلتمية)كحظــر أو رغب ــع عــادة بحتمي ــادى( تتب ــر عــن اإلهلــام  و)ن للتعب

ــال  ــات:104[،  وق ــاىل: ژ پپپژ  ]الصاف ــه تع ــام يف قول ــائي، ك ــر اإلنش ــوة(، يف التعب أو دع
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تعــاىل: ژ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئژ ]األعــراف:117[ ، وقــال تعــاىل: ژ ڇ   ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ      

ــوح:1[.  ڎ  ژ  ]ن

وتســتخدم بطريقــة طبيعيــة ومتوقعــة، وعــى الرغــم مــن أن اســتخدامها قليل، كــام يف قولــه تعاىل: 

ژ ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی   ی   جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خبژ  ]احلجرات: 17[. 

ــا ضمــن الســياق، املثــال الواضــح للحالــة الثانيــة  واحلالــة الثانيــة: تــأيت )أن( بمعنــى ألن أحياًن

ــه  ــعراء: 51[، وقول ــاىل: ژ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ژ  ]الش ــه تع ــام يف قول ــن )أن( ك م

تعــاىل: ژ ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ژ  ]العنكبــوت: 2[، وقولــه تعــاىل:                  ژ چ  چ  چ  ڇ  ڇ   

ــر:28[.  ڇ  ژ  ]غاف

ــذا  ــال، وه ــى أال أو لئ ــل أن ُتفهــم )أن( بمعن ــن األفض ــاالً م ــن مث ــن ثالث ــر م ــاك أكث ــًا:  هن ثالث

ــاء:6[.  ــاىل: ژ ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئىئ  ژ  ]النس ــه تع ــا يف قول ــح متاًم واض

ومــع عــدد مــن األمثلــة عــى ســبيل املثــال بعــد الفعــل )أمــن( ويمكــن للمــرء أن يفهمهــا بالتأكيــد عــى 

أهنــا حــرف جــر، ويف هــذه احلالــة عــى هــذا املثــال يمكــن فهمهــا بمعنــى إال أو لئــال، قــال تعــاىل: ژ ۇ  

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇژ  ]اإلرساء:46[، وأخطــأ يف رقمهــا واســم الســورة ذكرهــا ســورة األنعــام:25.  

وقوله تعاىل: ژ ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ  ]النور:22[. 

 يقــول: تفســري اخلــاص لظهــور هــذه الســلبيات ) يعتــرب )أن( بمعنــى )لئــال( خطــأ وانحراف(، 

ربــام بســبب التأثــر احلجــازي، وبســبب هــذا التأثــر وجــد ذلــك يف شــواهد مــن الشــعر يف القــرن 

الســابع، ورسعــان مــا توقــف عــن اســتخدامها الحًقــا)1(. 

 )1( Arabic Through The Qurʾān, p.241
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عسى 

أكثــر الطــرق شــيوًعا للتعبــر عــن عســى بمعنــى )ربــام(، ويمكــن أن تســتخدم للتعبــر بطريقــة  

شــخصية أو غــر شــخصية، ويفضــل اســتخدامها يف اللغــة العربيــة بطريقــة عامــة، واســتخدامها يف 

القــرآن بنفــس اســتخدامها يف اللغــة العربيــة القديمــة، ويف القــرآن اســتخدمت بطريقــة شــخصية يف 

ــاىل: ژ ى  ى    ــه تع ــاء:99[، ويف قول ــاىل: ژ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭژ  ]النس ــه تع ــى( يف قول ــن: )عس مثال

ائ  ائ  ەئ  ژ  ]األعــراف:129[، ويف قولــه تعــاىل: ژ ے   ے     ۓ  ۓ      ڭ  ڭ   ژ  ]القلــم:32[، ويف 

قولــه تعــاىل: ژ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ژ ]البقــرة:216[ كتبهــا،  ســورة النســاء:19وآية ســورة النســاء: ژ ې   

ى  ى  ائ  ژ  ]النســاء:19[. 

لعل)1(.     

ــة القديمــة  ــتخدمت يف اللغــة العربي ــام(، واس ــى )رب ــة، فعــل جامــد، بمعن لعــل يف اللغــة العربي

ــى  ــون بمعن ــأن تك ــع ب ــن املتوق ــة، م ــة اآلي ــا يف هناي ــذا(،  إذا كان موضعه ــام( و)هك ــن: )رب بمعني

)هكــذا(، وتظهــر هبــذا  املعنــى بنســبة أكثــر مــن تســعن باملائــة، أمــا إذا مــا كانــت يف بدايــة اجلملــة، 

ــى  ــرآن بمعن ــاين الق ــات مع ــتخدم يف ترمج ــا ُتس ــا م ــام(، وغالًب ــى )رب ــون بمعن ــل أن تك ــن املحتم فم

ربــام، بفضــل جهــود قــام هبــا بعــض النحويــن واملفريــن لدمــج معناهــا ب)ربــام(، ويف أحايــن يقــر 

ــتخدام  ــود، االس ــا املقص ــرتددون يف معناه ــا ي ــا م ــك(، وغالب ــي )لذل ــأيت بعن ــل ت ــأن لع ــون ب النحوي

املتكــرر ل)لعــل( بمعنــى )لذلــك( البــد مــن وجــود الحقــة بالفعــل بـــ)ون( ، وذلــك لســببن: إكــاماًل 

لآليــة وحفاًظــا عــى التجانــس املناســب، ويتجــى ذلــك بشــكل أوضــح يف اآليــات التــي تــأيت فيهــا 

)لعــل(  هبــذا الشــكل: )لعــل( + الحقــة + فعــل، واألمثلــة عــى أهنــا بمعنى)لذلــك(: كـــام يف قـــوله 

ــاىل: ژ ې  ې  ى  ى  ائ  ائژ   ــوله تعـ ــدة: 90[، وقـ ــاىل: ژ ڀ  ٺ  ٺ    ژ  ]املائ تعـ

]الزخــرف:10[، وقولـــه تعـــاىل: ژ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ژ  ]األعــراف:63[، وقولــه تعــاىل: ژ ۋ  ۋ   

 )1( Arabic Through The Qurʾān, p.243
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ۅ    ۅ  ۉ      ۉ    ژ  ]األنبيــاء:111[، وقولــه تعــاىل: ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٺژ ]األحــزاب:63[، وعندمــا تلحــق 

بالضمــر األول )ضمــر املتكلــم( يضــاف يــاء، كــام يف قولــه تعــاىل: ژ ڃ  ڃ  ڃ  چ  ژ  ]يوســف:46[.  

املفردات 

ــة  ــا يف ثالث ــال وجعله ــف األفع ــدأ بتري ــاوية، ب ــر متس ــام غ ــة أقس ــردات إىل ثالث ــم املف وقس

ــايل: ــب الت ــا يف الرتتي ــة ورتبه ــامت يف القائم ــض الكل ــل بع ــب أن يكم ــن الطال ــب م ــم، وطل قوائ

عبس يعبس ....   ماد يميد ...... عفا  يعفو عفو      بن  يبن  تبيان- 

عــاذ  يعــوذ  معــاذ... غــدا يغــدو غدو...كــرب يكــرب كــرب... كــره يكــره كــره ... أرسف  يــرف - 

إرساف... عــاذ يعــوذ .... أمســك  يمســك  إمســاك... تفكــر يتفكــر تفكــر... تنــادى  يتنــادي  

تنــاد     

ايتيل يأتيل  إييتالء...   اجتنب  جيتنب  اجتناب. - 

يالحــظ بــأن جونــز يــأيت بالكلــامت املهجــورة، والصعبــة نطًقــا، مثــل يأتــل، فضــاًل عــن أنــه مل 

ُم َيــُدلُّ َعــَى َأْصــٍل َواِحــٍد، َوُهــَو اْلُبــْطُء َوالتََّثاُقــُل، َقــاَل َأُبــو  يذكــر معنــاه، )َأَتــَل( اهْلَْمــَزُة َوالتَّــاُء َوالــالَّ

ــز بأهنــا  ــُن)1(، ، وذكــر جون ــَن َيْأتِ ــُل، َوَأَت ــَل َيْأتِ ــاُل: َأَت ــِو يِف َغَضــٍب، ُيَق ــاُرُب اخْلَْط ــاَلُن َتَق ــٍد: اأْلََت ُعَبْي

.)swear to( بمعنــى يقســم مــن القســم أي احللــف

وقائمة من املفرد واجلمع 

حالف /........   بدار/............ ورؤيا »مؤنث«/..............   ........./رواس

كنان/أكنة  نحل/.......    هد/........     أعمى/عمى   شقى/ أشقياء   ....../مهن.

)1(  مقاييس اللغة، ألمحد بن فارس، )47/1(.
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املصطلحات:

أدرج مصطلحــن فقــط مهــا: )أولــوا القــريب(، و)رضب الذكــر صفًحــا عــن( وذكــر بأهنــا )بمعنى 

يتجاهــل(، ص245 قــال تعــاىل: ژ گ  گ  ڳ     ڳ   ژ  ]الزخرف:5[. 

التمرين.

ذكر فيه سبع وعرشين آية بالرتتيب التايل:

قال تعاىل: ژ ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائەئ  ژ  ]املائدة:49[.  . 1

قال تعاىل: ژ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      ې  ژ  ]النور:17[.  . 2

قال تعاىل: ژ  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ ژ  ]البقرة:67[.  . 3

قال تعاىل: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ  ]النحل:15[.  . 4

قال تعاىل: ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿژ  ]احلج:65[.  . 5

قال تعاىل: ژ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ  ]األعراف:97[.  . 6

قال تعاىل: ژ ڇ   ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ    ژ  ]نوح:1[.  . 7

قال تعاىل: ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹژ  ]الشعراء:63[.  . 8

قال تعاىل: ژ ڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ژ  ]النحل:68[.  . 9

قال تعاىل: ژ پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀژ  ]الصافات:104 - 105[. ال يفصل بينهام. . 10

قال تعاىل: ژ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ     ڄ  ژ  ]القلم:21 - 22[.  . 11

قال تعاىل: ژ ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ژ  ]التوبة:86[.  . 12

قال تعاىل: ژ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎژ  ]يونس:10[.  . 13
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قال تعاىل: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    ژ ]عبس:1 - 2[.  . 14

قال تعاىل: ژ گ  گ  ڳ     ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ژ  ]الزخرف:5[.  . 15

قال تعاىل: ژ ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ...  ۇئ  ۇئ        ۆئ  ۆئ  ۈئ     ژ  ]القلم:10 - 14[.  . 16

مْحَــِن( يف هــذه . 17 قــال تعــاىل: ژ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ې  ژ  ]مريــم:90 - 91[.  كتــب )الرَّ

اآليــة هكــذا )الرمحــان(.

قال تعاىل: ژ ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ژ  ]األنعام:131[.) مَلْ َيُكْن (  كتبها )مل يك(.. 18

قال تعاىل: ژ ې  ې  ې  ې  ى  ى          ...       ەئ  وئ  ژ  ]هود:12[.  . 19

قال تعاىل: ژ گ   گ  گ  گ    ژ  ]البقرة:73[.  . 20

قال تعاىل: ژ ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ    ژ ]املائدة:35[.  . 21

قال تعاىل: ژ ٿ  ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ     ژ  ]النحل:44[. . 22

قال تعاىل: ژ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ    ژ  ]الزخرف:3[.  . 23

قال تعاىل: ژ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ژ  ]البقرة:216[.  . 24

قال تعاىل: ژ ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ژ  ]األعراف:129[.  . 25

قال تعاىل: ژ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇۇ  ژ  ]يوسف:83[.  . 26

قال تعاىل: ژ ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ژ  ]مريم:48[.  . 27

 )Arberry( وقصـــر حـل التـامرين عى تـــرمجة معـاين هـذه اآليـات، واستـخدم تـــرمجة أربـري

.)you (ب )thee ( احلديثة،  حيـــث استبـــدلت الصيـاغة القـديمة باحلـديثة يف الضـــامئر، استـبدل
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املبحث الثاين:
منهجية البحث

إجراءات حتليل حمتوى كتاب جونز)1(.

يشــمل هــذا املبحــث عــى وصــف اإلجــراءات التــي تنتهجهــا الدراســة، واتبعهــا الباحــث هبدف 

ــًدا  ــة، متهي ــروض معين ــات ف ــات إلثب ــز بيان ــي يف جتهي ــج الوصف ــى املنه ــد ع ــا، اعتم ــق أهدافه حتقي

ــث  ــتخدم الباح ــبة)2(، واس ــتخدام أدوات مناس ــلًفا-وذلك باس ــاؤالت حمددة-س ــى تس ــة ع لإلجاب

ــو  ــا، وه ــل تطويره ــن أج ــج م ــم املناه ــتخدم لتقوي ــلوب ُيس ــو أس ــوى، وه ــل املحت ــلوب حتلي أس

يعتمــد عــى أســلوب حتديــد أهــداف التحليــل للتوصــل إىل مــدى شــيوع ظاهــرة أو أحــد املفاهيــم، 

أو فكــرة أو أكثــر)3(، ذلــك هبــدف حتليــل كتــاب جونــز، وفــق قوائــم حتليــل املحتــوى، وبعــد االطــالع 

عــى الدراســات الســابقة يف هــذا املوضــوع.

أدوات الدراسة.

ــة  - ــارص، وموزع ــة عن ــة مــن جمموع ــا النهائي ــة يف صيغته ــذه القائم ــت ه األداة األوىل: تكون
عى جماالت، وتم بناء هـــذه القـــائمة باتبـــاع جمـــموعة مـــن اخلطوات، وهـــي: االطـــالع عـــى

 الدراســات الســابقة والتــي تناولــت موضــوع )معايــري تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــني بلغــات 

أخــرى)4((، و)جتــارب يف حتليــل حمتــوى مقــررات تعليــم اللغــة العربيــة يف ضــوء املعايري)5((، و)دراســة 

)1(  يشــكر الباحــث أ.د. أمحــد عبــد اهلل حممد-أســتاذ املناهــج وطــرق التدريــس بقســم اللغــة العربيــة بجامعــة أســوان- عــى مــا قــدم 
مــن نصائــح وتوجيهــات، اســتفاد منهــا الباحــث كثــًرا، وكان هلــا أطيــب األثــر يف تطويــر البحــث وحتســينه، ويشــكره عــى قــراءة 

البحــث ومراجعتــه وجــزاه اهلل خــر اجلــزاء.
)2(  البحث الرتبوي )عنارصه، مناهجه، أدواته(، لألغا، )ص73(.

))(  معجم املصطلحات الرتبوية املعرفة يف املناهج وطرق التدريس، للقاين، )ص48(.
)4(  معايري تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، للحديبي وآخرون، 2017م. 

)5(  املعجم دراسة يف املرجع السابق تبدأ من )ص47(.
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حتليليــة ملحتــوى كتــاب القــراءة الصــف اخلامــس مــن مرحلــة التعليــم األســايس)1((، وقــام الباحــث 

بتوزيــع القائمــة األوليــة عــى عــدد مــن املهتمــن واملختصــن يف جمــال تدريــس اللغــة العربيــة لغــر 

ــم  ــبة، ت ــة مناس ــواردة يف القائم ــداف ال ــت األه ــا إذا كان ــد م ــا أواًل، وحتدي ــا، لتحكيمه ــن هب الناطق

جتميــع آراءهــم ودراســتها، واإلفــادة منهــا يف الوصــول إىل القائمــة النهائيــة.

األداة الثانية: حتليل املحتوى. -

اســتخدم الباحــث أداة حتليــل املحتــوى، وقد اشــتملت هــذه األداة عــى قائمة األهــداف، واهلدف 

مــن عمليــة التحصيــل وعينــة التحليــل، ووحــدة التحليــل وفئاتــه، وضوابــط عمليــة التحليــل، كــام 

تتضمــن اســتامرة رصــد التكــرارات يف الكتــاب، وقــام الباحــث ببنــاء هــذه األداة بفضــل مــا تعلمــه 

مــن بعــض أســاتذة قســم املناهــج وطــرق التدريــس، ومــا أتاحــوه للباحــث مــن أوراق علميــة يرت 

األمــر)2(، واهلــدف مــن وراء عمليــة التحليــل الوصــول ملــدى اهتــامم وتركيــز املحتــوى عــى مــادة مــن 

القــرآن الكريــم تســاهم يف تعليــم اللغــة العربيــة وتيــر قــراءة القــرآن وتالوتــه هلــذه الفئــة، ورصــد 

التكــرارات عــى الفئــات الســت.

 حتديد عينة التحليل:)األداة الثالثة: حتديد عينة التحليل(- 

شملت عينة التحليل 20% من حمتوى كتاب جونز، باعتبار حجم العينة األمثل)3(.

)1(  دراسة حتليلية ملحتوى كتاب القراءة الصف اخلامس من مرحلة التعليم األسايس، للعدوي، )ص575(.
)2(  يشــكر الباحــث منهم:د.جمــدي مصطفــى ياقــوت املــرشف واملنســق بــوزارة التعليــم العــايل، وأ.د.جاســم عــيل جاســم - أســتاذ 
يف اجلامعــة اإلســالمية باملدينــة املنــورة، معهــد تعليــم اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن هبــا، اململكــة العربيــة الســعودية-، ود.عبــد 

املطلــب نــور الباحــث بــآداب املنيــا. 
))(  صــاغ إحصائيــون حتديــد احلجــم األمثــل الختيــار العينــة بصــورة  عــى النحــو التــايل، يف الدراســات الوصفيــة ينصــح باســتخدام 
ا  مــا نســبته 20% مــن أفــراد جمتمــع صغــر نســبيًّا )بضــع مئــات(، و10% ملجتمــع كبــر )بضعــة آالف(، و5% ملجتمــع كبــر جــدًّ

)عــرشات اآلالف(.
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حتديد فئات التحليل:)األداة الرابعة: حتديد فئات التحليل(- 

يمكن حر فئات التحليل األساسية والرئيسية فيام ييل: 

مهارات االستامع.. 1

 مهارات املحادثة.   2. 

 مهارات القراءة.      3. 

 مهارات الكتابة.       4. 

  املعارف القرآنية.             5. 

  القيم.6. 

حتديد وحدات التحليل: )األداة اخلامسة: حتديد وحدات التحليل(.- 

اخترت وحدة حرف، ووحدة مفردة، ووحدة عبارة، كوحدات لتحليل املحتوى.- 

وحدة التسجيل: )األداة السادسة: وحدة التسجيل(.- 

هي الوحدة التي يظهر من خالهلا تكرار تناول اهلدف املراد حتليل الكتاب يف ضوئه.- 

 ضوابط عملية التحليل: )األداة السابعة: ضوابط عملية التحليل(.- 

ــج،  ــد النتائ ــدة لرص ــة املع ــتامرة القائم ــتخدام االس ــوى، واس ــار املحت ــن إط ــل ضم ــم التحلي يت

ــل. ــة حتلي ــدة وفئ ــرار كل وح وتك

خطوات عملية التحليل: )األداة الثامنة: خطوات عملية التحليل(.- 

ــدى . 1 ــد م ــًدا، لتحدي ــا جي ــاب وقراءهت ــل يف الكت ــا التحلي ــي يتناوهل ــات الت ــد الصف حتدي

ــل. ــة التحلي ــداف يف قائم ــن األه ــا م ــق أًي ــوى حيق ــا ملحت تضمنه
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ــات . 2 ــن صف ــة م ــرار كل فئ ــة، وتك ــداف يف القائم ــارات إىل األه ــدد اإلش ــاب ع حس

ــل. التحلي

صدق التحليل: )األداة التاسعة: صدق التحليل(.- 

تــم التأكــد مــن صــدق عمليــة التحليــل عــن طريــق صــدق أداة التحليــل نفســها، وقــد اعتمــد 

الباحــث يف ذلــك عــى حتكيــم قائمــة األهــداف.

ثبات التحليل: )األداة العارشة: ثبات التحليل(.- 

للحكم عى ثبات عملية التحليل، اتبع الباحث ما ييل:

قــام الباحــث بإعــادة حتليــل الكتــاب بعــد فــرتة أســبوعن، ثــم قــام بحســاب معامــالت الثبــات، 

ــم )1(،  ــدول رق ــدول ج ــذا اجل ــح يف ه ــو موض ــن، وه ــرب الزم ــل ع ــات التحلي ــمى ثب ــا يس ــو م وه

معامــل الثبــات بإعــادة التحليــل.

القيم األخالقيةاملعلومات القرآنيةالكتابةالقراءةاملحادثةاالستامعاملهارات

12.75.353.617.88.22.4التحليل األول
10.54.461.714.76.72التحليل الثاين

حساب معامل االرتباط برسون:0.8650529905

ــة  ــذه القيم ــرب ه ــون، وتعت ــاط برس ــل االرتب ــاب معام ــبة حلس ــة احلاس ــث اآلل ــتخدم الباح اس

ــل. ــة التحلي ــر إىل صح ــذي يش ــر ال ــة، األم عالي

معامل الثباتالكتاب

0.8650529905كتاب )العربية من خالل القرآن(.
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  خطوات الدراسة:

اتبع الباحث اخلطوات التالية لتحقيق أهداف الدراسة:

1-بنــاء قائمــة األهــداف، باإلضافــة إىل بعــض اخلطــوات الفرعيــة مثل االطــالع عى الدراســات 

الســابقة، وكذلــك عــرض القائمــة عــى جمموعة مــن املحكمــن لتصميــم الصياغــة النهائية.

2-حتليل حمتوى الكتاب.

3-صياغــة التوصيــات يف ضــوء نتائــج الدراســة، ومــن ثم اقــرتاح بعــض األبحاث والدراســات، 

والتــي يــرى الباحــث أهنــا مهمة يف هــذا الشــأن، وتســاند وتكمــل هذه الدراســة.

املعاجلة اإلحصائية:

تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية لإلجابة عى سؤال الدراسة.

1-التكرارات.   

 2- النسب املئوية.   

 3- معامل االرتباط.

نتائج الدراسة ومناقشاهتا:

النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة مــن خــالل اإلجابــة عــن األســئلة التــي صاغهــا الباحث، 

وقــد هدفــت الدراســة إىل معرفــة مــدى تضمــن كتــاب جونــز ملوضوعــات ومضامــن حتقق أو تســاهم 

يف حتقيــق تعلــم العربيــة وقــراءة القــرآن الكريــم وفهــم بعــض آياتــه، وقــد تكونــت الدراســة احلاليــة 

مــن ثالثــة أقســام هــي:
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 القسم األول: استهدف بناء قائمة األهداف لتعليم اللغة العربية وقراءة القرآن )تالوته(.- 

القسم الثاين: استهدف حتليل حمتوى كتاب جونز، بغرض التعرف عى واقعه احلايل. -

القســم الثالــث: اســتهدف إجيــاد قيمــة االرتبــاط بــن نتائــج حتليــل املحتــوى، وإعــادة التجربــة  -

ــبوعن. بعد أس

ــة  ــب النحوي ــا، والرتاكي ــاًم وكالًم ــويت فه ــام الص ــن النظ ــن حتس ــم م ــن املتعل ــه يمك ــن أن وتب

ــة،  ــهولة وطالق ــرآن بس ــراءة الق ــن ق ــم م ــن املتعل ــي متك ــية، والت ــردات األساس ــية، واملف األساس

وفهــم، فضــاًل عــن كتابــة ســورة أو أكثــر مــن قصــار الســور، تضمنــت قائمــة األهــداف التــي أعدهــا 

ــن  ــة، ويب ــاالت رئيس ــتة جم ــة يف س ــي موزع ــا، وه ــا فرعًي ــة )31( هدًف ــا النهائي ــث يف صياغته الباح

البيــان التفصيــيل ملحتــوى كتــاب جونــز ، ونتائــج حتليــل كتــاب جونــز موضــح يف اجلــدول رقــم)2(.

الرتتيبالنسبة%تكراراملهارات

8410.53االستامع1

354.45املحادثة2

49661.81القراءة)

11814.72الكتابة4

546.84املعلوماتية القرآنية5

1626القيم6

805100املجموع

نتائج حتليل حمتوى كتاب جونز:

مهــارة االســتامع مل خيتــرب فيهــا إال الربــط بــن أشــكال احلــروف وأصواهتــا، مــع العلــم بأنــه قــام 

بضبــط وتبيــن صوتيــات بعــض املفــردات، ومل حيــدث هبــا تكــرار، ومهــارة املحادثــة جــاءت ســياًقا 
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ومل تكــن هدًفــا رئيًســا مــن أهــداف الكتــاب، ومهــارة القــراءة وردت يف املحتــوى)496( مــرة بنســبة 

مئويــة قدرهــا)61.8%( مــن جممــوع املهــارات واملعــارف القرآنيــة والقيــم، وتــأيت املهــارات اخلاصــة 

بالقــراءة يف املرتبــة األوىل، وبالنظــر إىل املحتــوى يتضــح أنــه قــد أشــار إىل هــذه املهــارات بالعديــد مــن 

اإلشــارات، حيــث تضمــن كل درس جمموعــة مــن املفــردات، ويعــزي ذلــك إىل إكثــار الكتــاب مــن 

االســتعانة بكــم وفــر مــن املفــردات والعبــارات إلثــراء املحتــوى.

ــوع  ــن جمم ــا )14.7%( م ــة قدره ــبة مئوي ــرة بنس ــوى )118( م ــة وردت يف املحت ــارة الكتاب مه

ــك  ــًرا، وذل ــا كث ــم هب ــاب اهت ــن أن الكت ــة، تب ــة الثاني ــأيت يف املرتب ــم، وت ــارف والقي ــارات واملع امله

ــذي  ــز ال ــك إىل الرتكي ــزى ذل ــامت، ويع ــردات والكل ــض املف ــة بع ــى كتاب ــز ع ــالل الرتكي ــن خ م

أظهــره الكتــاب عــى كتابــة الكلــامت، إذ مل خيلــو درس إال وفيــه متريــن تدريبــي عــى التكملــة بكتابــة 

ــأيت يف  ــا )8.6%( وت ــة قدره ــبة مئوي ــوى )54( بنس ــة وردت يف املحت ــة القرآني ــامت، واملعلوماتي الكل

املرتبــة الرابعــة، ومــن هــذا يتبــن أن الكتــاب مل يفســح املجــال أمــام املتعلمــن إلثــراء هــذه املهــارات، 

ومهــارات القيــم وردت )16( مــرة بنســبة مئويــة قدرهــا )2%(، وجــاءت يف املرتبــة األخــرة، ويمكــن 

إرجــاع ذلــك إىل أن الكتــاب يركــز عــى القــراءة والكتابــة، وال يعنــي ذلــك إغفــال القيــم، إن ظــل 

ــا هامشــًيا. ــوى ارتباًط ارتباطهــا باملحت

نتائج الدراسة: 

يف هناية الدراسة نخلص إىل أهم النتائج:

1-أن حمتوى الكتاب يساعد املتعلم عى تعلم العربية ويركز عى مهاريت القراءة والكتابة.

2-أن الكتاب تدرج من السهل إىل الصعب يف ترتيب الدروس، وراعى حجمها كمًيا.

3-أن املؤلف قام بانتقاء القواعد النحوية وترتيبها، وعرضها بإجياز شديد.
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توصيات الدراسة:

بناء عى النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة يوىص بام ييل:

1-رضورة مراعــاة نســب توزيــع املهــارات واملعــارف القرآنيــة والقيــم بحيــث تكــون متوازنــة 

وشــاملة.

2-رضورة إثــراء جمــال املحادثــة، وارتبــاط املحتــوى بتاريــخ وثقافــة املجتمــع العــريب اإلســالمي، 

وتقــرتح الدراســة مقارنــة كتــاب جونــز ببعــض الكتــب العربيــة املعــدة لنفــس الغــرض.

ــر  ــم أكث ــا، لتعريفه ــن هب ــر الناطق ــة لغ ــة العربي ــدريس اللغ ــة مل ــة مكثف ــد دورات تدريبي 3-عق

بمحتــوى كتــب تعليــم اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن هبــا، واألســس الصحيحــة يف التعامــل معهــا، 

ــبة لتدريســها. ــس املناس ــرق التدري وط
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القرآن الكريم.  .1

ــداد، ط2،  ــة مق ــزة، مطبع ــان، غ ــا، إحس ــه، لألغ ــه، أدوات ــارصه، مناهج ــوي، عن ــث الرتب البح  .2

1997م.

ــد  ــامل عب ــرص، لك ــم بم ــة للتعلي ــري القومي ــة يف املعاي ــم املتضمن ــداد املعل ــري إع ــدي ملعاي ــري نق تعي  .3

ــن املتعلــم(،  ــد زيتــون، )2004م(، بحــث مقــدم إىل املؤمتــر العلمــي الســادس عرش)تكوي احلمي

املنعقــد يف 21-22يوليــو، 2004م، اجلمعيــة املريــة للمناهــج وطــرق التدريس، املجلــد األول، 

جامعــة عــن شــمس.

ــري اجلــودة الشــاملة  ــة يف ضــوء معاي ــة التجاري ــادىء التجــارة باملــدارس الثانوي ــر منهــج مب تطوي  .4

للمنهــج وقيــاس فاعليتــه، لعبــد اهلــادي عبــد اهلل أمحــد عــيل، )2005م(، بحــث مقــدم إىل املؤمتــر 

ــن  ــة ع ــث، جامع ــد الثال ــة، املجل ــتويات املعياري ــم واملس ــج التعلي ــرش، مناه ــابع ع ــي الس العلم

ــو 2005م، ص934. ــمس، 26-27يولي ش

دراســة حتليليــة ملحتــوى كتــاب القــراءة الصــف اخلامــس مــن مرحلــة التعليــم األســايس، لغســان   .5

ياســن العــدوي، جملــة جامعــة مشــق، املجلــد 25، العــدد 3-4، 2009م.

رشح ابــن عقيــل عــىل ألفيــة ابــن مالــك، البــن عقيــل، عبــد اهلل بــن عبــد الرمحــن العقيــيل اهلمداين   .6

املــري، حتقيــق: حممــد حميــي الديــن عبــد احلميــد، دار الــرتاث - القاهــرة، ط20، 1400هـــ - 
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No. (4)

Evaluating Teaching Methodology of Arabic Language in the 
West Methodology of Teaching Arabic Language through the 

Qur’an (by Allen Jones) as a Sample.

Dr. Abdurrahman Abu Al-Majd Salih

Research Objective: 
1. evaluating methodology of teaching Arabic Language in the West.

2. Methodology of Teaching Arabic Language through the Qur’an (by Allen 
Jones)

Research Objective:
 evaluating the content of the book “Arabic through the Qur’an” by Allen 

Jones.

Research Problem:
 how to analyze the book “Arabic through the Qur’an” in the light of criteria 

for teaching Arabic Language to non-Arabic speakers.

Research Findings: 
the result of the analysis show that:

1-The book mainly focuses on the skills of reading and writing while it neglect-
ed the skills of listening, speaking, Qur’anic knowledge and standards.

2-The book lacks many basic components such as many principles which it did 
not touch, and it presented Arabic language, after detaching it from its cul-
tural environment and social component, like a summarized and condensed 
area of specialization.

Keywords:
 Qur’an, Arabic Language, methodology, the West, Jones.
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