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مة  مقد ِّ
هظ علق ها  عليهه      إّن أغلى ما تمتلكه ُأّمٌة، وأعزَّ ما يمكن أن تعتز بهه، وأقه َّ مها يقهتق  أن تت ها ى مهن أحف
هوّيُتهها علتهت تمّيزهها عمها قهوعها مهن عممهوم ومعلهوو أّن مهن  -ا  علم كِّرين علهى مهّر علع هوبات  -لّدفاع ع هوع

ين عللغهة، ترحمهان علعقيهدة ووعها    ه وص علهوقت، ووقهيلة عصف هان عهن أهو مكو ات علهوية بعد علعقيدة وعلدِّّ
بهههين علمحتمعهههات فههت عممهههة علوعقهههدة، وبهههين   ههية علاقافيهههة لمحتمههه  معههّين، وأدعة علتوع هههظ عمكاهههر فاعليههةخعلش

 -وبه  م هازع -عمفرعد فت علمحتم  علوعقد؛ ذلك أّ ها تتمت  بكو ها أشّد أدوعت علتوع ظ فاعلية بين ب هت علبشهر
ههة أقهها   ههرين، بههظ ققههو وعلهه  علقههاظ علمعههيهم وكمهها أشههار بعألهههو فههسنَّ  عللغههة مههن عُممَّ ققههو و ههم علُم ر ِّّ

 م(1)ولغة لرآ ها علذي تبوَّأر علذروة فكان م هر إعحاز لغتها علقومية وقدتها ومرآة قألارتها 
ة، حعهظ عللغهة موألهوع هذه علمكا ة علعليَّة علتت تتبّوأها، وهذع علوأل  علخطير علذي تماِّّلهه فهت خارطهة علهويه   

تعت ت بلغاتها ع ايهة   وأكقبها أهمية لّظ   يرها بين عممو وعلشعوو؛ فالمر  يلق  أّن عممو علوععية عهتماٍو بليغ
بالغة وعألقة؛ ععتزعزع  بها، وعهتماما  بق  ها و و ها، وعم   دعئبا  على  شرها وبقطها فهت مختلهم عمرحها ، 

علهى  مباعتبار أرنَّ  شر علّلغة هو علخطوة علم تاقّية ل شر علاّقافة مقلّيا ، او إلليميا  ودوليها م وه ها يمكهن عفكت ها 
عههن عهتمهههاو عل ر قهههيين بلغههتهو إذ لهههاظ   وفهههت فر قهها، قيههه  عفهتمهههاو  ار إليهههه علرعحقهههتبمههها أشهه مقههبيظ علماهههاظ

علهههى أقههها  لهههومّت، تماهههظ علّلغهههة عل ر قهههّية ع هههدهو علّشهههرم عل ر قهههت؛ فالمهههّدر   علاّقافّيهههة وعلقألهههارّية بامقههه 
، باعتبههار أّ ههه فههت عل ر قههّت علههّذي يههذهو لتعلههيو عل ر قههّية فههت علخههارج يع ههى مههن علّتح يههد عصحبههارّي فههت علحههيه

عبَّههر  مقههيا  عهتمههاو عممههو بلغاتههها مم وفههت علقههيا  ذعتههه(2)مهّمههة وط ّيههة ف تقههّظ عههن مهّمههة علههّدفاع عههن علههوطن 
بعألهو بقوله   وهذه علقالة ماالٌة فت عممو علتت تقتخدو لغاتهها علقوميهة؛ كهاص حليز وعل ر قهيين، وبعه  دوظ 

 م(3)آقيا عل اهألة كاليابان، وعلكوريتين 
هذع علك و عن علمكا ة علعلّية للغة وعلوأل  علخطيهر وعفهتمهاو علبليهغ وعمهميهة لليلهة عل  يهر، يتصّكهد ب هورة    
 إذع كان مّت    باللغة علعربية، لغة علقرآن علكريوم مبرأي علباق  مأشد
ون بههها وي    هتمههون بق  ههها ويعملههون ومهه  أّن عل ههاطقين باللغههة علعربيههة فههت هههذع علع ههر يعت ههون بلغههتهو ويعتههز 

على  شهرها، وههو أحهدر أههظ لغهة بعمهظ ذلهك كلهه، دون أن يهزدري علمهر  شهصن لغهة مهن عللغهات؛ إّف أّن علحههد 
مههة  علمبههذوظ عليههوو وفههت  ههظ تقههديات عل ههاهرة علموقههومة بالعولمههة، ف يرلههى لمقههتوا طمههون أّمههٍة مكا ُتههها علمقدِّّ

من  لمات علحاهلية؛ علمها  بهصّن عمهت ك  ا هية عللغهة علعربيهة شهرط فهت  ومهمُتها علّريادة ووعحُبها إ قاذ علبشرية
 ذلك كلهم
إّن مههن أوألهه  مهها يههدظ علههى تق ههير عممههة علعربيههة تحههاه لغتههها، علوألهه  علتعليمههت علمههزري لهههذه عللغههة،      

 وعلمتحقهههد فهههت علألهههعم علشهههديد فهههت مقهههتوا إتقهههان علطههه و فهههت مختلهههم مرعقهههظ علتعلهههيو لمهارعتهههها علمختل هههة

                                                 
 .62ص م،6002نشر والتوزيع، عمان، األردن، فهد خليل زايد. العربية بني التغريب والتهويد، دار يافا العلمية لل -(1
 ، بدون بيانات أخرى.111عبده الراجحي، علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية ، ص  -(6
 . بدون بيانات أخرى.11عادل الشيخ عبد هللا. من تداعيات العوملة على الوضع اللغوي يف أفريقيا، ص -(3
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ما  موعلقودعن حزٌ  م ها م، أو ُلظ عملطار عل اطقة بالعربية(1)تقريبا  فت عملطار علعربية كلها معلمعروفة؛ وذلك
 ي طب  على علُكظ ي طب  على عمحزع  علمكوِّ ة لهم 

 عههنم علباقهه  بههرأيم  اتحههان عللغههة، فههت أفرعدههها مههن علمهمههة علشههريقة هههذه ألههعم ارههوَّ  ومههن عممههة وتق ههير    
 عههن رغمهها   عص هه قية علحهههود وف وعلتربويههة، عللغويههة وعلدرعقههات علبقههو  ت لهه  لههو عللغويههة، علتربيههة فههت رل ههو 
 علورلههة فهههذهم عص هه ن ب يههان فههت لب ههة شههكَّلت ربمهها رؤيههة لتقههديو علباقهه  دفهه  مهها وهههو معالحتههه؛ فههت كاافتههها
 م ههوو خه ظ مهن علقهودعن؛ فهت عربيهةعل باللغهة علخهاص علتعليمهت علتربهوي علوأل  معالحة فت لإلقهاو مقاولة
 م عللغة هذه لتعليو فاعظ م هج عليه يتصق  أنف  ُيرحى عللغوية، للتربية وعق 

 البحث مشكلة
 علباقه ، عّطه ع قهدود فهت( عللغويهة علتربيهة) م طل  إلى أشارت علتت علمتخ  ة عمدبيات إلى بال َّ ر    
يِّ  علم طل  لهذع علقائد علمع ى و م يمكن  علعربية عللغة تعليو م اهج إلى وبال  ر علشامظ؛ بغير أو  بالألَّ
ههيِّ ؛ علم هههوو بهههذع تههصا رع   ومقتوعههها أهههدعفها فههت يلقهه  علمههر  فههسنّ  عليههوو، علقههائدة  كلِّّههه ذلههك علههى ترتههو ولههد علألَّ
 توامقه فهت علشهديد علألهعم ومها علعربيهة؛ علمحتمعهات فهت أهلها   و  فت علعربية عللغة لمكا ة مري  ع قطاط
 علوأله  ههذعم عف قطهاط ذلهك وحهوه مهن وحهه إفّ  علورلهة، ههذه مقدمهة فت إليه وعلمشار لمهارعتها علط و إتقان
 فهت علتربويهة عموألهاع لمحمهظ بسلقهان علمطلوبهة علت هقيقية علحههود إطهار فهت بالت هقي  ققي  علعربية للغة
 معلُمقِّظ بحهد فيه عصقهاو علبق  هذع يقاوظ ما وهوم علب د
 الموضوع يةأهم
د       أكاهر حديهد م  هور مهن عللغويهة علتربيهة م ههوو يعهالج كو هه فهت علبقايهة علورلهة هذه موألوع أهمية تتحقَّ
 ب اعليهة يقههو أن ُيرحهى درعقهت لمه هج مهدخ    تشهكظ أن يمكهن علتهت علم مه  بعه  أقاقه على تُقدَّو شموف ،
 عمهمية بالغ حديدٍ  ُبعفدٍ  صألافة علت  ير ُيقاوظ فالبق م وأوألاعها علعربية باللغة علمتعلقة علمشك ت قظ فت

 للتربيهة مه هج لت هميو علتخطهيط ويقتهرن علتربهوي؛ علوقهط فهت علبعد هذع لترقيخ ويقعى عللغوية، علتربية لم هوو
و أن علبق  يقاوظ وعمليا  م علحديد علبعد هذع من ي طل  عللغوية  ع ا هر عليهه تكهون أن ي بغهت لمها و ه ا   يقهدِّّ

 معللغوية للتربية علمقترن لم هجع
 البحث أهداف
  عآلتت تققي  إلى علورلة هذه تهدم    
  موعلمحتم  لل رد علتربوي علب ا  فت عللغوية علتربية أهمية تصكيد/ 1
 محديدة   ر لوحهة وفقا   عللغوية للتربية تعريم  ياغة/ 2
 معلتربوية وقاطعم فت عللغوية للتربية علشامظ علم هوو ترقيخ فت عصقهاو/ 3
 معلم شود عللغوية علتربية م هج م م  تقديد/ 4
 

                                                 
 .313م، ص6000د معلم اللغة العربية، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، انظر حممد عبد القادر أمحد. فلسفة إعدا -(1
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 البحث أسئلة
 ه علتالية عمقئلة عن عصحابة علورلة تقاوظ   
 وعلمحتمعات؟ لألفرعد بال قبة عللغوية علتربية أهمية تتماظ فيو/ 1
 علشامظ؟ للم هوو وفقا   عللغوية للتربية علم ئو علتعريم ما/ 2
 عللغوية؟ للتربية علشامظ علم هوو ترقيخ فت علورلة ُتقهو أنف  يمكن ا  مد أيِّّ  إلى/ 3
 عللغوية؟ للتربية علم شود علم هج ع ا ر فت توعفرها علمطلوو علموع  ات ما/ 4

 البحث منهج
 عمقهئلة عهن لإلحابهة وعلقيها  عفقهتقرع  ُيقهتخدو إطهاره وفت علو  ت؛ علم هج علبقاية علورلة هذه فت ُيتَّب     
 م  عل تائج قت تاجوع

 البحث حدود
ههخ علتربههوي، علب هها  فههت ومكا تههها تعري ههها قيهه  مههن عللغويههة علتربيههة علورلههة هههذه تت ههاوظ       علمحههاظ لهههذع وُترقِّّ

 علتعليمهت علتربهوي عل  او ألمن به، خاص درعقت م هج لب ا  مدخ    ععتباره يمكن ما تقديو خ ظ من علتربوي
 معلقودعن فت

 البحث هيكل
تتكهون علورلهة مهن إطههار عهاو )أقاقهيات(، يعقبهه مبقهه  يبهّين م ههوو علتربيهة عللغويههة وأهميتهها فهت عل  ههاو      

علتربوي، ومبق  يشير إلى مألامين علتربية عللغوية فت م هج مرقلة علتعلهيو عمقها ، ومبقه  االه  يتألهمن 
 هو عل تائج وعلتو يات وعلمقترقاتمم م  م هج علتربية عللغوية علم شودم هذع باصألافة إلى خاتمة تتألمن أ 

 مصطلحات البحث
 يكت ت علباق  بالتعريم عصحرعئت للم طلقات على  قو ما يلت      
 وعفعتزعز بهام / علتربية عللغوية  علحهد علتربوي علمبذوظ لتعليو عللغة علعربية وعلت شئة على قبها1
وعلتصقهي  لهها بو ه ها وعقهدة  يخ م هوو علتربية عللغوية،/ رؤية  قزمة عمفكار ووحهات عل َّ ر علمقدَّمة لترق2

 من محافت علتربيةم   
 / تحديدية  رؤية غير تقليدية دعخلة فت إطار علتحديدعت علتربويةم3
 / تص يلية  مقت دة إلى عم وظ عل لق ية للمحتم م 4
 لم شودمع / م م   ُيق د بها علموع  ات علمرحو توعفرها فت م هج علتربية عللغوية5
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ل  المبحث األوَّ
 التربية اللغوية ـ مفهومها وأهميتها

 :مفهوم التربية اللغوية
أشار )باقار ( علذي عّرم علتربية عللغوية علعربيهة بصّ هها  إعهدعد عل شهم علمقهلو إعهدعدع  لغويها  قهليما ، يؤهلهه     

تبارها لغة علعبهادة، ووعها  علاقافهة وعلقألهارة ل هو عللغة علعربية وقملها وقمايتها من تصاير عللغات عمخرا، باع
و يقههب  إلههى ؛ أشههار إلههى أّن م ههطل  )علتربيههة عللغويههة علعربيههة( لهه(1)عصقهه مية، وخزي ههة عل  ههوص علشههرعية 

ه علذي ربط فيه بين ع لة عص قان باللغة من حههة عل طهرة وعلت كيهر وعلهويهة، ومهن حههة ت اوله على هذع عل قو
 م(2)ية ه أقد من علباقاين على قدِّّ تعبيرهتعلو عللغات عمح ب

فت هذه علورلة كذلك وفت هذع علمبق  بالذعت، مقاولة لت اوظ حديهد، ول هياغة تعريهم أكاهر شهموف  لههذع     
فههت مهها يتعلهه  باللغههة علم ههطل م وهه هها تحههدر عصشههارة إلههى أّن مهها يحههري فههت علوقههط علتربههوي علعربههت عمومهها  

وع   على مقتوا علبقو  علعلمية وعلى مقتوا علتطبي  من خ ظ علم هاهج علدرعقهية، وعفهتماو بها، ق علعربية
ه مها يمكهن و ه ه بالدرعقهات عللغويهة، علقا هرة علهى علتزويهد بمعلومهات عهن عللغهة؛ ههههههفهت علغالهو  ههههههف يتحاوز ه

اشهئة بمحهرد معلومهات فهت أي أ ه ف يرلى إلى مقتوا ما يمكهن تقهميته بالتربيهة عللغويهةم وفهر  بهين تزويهد عل 
أبههوعو مههن عللغههة مهمهها كاههرت، وبههين تههربيتهو علههى ُقههّو عللغههة باعتبارههها ع ههوعن هههويتهو وحههز ع  ف يتحههزأ مههن 
كيههها هوم ولهههد  ههههرت مهههن لبهههظ م هههطلقات ماهههظ )علتربيهههة علبيئيهههة( و)علتربيهههة علعلميهههة( للت ريههه  بي همههها وبهههين 

مهها  بههصّن كهه ل مههن علم ههطلقين علمههذكورين يماههظ عليههوو محههاف  علدرعقهات علبيئيههة وعلدرعقههات فههت محههاظ علعلههووم عل
 تربويا  مقتق  م

علقهه  أّن مههن علبههاقاين مههن أشههار بوألههون إلههى أّن علحا ههو علتطبيقههت هههو عمهههو ع ههد عفشههتغاظ بعلههوو        
علهى أّ هها ماهاظ، علعربية إذ لاظ   إّن علعربية بعلومها علمختل ة لائمة من أحظ تو ي ها فت علقياة ف أنف تدر  

وف على أّ ها شيم غير لابظ للتطبي ، وف أّ ها تدر  لذعتها، مهن بهاو علتهرم عل كهري علهذي يشهتغظ بهه مهن لهو 
يقههدد طريقههه، ولههو يعههرم غايتههه فههت قياتههه م ههها، فاللغههة يتعههّين تو ي ههها عقههتعماف  فههت علقيههاة عليوميههة، ممم أو 

لقهها ، وخطابههة، وقههدي  وقههوعر، تكههوين علمهههارعت عللغويههة علتههت تههدظ علههى امههرة  درعقههتها، مههن لههرع ة حهريههة، وعخ
م كما أشار قمك فت معر  ت اوله مهدعم علتربية عللغويهة إلهى محموعهة مهن علقهيو (3)ولرع ة  امتة، وكتابة 

ههك باللغهههة وعلههتقم   لهههها وعفعتههزعز بهههها، وعلتزويههد بهههالوعت عفحتمهههاعت،  ههلة بههههذع علمحههاظ ماهههظ علتَّمق  ذوعت عل ِّّ
قة بين علّدعرحة وعل  قى، وما شاكظ ذلك من علقيو وعلتدعبير علتربويةوع  م(4)لعمظ على تأليي  علش 

                                                 
، دار 1سدإلمي،  عددنان سسدن باسدارا. الةبيدة اللغويدة العربيدة د يديف نظدري يف العإلندة بدني اغنسدان واللغدة وأ رهدا يف تعلدم. اللغدات األجنبيدة مدن منظدور إ -(1

 .  16د  11م، ص6002السعودية،  اجملتمع للنشر والتوزيع، جدة، اململكة العربيددة
 .12املرجع نفسه. ص -(6
 سليمان بن إبراهيم العايد. )اجلوانب الةبوية يف درس العربية بني العناية واغمهال، والقبول والرفض(، -(3

 .     63هد، ص13/1/1213مقالة علمية ُنّدمت يف حماضرة، نادي جيزان األديب، مساء األربعاء     
 مسك. فن التدريس للةبية اللغوية وانطباعاهتا املسلكية وأمناطها العملية، دار الفكر العريب، حممد صاحل -(2
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ه ههههههه بهرأي علباقه  هههههعلى كظٍّ فسّن م هطل  علتربيهة عللغويهة بال قهبة إلي ها معشهر علمقهلمين يلهزو أن يتألهمن     
مههن علمتعلمههين، وتزويههدهو بالمبههاد   غههر  محموعههة مههن علقههيو وعفتحاهههات عصيحابيههة فههت   ههو  علمقههتهدفين

وعلقوععد عللغوية علألرورية، وتمكي هو من إتقان مهارعت عللغةم و  وة علقوظ أّن علتربية عللغوية ُيرحى م هها أن 
 تُامر عآلتت  

 قو عللغة علعربيةم 
 عفعتزعز بهام 
 عصلماو بالألروري من علقوععد عل وتية وعل قوية وعل رفية وعلدفليةم 
 على إتقان مهارعتهامدرة علق 
 عصلباظ على عقتخدعمها )عل  قى م ها بالذعت(م 
 عصلدعو على  شرهام 
ع ط لهها  ممهها تقههّدو يقههاوظ علباقهه   ههياغة تعريههم لهههذع علم ههطل  يرحههو أن يكههون متَّقههما  بالحههدة وعلشههموظ،   

خا ة بهذع علمحهاظ؛ ومها  القا  ل عتماد عليه أو عفقت ادة م ه أو عفقتئ ا  به فت ت ميو م اهج درعقية 
أقوح ا إلت ذلك! فالباق  ُيعرِّم علتربية عللغوية بصّ ها  )محاظ تربوي يهدم إلى تكوين عتحاهات إيحابية  قو 
عللغة علعربية لدا عل اشئة، وغر  ليمة علقو لها وعفعتزعز بها فت   وقهو، ويعمهظ علهى تزويهدهو بالمعهارم 

ليههة علتههت تمكِّهه هو مههن إتقههان مهارعتههها، وعلههى إاههارة دعفعيههتهو لإللبههاظ علههى عل  ريههة مهه  علتهيئههة للتطبيقههات علعم
علتقههّد  بههها فههت مهها بيهه هو، وق ههزهو فقتشههعار مقههؤولية علههدفاع ع ههها وعلتمكههين لههها(م وب ههيغة ُأخههرا يمكههن 

كقهابهو تعريم علتربية عللغوية بص َّها  )ت شئة عمط اظ على عفرتبهاط علوحهدع ت باللغهة مه  تزويهدهو بالمعهار  م وعخ
 علمهارعت علتت تمكِّ هو من علتعاطت معها   ريا  وتطبيقيا (م

 -قهّمه مها شهئت -ميهدع ا  أو ققه   تربويها   وبعد فسّن علتربية عللغوية حديرة بهصن تشهّكظ ههت عمخهرا محهاف  أو   
أهمية عن كاير من لائما  بذعته، ُيألام إلى علمحافت علتربوية علمعروفة فت علو أ وظ علتربية؛ فهت ف تقظ 

ماي تههها علتههت شههكلت محههافت تربويههة وفّههرت مههادة اههرَّة وموعألههي  قيويههة للدرعقههات وعلبقههو  علعلميههة مههن لِّبههظ 
علمخت ين وعلمهتمينم فما تقدَّو ف يعدو كو ه محرد مقاولة لإلقهاو فت علو وظ إلى تعريم يعّبر بدلهة عهن 

عللغويههة(، ومقاولههة كههذلك لطههرن فكههرة يههتلخص فقوعههها فههت  علم هههوو علحديههد علمههرعد ترقههيخه لم ههطل  )علتربيههة
ععتبهههار علتربيهههة عللغويهههة محهههاف  تربويههها  ُيألهههام إلهههى علمحهههافت علمعروفهههة فهههت علققهههظ علتربهههوي؛ وذلهههك مهميتهههها 

 وقيويتهام
م مهمهها يكههن مههن أمههر فههسنَّ عل قههرعت علقههابقة ُتماِّّههظ إحابههة عههن علقههؤعظ علاهها ت مههن أقههئلة علبقهه   )مهها علتعريهه   

علم ئهههو للتربيهههة عللغويهههة وفقههها  للم ههههوو علشهههامظ؟(؛ وههههو مههها يع هههت تقق ههه  علههههدم علاههها ت للبقههه  علمتماِّّهههظ فهههت  
) ياغة تعريم للتربية عللغوية وفقا  لوحههة   هر حديهدة(م وههت بماابهة إحابهة عهن علقهؤعظ علااله  كهذلك وههو  

امظ للتربية عللغوية؟( وباصحابة ع ه يكون علهدم )إلى أيِّّ مدا  يمكن أنف ُتقهو علورلة فت ترقيخ علم هوو علش
 علاال  للبق  وعلمتعل  باصقهاو فت ترقيخ علم هوو علشامظ للتربية عللغوية فت عموقاط علتربوية لد تققَّ م 

 

                                                                                                                                      
 .22د 22م، ص1331القاهرة،    
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 أهمية التربية اللغوية
قياة علشعوو، وعل ابعة من قيوّيهة من علّو مكا ة عللغة وأهميتها فت  هههههعموما  ه هههههت ب  أهمية علتربية عللغوية ه   

علو ههائم عفّت ههالّية علتّههت تؤّديههها بالّ قههبة لألفههرعد وعلمحتمعههات علبشههرّية علمختل ههةم ولههد عههدد بعألهههو و ههائم 
علّلغة مشيرع  إلى أ ها تتماظ فت و ي هة   عيهة وأخهرا ت اعليهة واالاهة شخ هية ورعبعهة بيا يهة وخامقهة شهعائريةم 

 ههة علقألههارية علتههت تؤديههها عللغههة؛ فههاممو تعتههّز بلغاتههها مّ ههها رمههز كيا ههها، وع ههوعن هههذع باصألههافة إلههى علو ي
 م(1)شخ ّيتها، ومقتودع ترعاها علقألارّي وعلاّقافّت وعلعقائديّ 

ومّمهها يماّههظ وحههها  مههن وحههوه عمهّمّيههة بالّ قههبة لّلغههة ع لتههها علوايقههة بههال كر أي بههالت كير؛  فاللغههة قههوع   كا ههت   
اههّو إّن عللغههة  (2)أو مقههطورة ممم تتعلهه  بت كيههر عص قههان تعلقهها  وايقهها ، إلههى أبعههد قههد يمكههن ت ههوره  م طولههة ممم

ه ت  ُتعهّد علحهوهر خلهيو وعلهتعلو وعكتقهاو علمعهارم علمُتعتبر علوعقطة عمكار أهميهة فهت علتع تل هة، فههت كمها ُو ِّ
 م(3)عمقاقّت للّتعليو ع د ب ت عص قان ب  ة عاّمة 

( عهن أهميهة عكتقهاو عللغهة مهن حههة أ َّهها  تقهوو بهدور فاعهظ فهت G. Francescatoع كشقهاتو )وعبَّهر جم فر 
علع لههة علتههت يقيمههها عص قههان بههين   قههه وبههين علققيقههةم وبالتههالت فههسنَّ تعلههو عللغههة عمو ف ُيعتبههر عكتقههابا  بقههيطا  

ههها علخههاص عل ههبت علههى تقديههد لوقههيلة خارحيههة، ولك ههه خلهه  وعكتقههاو لقههدرة دعخليههة، يقههاعد عتقههاعها وتكوي 
وعكتقاو علتكوين علكامظ للعالو مم ومن هذه عفعتبارعت مباشرة  قت تج أهمية عكتقاو عللغة ع د علط ظ، وهت 

 م(4)أهمية قت هر شوعهدها بطر  كايرة أا ا  علقياة بصقرها 
ن أن  حمهظ و هائم عللغهة ولقد عّدد بعألهو كذلك و ائم عللغهة ففتها  إلهى ققهائ  لطي هة إذ لهاظ   وف يمكه   

ممم فههت أدعة  قفهٍظ مهن ههذع علوحهه، ن، ومعرفة مها لهدا عآلخهرين مهن فكهربكو ها أدعة لتو يظ عل كر إلى عآلخري
وهت وقيلة علت  ي  وعلت ريج عن عآلفو وعمقزعن، كما أ ها وقيلة علعبهادة وم احهاة رو علعهالمين، وههت وقهيلة 

وعلمحام ت، وهت أيألا  وقيلة من وقائظ علمتعة وعلطهرو وعللهذة، كمها فهت علع ئ  عفحتماعية بصل ا  علتقايا 
لرع ة علقرآن وعم اشيد، وعمغا ت، وعمهازيج، وعصلقا ، وعلقرع ة، وعص شا ، وعلتر  و، كما أ َّها وقيلة ُيقهتعان بهها 

 م(5)ممم لطويلة، ولط  علولت وعلمقافةعلى عمعماظ علشالة وع
كره من و ائم متعّددة تؤّديها علّلغة فت قياة علبشر، ومن و ي ة قألهارّية تقهوو بهها، ومهن إنَّ ما قب  ذ     

وحههود ع لههة عيحابّيههة بي ههها وبههين عل كههر، ومههن كو ههها وعقههطة علّتعلههيو وعلههّتعّلو، كههظ ذلههك يؤّكههد عمهّميههة علق ههوا 
إقهههدا عللغهههات علم طولهههة لّلغهههة فهههت قيهههاة عص قهههانم وكهههّظ ذلهههك ي طبههه  وف شهههك علهههى عللغهههة علعربيهههة بو ههه ها 

 وعلمكتوبة معا ، بظ بو  ها أحظَّ عللغات وأع مها وأتّمها كماف م
                                                 

ة الةبية، اللجنة الوطنية القطري ، جملة]اللغة العربية: أصلها، وأمهيتها، ووظائفها، تعليمها لطفل املرسلة االبتدائية[حممد عبد القادر أمحد.  -(1
 وما بعدها. 23. وانظر عدنان سسن باسارا. مرجع سابق، ص632م، ص 1331(، مارس 32للةبية والثقافة والعلوم، ع )

 وما بعدها. )بتصرف(. 22عدنان سسن باسارا. املرجع السابق، ص -(6
(، اجلامعدددة  1للغددداتا، جملدددة التجديدددد، ع )إمساعيدددل سسدددنني أمحدددد. ااندددةا  إطدددار تربدددوي ملنددداه  تعلددديم اللغدددة العربيدددة للنددداطقني بغ هدددا مدددن ا -(3

 .33م، ص 6000اغسإلمية العاملية، كواال ملبور، 
 .  1م، ص6001سرجيو سبيين. الةبية اللغوية للطفل، ترمجة فوزي عيسى وعبد  الفتا  سسن، دار الفكر العريب، القاهرة، -(2
 .11سليمان بن إبراهيم العايد. مرجع سابق، ص -(2
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أما فألظ علّلغة علعربّيهة، وعلهّو مكا تهها، وع هو لهدرها فقهد شههد بهه أههظ ههذه علّلغهة علمقّبهون لهها وعلّذعئهدون     
ههظ علاّقافهات عمخهرام فصههظ عن قياألها؛ كما شهد به علم  ِّ ون مّمن  صا ب  قه عن علغر  وعلههوا مهن أ 

علعربية  قبوع عل ألظ إلى لغتهو فرتباطها بالقرآن علكريو وباصق و، وحعلوع لها لدعقة؛ ف ط ا  هللا لهاهه حهّظ 
ه وفقت ا  علّ بّت بها ) هّلى هللا عليهه وقهّلو(، وفهتمهاو علّ هقابة بهها وذودههو ع هها، علهيهو رألهوعن هللا  ح له

للغههات وعلاقافههات عمخههرا فههس َّهو ُهههُو عآلخههرون ألههّروع بتمّيههز عللغههة علعربيههة عّمهها قههوعها مههن أحمعههينم أّمهها  أهههظ ع
عللغات لمَّا درقوها وبقاوع فت علومها، فرأوع ارع ها و ألحها وكمالهها عللغهوي عل هاتج ه بتقهديرهو ه عهن عرتباطهها 

 م (1)بالقرآن وبدين عصق و
لل هاطقين بهها فقهط، بهظ ُمهِّهوا أيألها  للمقهلمين عل هاطقين بغيرهها؛ وذلهك منَّ  ولذلك  فسنَّ تعلهو علعربيهة لهي  ُمهِّّمها  

 م(2)ترتيظ علقرآن ولرع ته وتدب ر آياته وعلعمظ بها فر  على كظِّّ مقلو 
وبالرغو من أهمية عللغة علعربية وعلّو مكا تها، إّف أّن قالها علدعخلت ف ّيُقّرُ، ووألعها علخارحت ف يلي       
ههه وحعلههها لغههة علعههالو عمولههى،  ههه هههت عص حليزيههة فههت  ههرم علعولمههة علاقافيههة علتههت تقههعى ل شههر لغههة وعقههدةبههها؛ 

يهههاو علبشههر أّن علعلههو، وعلمعرفههة، وعصبههدعع، وعفختههرعع، وعلخيههر، وعلقألههارة، وعلقههب  وعل ههوز، ف يكههون إف لمههن  وعخ
؛ فهههت مقاولهههة (3)وعفخترععهههات بهههها دون قهههوعهارطهههن  باللغهههة عص حليزيهههة أري )تكلَّهههو عص حليزيهههة( ودر  علعلهههوو 

دة، تحمه  بهين عم هالة وعلمعا هرة وتقمهظ ترعاها   لطم  ققيقة أنَّ عللغة علعربية عل  قى و لت ا حديدة متحهدِّّ
ها يحعهظ تبّ هت فكهرة علتربيهة عللغويهة (4)إ قا يا  من عآلدعو وعلعلهوو يشههد لهها بالقيويهة وعلتحهد د وعلت هو   م وههذع ممَّ

مقبوف  بظ مطلوبا ، وعفقهتحابة لهها متولعهة مهن لِّبهظ علقهائمين علهى أمهر علتربيهة وعلتعلهيو فهت علهب د عل اطقهة  أمرع  
 بالعربيةم وفت قبيظ علترويج لهذه عل كرة يطرن علباق  بع  عمفكار فت علمبق  علتالتم

نَّ م هطل  )علتربيهة عللغويهة( أكاهر ولكن من علم ارلات علعحيبة وعلحديرة باصشهارة إليهها فهت ههذع علمقهاو، أ     
هه م هها لهدا   يرعتهها فهت علهدوظ علعربيهة؛ وكهذلك  شيوعا  فت علدوعئر علتربوية عصقرعئيليةه فت قدود علهو علباقه 

عممر بال قبة لعم  عل هو لهذع علم طل  وشدة عفهتماو بههذع علمحهاظ علتربهوي )محهاظ علتربيهة عللغويهة(م ع  هر 
لتربية عللغوية بال قبة لت ميهذ علمرقلهة عفبتدعئيهة فهت إقهرعئيظ يتبهين لهك شهيٌم مهن ذلهك؛ إلى علهدم علمر ود ل

فالتربيههة عللغويههة علعربيهههة تهههدم ع هههدهو إلههى  ت ميههة إ قهههان مت ههّور معتهههز بلغتههه علعربيههة وبا تمائهههه، لههادر علهههى 
تخهذ لرعرعتهه علمقهتقلة بطريقهة عقتعماظ عللغة علشه وية وعلمكتوبهة بشهكظ قهليو ليقهتطي  بلهورة ت هّوره عل كهري، ولي

 م(5)وععية و الدة، وليتمّكن من علت اعظ وعف دماج فت حوع و علقياة علمختل ة 
                                                 

الةبية/ جامعة القرآن الكرمي والعلوم جملة آفاق تربوية، كلية  ]تفعيل تعليم اللغة العربية للناطقني بغ ها يف السودان[الدين معروف. حممد علم  -(1
 م، ص، )بتصرف(.6011، دار جامعة القرآن الكرمي للنشر والتوزيع، أم درمان السودان، يونيو1اغسإلمية، ع

 .32م، ص6006للغة العربية، دار الفكر العريب، القاهرة، علي أمحد مدكور. تدريس فنون ا-(6
 .12انظر عدنان سسن باسارا. مرجع سابق، ص -(3
، سسدين عبدد اجلليدل يوسدل. اللغدة العربيدة بدني األصدالة واملعاصدرة د خصائصدها ودورهدا ااضداري وانتصدارها، دار الوفداء لددنيا الطباعدة والنشدر -(2

 .2د 2م، ص6002اغسكندرية، 
 الةبية اللغوية العربية للمرسلة االبتدائية. وزارة الةبية والتعليم، السكرتارية الةبوية، مركز ختطيط -(2

 .13م، ص6003، تل أبيب، إسرائيل، 63وتطوير املناه ، دار نشر م.ض. شارع كارليباخ     
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ظ مههن أقههئلة هههذع       وبعههُد  فههسنَّ مهها ورد آ  هها  تقههت ع ههوعن )أهميههة علتربيههة عللغويههة( أرحههاو عههن علقههؤعظ عموَّ
ههه  )فههيو تتماههظ أهميههة علتربيههة عللغويههة بال قههبة لألفههرعد وعلمحتمعههات؟( وبالتههالت تققَّهه  علهههدم  علبقهه  وعلههذي  ر  

ظ علذي قعى علبق  لتققيقه وهو  )تصكيد أهمية علتربية عللغوية فت علب ا  علتربوي لل رد وعلمحتم (م      عموَّ
 

 

 الثاني المبحث
 األساس التعليم مرحلة منهج في اللغوية التربية مضامين

 

 والموجهات والمضامين ألهدافا ـ العربية اللغة منهج: أوَّلا 
 العربية اللغة تدريس أهداف
دت عقت ادع  إلى غايات علتربية علقودع ية،     إنَّ من أهوِّّ أهدعم مرقلة علتعليو عمقا  فت علقودعن، وعلتت ُقدِّّ

  (1)علهدفان علّتاليان
ة إلهيهو وتعهديظ قهلوكهو وعهادعتهو ترقيخ علعقيدة علّدي ّية وتربية علّ اشئة عليهها و قهظ علتّهرع  علقألهارّي لألّمه م1

 وعّتحاهاتهو لت با  من تعاليو علّدين وترع  عمّمة وليو علمحتم  عل األلةم
تمليههك علّ اشههئة مهههارعت علّلغههة )عفقههتماع وعلّتقههّد  وعلقههرع ة وعلكتابة(مومعرفههة أقهه  علّرياألههّيات بالمقههتوا  م2

 هو عليومّيةم علّذي يمّك هو من عقتخدعو هذه علمهارعت وعلمعارم فت قيات
رغهو أ َّهها  يو علعهاو؛ك  علهدفين يوقيان باهتماو وعأل  باللغة علعربية فت هذه علمرقلة علمهمة من قلَّو علتعل   

 ُوألعت ألمن مقور عللغة علذي يألو  عللغتين علعربية وعص حليزيةم
  (2)عن فهتأرّما عمهدعم علعامَّة لتدري  عللغة علعربية فت مرقلة علتعليو عمقا  بالقود

 علعقلّيههههة عبيهههر، بحا ههههو علمههههارعتتمليهههك علّتلميهههذ مهههههارعت علّلغهههة عمقاقههههّية  عفقهههتماع وعلقهههرع ة وعلكتابههههة وعلتّ  (1
 وعلقركّية وعل  ّيةم

علّترعكيههو  عقههتخدعمها فههت إمههدعده )يع ههى علّتلميههذ( بقههدر م اقههو مههن م ههردعت علّلغههة وب ههى علكلمههات، وطرعئهه  (2
 علمختل ةم

 وعلقكهو، وعمماهاظ وعلمقهرقّية وعلمقالهة وعلقّ هة علّشهعر  عص قها ّية علمعهارم مهن هادفة ج ماذ على ط عهع( 3
 معلّذعتتّ  للّتاقيم ويدفعه لإلبدعع يقّ زه عّلذي بالمقتوا

 بالّشههعر عفقههتدفظ علههى بالقههدرة وتزويههده وعلمخاطبههة، وعلكتابههة علّتعبيههر فههت تعّلمههه مهها تطبيهه  علههى تدريبههه( 4
 موعلقكو

 معلمرقلة لهذه علمقّددة وعفّتحاهات وعلماظ علّرفيعة بالقيو تزويده( 5
 مم ادرها من علمعلومات وعلتما  وعلمرعح  علمعاحو عقتخدعو طرعئ  تعري ه( 6
 

                                                 
 م1330والتعليم، اخلرطوم،  تاب مؤمتر سياسات الةبيةبوي. كوزارة الةبية والتعليم، اجلهاز القومي لتطوير املناه  والبحيف الة  -(1
 املرجع نفسه. -(6
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 العربية اللغة منهج مضامين
  (1)علا   بقلقاته عمقا  علتعليو لمرقلة علعربية عللغة م هج مألامين تماِّّظ أد اه علوعردة عل قاط     
 وأ ههوعتها علقههروم مخههارج علههى بههالّتركيز علقومّيههة علّتخاطههو لغههة إلههى علمقّلّيههة علّلغههة مههن ل  تقههاظ علّتمهيههد/ 1

 معلّ ط  عيوو وت قي 
 وعلكتابةم / علّتركيز على تمليك علّط ظ مهارعت علّلغة  عفقتماع وعلّتعبير وعلقرع ة2
 معصشارة إلى علقوععد علّ قوّية/ علّتعّرم على علم ردعت وعلّترعكيو علّلغوّية دون 3
/ ت ميهههة علقهههدرة علهههى  طههه  أ هههوعت علّلغهههة علعربّيهههة وعقهههتخدعو بعههه  م ردعتهههها وترعكيبهههها، وعلّتعهههّرم علهههى مههها 4

عهرعو وعلولهوم علهى لهدر م اقهو مهن عمقهاليو دون إشهارة إلهى لوععهد علب غهة وعلّتقليههظ  يقكمهها مهن لوععهد وعخ
 علّ قدّيم

 وعلّتدريو على لوععد عصم   وعلّترليو وتحويد علخطم/ ت مية مهارعت علقرع ة 5
 / إحادة مهارعت علّتعبير علو ي ّت وت مية مهارعت علّتعبير عصبدععّت وعلّتذّو  عمدبّتم6
خههه ظ  مهههاذج مختهههارة مهههن  / تشهههحي  علقهههرع ة علقهههّرة وعمهههت ك مههههارعت عل ههههو وقهههرعة علقهههرع ة وعلّتطبيههه  مهههن7

 من عفقتشهاد بها فيما يمّر به من موعلمم علّ  وص عمدبّية علم اقبة لقّن علّتلميذ، بما يمّك ه
وعلتّهههدريو علهههى عقهههتخدعو علمعهههاحو  / علّتعهههّرم علهههى ب يهههة علكلمهههة وعلهههّتمّكن مهههن ت هههري ها وطرعئههه  عقهههتخدعمها8

 وعلمرعح  علم اقبةم
علمقههرقّية، علمقالههة، علّشههعر،  ى  مههاذج مههن عل  ههون عمدبّيههة علمختل ههة )علقّ ههة،/ علّتعههرم بالقههدر علم اقههو علهه9

 علّ ار( وت مية علقدرة على علّتذو  عمدبّتم
 / ت مية علقدرة على تطبي  ما درقه علّتلميذ فت علّ قو وعل رم وعمدو فيما يقرأ ويكتو ويتقّد م11

هات العامَّة لمحتوى منهج اللغة العربية  الموج ِّ
أو ت عللحان علمتخ  ة بصربعة موحهات ل هتدع  بها ع د كتابة مقتوا م هج عللغة علعربية، أحازهها      

 و( هت 1991ات علتربية وعلتعليو )مؤتمر قياق
تقههّدو علّلغههة مههن خهه ظ درو  متكاملههة لتخههدو عههددع  مههن أغههرع  تههدري  علّلغههة وأن تخههدو هههذه علّ  ههوص  - أ

علومات وعلقيو وعلماظ علّتت تعالج فت محافت أخرا ولزيادة علق يلة محموعات هادفة من علم اهيو وعلم
 علاّقافّية للّتلميذ وترلية ذولهم

لمعالحههة مشههاكظ تعلّههو علّلغههة علعربّيههة فههت علّ هه وم عمولههى فههت م ههاط  علتّههدعخظ علّلغههوّي يرععههى تعزيههز كتههو  - و
 ّيةمعلّلغة بماّدة تقاعد تيقير عقتيعاو علّلغة وتملك علمهارعت عمقاق

أن تكون لغة علكتاو  ابعة من علّر هيد علّلغهوي للّتلميهذ وأن يقهت اد مهن علّدفلهة علّلغوّيهة علّقهليمة للكلمهة فهت  - ت
 تقديد علم طلقات أو ع د تعريبها فت علموعّد عمخرا خدمة لّلغة علعربّيةم

 دعت علم هجمأن تقتخدو علقّ ة وعلقوعر علمقرقّت وعلّ شيد فت علّتعبير عن علم اقو لها من م ر  -  

                                                 
 .60د  12انظر مشروع املنه  املقة  ملرسلة التعليم األساسي، الورنة الثانية، ص -(1
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هات، وكذلك مها تألهمَّ ه مقتهوا مه هج      ما ورد تقت علع اوين علمذكورة آ  ا ، بد ع  بامهدعم وع تها   بالموحِّ
ههين فههت علمحههاظ، ف يقهه   رة( هههو امههرة حهههٍد لخبههرع  مخت ِّّ عللغههة علعربيههة لمرقلههة علتعلههيو عمقهها  )علكتههو علمقههرَّ

به حملة ولكن ربما لي  ت  ي  ؛ فه اك حا و غايهة فهت عمهميهة لهو يهرد  علمر  إفَّ أنف يشهد ب وعبه وأنف ُيقِّرَّ 
ر إليه بوألون، أرف وهو حا و علتربية عللغويةم  له ذكر مباشر ولو ُيشر

رة لمرحلة التعليم األساسي والدروس المضمَّنة في كل كتاب  كتب اللغة العربية المقرَّ
 رة وعلدرو  فت كظِّّ كتاو( إق ائية بكتو عللغة علعربية علمقرَّ 1حدوظ )

 الصف الحلقة عنوان الكتاب رقم
عدد 

 الدروس
 ملحوظات

ل األولى 1ج ـ القراءة في األساس 1   43 األوَّ

  43 ،، ،، 2ج ـ القراءة في األساس 2

  97 ،، ،، كتاب اللغة العربية 4

  43 الثاني ،، 1ج ـ واألناشيد القراءة في الحديقة 3

  43 ،، ،، 2ج ـ واألناشيد ءةالقرا في الحديقة 5

  22 الثالث ،، 1ج ـ واألناشيد القراْة في البستان 6

  43 ،، ،، 2ج ـ واألناشيد القراْة في البستان 9

  52 الّرابع الثانية المنهل في اللغة العربية 2

  35 الخامس ،، الموِرد 7

  33 السادس ،، الينبوع 13

 15 السابع الثالثة النبراس 11

 وحدة عشرة سخم

 تتضمن منها كل  

 وإمالء وأناشيد قراءة

 .وتعبير

12 

 15 الثامن ،، القبس

 وحدة عشرة خمس

 تتضمن منها كل  

 وإمالء وأناشيد قراءة

 .وتعبير

   2 4 12 مج

رة، علكتهههو فهههت وردت درو  لع هههاوين  مهههاذج علتهههالت علحهههدوظ وفهههت       مهههن حوع هههو إلهههى إشهههارعت مههه  علمقهههرَّ
 فت بها عفهتدع  أري م وعلها على عل َّقج لغر  -للباق  تبيَّن ما بقدر -علع اوين تلك فت بويةعلتر  علمألامين
ههص علمبقهه  فههت ذلههك يههصتتم خا ههة ب هه ة علعربيههة عللغههة تخههدو تربويههة ليمهها   تتألههمَّن ع ههاوين  ههياغة  علمخ َّ
 مهللا شا  إن علم شود علم هج لم م 

 

 

 

 

 

 



                          اإلنسانية                   تمجلة العلوم التربوية والدارسا  

 
 م2019 ( ديسمبر7)العدد           

 

621 
 

  الدين معروف دمحم علم............                               د/رؤية تجديدية التربية اللغوية لتالميذ مرحلة التعليم األساس

 

رة الكتب في لدروسا عناوين من مختارة نماذج( 2) جدول  التربوية ومضامينها األساسي التعليم لمرحلة المقرَّ

 المضمون التربوي الصف عنوان الدرس رقم

ل أُحب   6  غرس قيمة الحب األوَّ

 ،، قِطَّتي 2
غرس قيمة التعايش اللطيف والتعامل اإليجابي مع مكونات البيئة 

 األحيائية المحيطة

 جابية نحو المدرسة تشكيل اتجاهات إي ،، مدرستي 1

 ،، شجري 1
غرس قيمة التعايش األليف والتعامل اإليجابي مع مكونات البيئة 

 األحيائية المحيطة

 التنبيه للتعاطي اإليجابي مع األشياء المفيدة في الحياة اليومية ،، مروحتي 5

 غرس قيمة الحب لحروف اللغة، مفاتيح تعل م الكتابة والقراءة ،، حروفي 1

 تشكيل اتجاهات إيجابية نحو التَّعل م ،، نا أتعلَّمأ 1

 التذكير بأفضال األُم وغرس قيمة البر وحفظ جميلها  الثاني أّمي 8

 التذكير بأفضال األَب وغرس قيمة البر وحفظ جميله  ،، أبي 2

 غرس قيمة الشعور باالنتماء ألُسرة واالستمتاع بذلك ،، أُسرتي 61

 يمة الشعور باالنتماء ألَرض وتقدير ذلكغرس ق ،، أْرُضنا 66

ٍّ السكني وما يستوجبه ذلك ،، َحي نا 62  غرس قيمة الشعور باالنتماء للَحّي

 غرس قيمة الشعور باالنتماء للوطن وما يعنيه ذلك الثالث وَطني 61

 غرس قيمة الشعور باالنتماء للقرية وما يترتَّب على ذلك ،، قريتي 61

 تشكيل اتجاهات إيجابية نحو األشجار والتعامل معها وفقاً لذلك  لرابعا أشجار بالدي 65

 غرس قيمة االحتفاء بالبلد ،، بالدي الجميلة 61

 التأكيد على قدسية األَرض وغرس قيمة التَّمس ك بها الخامس أرض أجدادي 61

 غرس قيمة االحتفاء بالبلد ،، بالدي 68

 االنتماء للموطن واالحتفاء بذلكغرس قيمة الشعور ب السادس موطني 62

 ،، الخط العربي 21
ق الجمال، وتشكيل اتجاه إيجابي نحو صناعة الجمال  غرس قيمة تذو 

 عموماً، وتعل م الخط العربي خصوصاً 

26 

أهمية التدوين 

والتسجيل في 

 حياتنا

 السابع

ة التنبيه إلى أهميَّة التدوين في حياة اإلنسان وتشكيل اتجاهات إيجابي

 نحوه لدى التالميذ

ضا 22  الثامن بَْخت الّرِ
التذكير بأفضال المؤسسات التربوية واالحتفاء بها، ومنها معهد )بَْخت 

ضا( الذي أُنشئ خصيصاً إلعداد المعلمين   الّرِ
 

 ثانياا: مضامين التربية اللغوية في المنهج
عللغههة علعربيهة بهههذه علمرقلهة، ومألههامين مهه هج بهال َّ ر إلههى أههدعم مرقلههة علتعلهيو عمقهها ، وأهههدعم تعلهيو     

رة وع هههاوين بعهه  علهههدرو ؛  ههههات علعامههة للمقتههوا علخهههاص بههها، وع هههاوين علكتههو علمقههرَّ عللغههة علعربيههة وعلموحِّ
 ( يمكن علخلوص إلى عآلتت 12ه  11وعلمذكورة فت عل  قات من )

للغهة علعربيهة، يشهيرعن إلهى مها ُيبتغهت علهدعفان علمختارعن مهن أههدعم مرقلهة علتعلهيو عمقها  وعلمتعلقهان با م1
ي إلههى تربيههة علهه ه  لغويهها  وفقهها  للم هههوو  تعل مههه مههن مهههارعت هههذه عللغههة، وف يتألههم ان  ههرعقة مهها يههؤدِّّ

 علشامظ للتربية عللغوية علذي يتب َّاه علباق م
ههت علحوع ههو علمعرفيههة وعلمهاريههة وعلوحدع يهه م2 ة؛ وعليههه فس َّههها أهههدعم تعلههيو عللغههة علعربيههة بهههذه علمرقلههة تغطِّّ

 تخدو علم هوو علشامظ للتربية عللغويةم
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مألههامين مهه هج عللغههة علعربيههة لمرقلههة علتعلههيو عمقهها  فيههها مهها ي ههو  فههت بوتقههة علتربيههة عللغويههة، ماههظ  م3
(  )علتمهيد ل  تقاظ من عللغة علمقلية إلى لغة علّتخاطو علقومّية بالّتركيز على مخارج 1علمألمون رلو )
(  )إحهههادة مهههههارعت علتعبيهههر علههههو ي ت وت ميههههة 6تها وت هههقي  عيههههوو علّ طههه (م ورلههههو )علقهههروم وأ ههههوع

(  )علتعر م بالقدر علم اقو على  مهاذج مهن عل  هون 9مهارعت علتعبير عصبدععت وعلتذو   عمدبت(م ورلو )
 عمدبية علمختل ة وت مية علقدرة على علتَّذو   عمدبت(م

هات علعامة للمقتوا شي م4  وههو ( أعه ه،3ٌم مّما يتَّق  مه  مألهامين علمه هج علمشهار إليهها فهت )فت علموحِّ
مما يخدو علتربية عللغوية؛ وذلك تقديدع  ما ورد فت ) (  )أنف ُتقتخدو علق ة وعلقوعر علمقرقت وعل َّشهيد 

 فت علتعبير عن علم اقو لها من م ردعت علم هجم
رة من مألامين تر  م5 ها ع هاوين علهدرو  ذعتهها فقليهظ ف تخلو بع  علدرو  فت علكتو علمقرَّ بوية لغويهة، أمَّ

م ها ما يتمتَّ  بذلكم ه اك ع وع ان يتألمَّ ان لِّيما  مرغوبا  فيها فت محاظ علتربية عللغوية هما  )ُقروفت( 
ظ و)علخط علعربت( فت عل م علقاد م لو يعار علباق  علت شيم قوعهمام  ر عل م عموَّ  فت مقرَّ

 

 المبحث الثالث
 منهج المنشود للتربية اللغويةمالمح ال

و     وفقهها  لع ههوعن هههذه علورلههة فه ههاك مهه هج م شههود للتربيههة عللغويههة، هههو ذعك علههذي عحتهههد فههت علت  يههر لههه مقههدِّّ
 علورلة فت علمبقاين علقابقين، ويقاوظ عصقهاو فت وأل  بع  م مقه فت هذع علمبق م

 منهج التربية اللغوية ـ الدَّواعي والمبررات
هههين فهههت محهههاظ تعلهههيو عللغهههة علعربيَّهههة، إِّلهههى أ َّهههه رغهههو علقياقهههات علتَّعليميَّهههة أشههه      ار بعههه  علخبهههرع  علمخت ِّّ

علمرقههههومة، وعمهههههدعم علّتربويههههة علمعل ههههة ل ههههال  علع ايههههة بتعلههههيو علّلغههههة علعربّيههههة فههههت عملطههههار علعربّيههههة، إّف أّن 
ربّيهههة علهههى عمتهههدعد مروعط هههها مهههن علمقهههيط إلهههى علممارقهههات علّقهههائدة فهههت تلهههك عملطهههار تقلّهههظ مهههن شهههصن علّلغهههة علع

  (1)علخليجم ولد ذكر ذعك علخبير عددع  من علم اهر علّدعلة على  قة ما ذهو إليه؛ م ها
عفقت اظ بالل غات عمح بيَّة )عص حليزيَّة وعل ر قيَّة( على وحه علخ وص، لدرحة م افقتها للعربيَّة قتَّى فهت  م1

 علبلدعن علعربيَّةم علمرقلة عفبتدعئيَّة فت بع 
لحههو  كايههر مههن علمتعلِّّمههين ولهههادة علههرأي وعلموقههرين علعههرو إلههى إلقههها  أب ههائهو بالمههدعر  عمح بيههة لتلقِّّهههت  م2

 تعليمهو علعاو، وذلك محظ عفّت اظ علمبّكر بالّلغة عمح بّيةم
عمح بية بدرحة أكبر من عهتماو وزعرعت علتربية وعلتعليو فت عملطار علعربّية بتصهيظ وتدريو معلمت عللغات  م3

 عهتمامها بمعلمت علعربّيةم
ترتَّو على هذه علممارقات وأل  يكاد يحمه  علمخت هون وعلمهتمهون علهى و ه ه بهالمزري بال قهبة للغهة      

علعربية؛ من قي  تد ت مكا تها فهت   هو  عل هاطقين بهها وللهة عفهتمهاو بهها، ومهن قيه  ألهعم علمقهتوا فهت 

                                                 
عهد اخلرطوم الدويل للغدة العربيدة، ، م11حممد زايد بركة. االلغة العربية لدى الناطقني هبا والناطقني بغ هاا، اجمللة العربية للدراسات اللغوية.ع -(1

 .  3م، ص6000دار جامعة أفريقيا للطباعة والنشر، اخلرطوم، فرباير 
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هها  خا ههة عص حليزيههة  -ههها بههين عللغههات علعالميههة عمخههراأّدا إلههى فقههدعن مكا تههها عل ئقههة بإتقههان مهارعتههها؛ ممَّ
ذلك أّ ه  بقدر عفهتماو علذي تق ى به عللغة علقومية من أهلهها، وبقهدر علرعايهة علتهت تلقاهها مه هو؛  -وعل ر قية

وللهههة عفهتمهههاو وألهههعم  م وتهههد ت علمكا هههة(1)تابهههت ههههذه عللغهههة بهههين عللغهههات عمخهههرا، وت تشهههر م افقهههة لغيرهههها 
عهن ل هور فهت علتربيهة عللغويهة، إن لهو يقهظ ع عهدعو علتربيهة عللغويهة  -بتقهدير علباقه  -ذلك  هاتج علمقتوا، كظ  

بم هومهههها علشهههامظم وف قهههبيظ لمعالحهههة ههههذع علوألههه  إّف بابتهههدعع مههه هج درعقهههت خهههاص بههههذع علمحهههاظ علتربهههوي 
 علمؤققات علتربوية عمخرا تؤعزرها فت علمهمةمعلقيوي، لتكون علمدرقة  قطة علبدعية او تصتت 

فالرغبة فت معالحة علوأل  علمعتهظ للغهة علعربيهة، ههت علدَّععيهة للت كيهر فهت تخطهيط مه هج للتربيهة عللغويهة،     
ألههمن علم هههاهج علدرعقههية فهههت مرعقههظ علتعلهههيو عمومهها، ومرقلهههة علتعلههيو عمقههها  ب هه ة خا هههة؛ وعلخشههية مهههن 

مهها فيههها علقههلبيات علاقافيههة علتههت ُتعتربههر عللغههة وعقههدة مههن أهههو مكو اتههها، هههت علمبههرر عقههت قاظ قههلبيات علعولمههة ب
 لماظ هذه علمبادرةم    

 مالمح منهج التربية اللغوية المنشود
 أو لا: في ما يتعلق األهداف

هدعم عآلتت أنف يتَّقو بالقدرة على تققي  عم -بتقدير علباق  -إنَّ م هج علتربية عللغوية علم شود ي بغت     
 ذكرها 

 / غر  مقبة عللغة علعربية وليمة عفعتزعز بها فت   و  علت ميذم1
 / تبيين علشبهات وعموهاو علماارة قوظ عللغة علعربية بغر  عل يظ م هام2
 وكتابةم / تمكين علت ميذ من إتقان مهارعت عللغة علعربية؛ عقتماعا  وتقّداا  ولرع ة3
 عليوميةم لتقد  باللغة علعربية عل  قى ب  قرج فت قياتهو/ تعويد علت ميذ على ع4
 / ت مية شعور علت ميذ بالمقؤولية تحاه عللغة علعربية ق  ا  لها و شرع م5
/ تمكين علت ميذ مهن عمليهة علتوع هظ عللغهوي علقهليو  فيمها بيه هو مهن حههة وبيه هو وبهين مختلهم عل ئهات مهن 6

 حهة أخرا
 توىثانياا: في ما يتعلق بالمح

إحمههاف،  ولألههمان تققيهه  أهههدعم علمهه هج، يلههزو أن يتألههمن علمقتههوا موألههوعات وأفكههارع  تعههالج مهها      
ُذكههر فههت )أّوف ( أعهه هم وت  ههي   فههسّن علموع هه ات علمطلوبههة للمقههررعت علخا ههة باللغههة علعربيههة تتماههظ فههت 

 عل قاط عآلتية  
 وعصخرعج، وعألقة من قي  علمقروئيةم/ أن تكون كتو عللغة علعربية حاذبة من قي  علت ميو 1
هو 2 / أن يشتمظ مقتوا علمه هج علهى عبهارعت ُتقبِّهو عللغهة علعربيهة فهت   هو  علت ميهذ ماهظ  )لغتهت، ُأقِّ

يَّهة عللغهة علعربيهة فهت  لغتت، أ ا أرتعلَّو لغتت، لغة آبائت، لغت ا علحميلة، لغت ا علخالدة، لغت ا لغهة علقهرآن، أهمِّّ
 اوين علدرو  ( وعلذي يقوي  ماذج من ع2شاكلة علعبارعت علوعردة فت علحدوظ رلو )قيات ا(؛ وذلك على 
رة  ، م  عصشارة إلى بع  مألامي ها علتربويةمفت علكتو علمقرَّ

                                                 
 .12عدنان سسن باسارا. مرجع سابق، ص -(1
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د عللغة علعربية وتوألِّّ  أقباو تمي زها عن عللغات عمخرام3  / أن يشتمظ علمقتوا على   وص تمحِّ
 قتوا  ألج علمتعلمين ولدرعتهو علعقليةم/ أن تكون علمقررعت مت اقبة م  م4
 / أن ُيرععى فت ت ميو علمقتوا إتاقة مقاقة كافية للتدريو وعلتطبي م 5

 ثالثاا: في ما يتعلق بعمليات التدريس وأنشطة التعلم 
ههون إلمامهها  حيههدع  ب  ههون علعربيههة علههى علمقههتوا عل  هههري،       أن يقههوو بت  يههذ علمهه هج معلمههون أك هها  ملِّم 
 ون من تطبي  مهارعتها على علمقتوا علعملتم وأن ُتقتخدو فيه علطر  وعمقاليو علتدريقية علقائمة متمكِّ 

 على إشرعك علمتعلمين فت علعملية علتعليميةم 
 رابعاا: في ما يتعلق بالتقويم

 ي بغت أن يّتقو علتقويو باآلتت      
 علّشموظ بقي  يشمظ ع ا ر علم هج كّلهام -أ 
 خدو أ وعع علّتقويو علمختل ة )لبلت وتكوي ت وبعدي(معلّت وع بقي  تقت -و 
ا يتي  فر ة أكبر للتقويوم -ج   تكايم علّتدريبات علّلغوّية وت ويعها ممَّ
هدلّية وعل اعليهه إدخهاظ عل مهاذج غيههر علتقليديهة فههت تقهويو علمتعلمهين، ماههظ  مهوذج تقههويو -د   ةعمدع ، ذو عل ِّّ

 علعالية فت ليا  مقتوا علتق يظم
نَّ ما ورد فت هذع علمبق  ُيحيو عن علقؤعظ علّرعب  من أقئلة علبق  وههو  )مها علموع ه ات وبعُد فس     

ههه  التّههالت يكههون علهههدم علرعبهه  للبقهه علمطلههوو توعفرههها فههت ع ا ههر علمهه هج علم شههود للتربيههة عللغويههة؟( وب
 ه لد تققَّ مم  م هج علتربية عللغوية علم شودوهو  تقديد م 

 

 خاتمــة
 والمقترحات والتوصيات النتائج أهم
 علمقترقهات؛ وبعه  علتو هيات مهن حملة عليها ب ا    علباق  لّدو عل تائج من محموعة إلى علورلة توّ لت فقد وبعد    
  يلت كما وهت
 النتائج: أو ِّلا 
بعهة مهن أكَّدت علورلة على أهميَّة علتربية عللغوية ه علمتعلقة باللغة علعربية ه بال قبة لل اشئة، وهت أهمية  ا م1

 علمكا ة علعليَّة لهذه عللغة وأهميتها بين عللغات عمخرام
لههدَّمت علورلههة تعري هها  للتربيههة عللغويههة فههت قههبيظ عصقهههاو فههت بلههورة تعريههم شههامظ لهههذع علم ههطل ، وفههت  م2

 قبيظ ترقيخ م هومه فت عموقاط علتربويةم
 ة علتربوية وعللغوية للدولةمأركَّدت علورلة على أهمية ت ميو م هج للتربية عللغوية ألمن علقياق م3
 قدَّدت علورلة بع  علموع  ات علمطلوو توعفرها فت م هج علتربية عللغوية علم شودم م4

 ثانياا: التوصيات
 ب ا   على ما تقّدو فسّن علباق  يو ت باآلتت      
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ت شهئة  تخ  هها ه و ي تهها فهت / أن تؤدي علمؤققات علتربويهة علمختل هة فهت علمحتمه  ه كهظ  مؤققهة ققهو1
ك بلغتهو عفعتزعز بهام  عمط اظ على علتمق 

هههه   2 / أن ي شهههط علمخت هههون وعلمهتمهههون للعمهههظ علهههى ترقههههيخ علتربيهههة عللغويهههة بو ههه ها محهههاف  تربوّيههها  ف ي ِّ
 عفقتغ ا  ع ه فت أوقاط ُأمَّة ُت ارع من أحظ علق ا  على كيا ها وعلدفاع عن هويتهام

بالموع ههه ات  ربيهههة فهههت علتخطهههيط لت ههميو م هههاهج للتربيهههة عللغويهههة، مقتص ِّقهههين/ أنف يشههرع علمع ي هههون بهههصمر علت3
 علمقترقة فت علمبق  علاال  من هذع علبق م

 ثالثاا: المقترحات
( عللغويهة علتربيهة) لم هطل  ماهالت تعريهم إلهى علو هوظ أحظ من وعلدرعقات علبقو  من مزيد إحرع  علباق  يقترن     
 عللغويهة علتربيهة لألهايا لم الشهة لغوي تربوي مؤتمر ت  يو يقترن كمام علمخت ين لِّبظ من به معترفا   أو عليه مت قا   يكون
 معلعربت علوطن فت

 
 

 قائمة المراجع
 مههن بغيرههها لل ههاطقين علعربيههة عللغههة تعلههيو لم ههاهج تربههوي إطههار علتههرعنم (2222) أقمههد ققهه ين إقههماعيظ -

 (م8)علعدد ،لمبور كوعف ة،علعالمي عصق مية علحامعة ،التجديد مجلة معللغات
ـــ والمعاصـــرة األصـــالة بـــين العربيـــة اللغـــةم (2226) يوقهههم علحليهههظ عبهههد ققههه ت -  ودورهـــا خصائصـــها ـ

 م عصقك درية  وعل شر علطباعة لد يا علوفا  دعر موانتصارها الحضاري
 ،(وعلهرف  لقبهوظوع وعصهمهاظ، علع ايهة بهين علعربيهة در  فهت علتربويهة علحوع هوم )علعايهد إبهرعهيو بن قليمان -

 مه13/8/1411عمربعا  مقا  عمدبت، حيزعن  ادي مقاألرة، فت ُلّدمت علمية مقالة
 مأخرا بيا ات بدون ،11ص أفريقيا، فت عللغوي علوأل  على علعولمة تدععيات منم هللا عبد علشيخ عادظ -
 مأخرا بيا ات بدون ،118 ص علعربية، وتعليو علتطبيقت عللغة علو علرعحقت، عبده -
 تعلو فت وأارها وعللغة عص قان بين علع لة فت   ري بق  ه علعربية عللغوية علتربيةم باقار  ققن د انع -

 علعربيههههة علمملكهة حهدة، وعلتوزيه ، لل شهر علمحتمهه  دعر ،1ط إقه مت، م  هور مهن عمح بيهة عللغهات
 مو2225 علقعودية،

 مو2222 علقاهرة، عربت،عل عل كر دعر علعربية، عللغة ف ون تدري م مدكور أقمد علت -
 مو2226 عمردن، عمان، وعلتوزي ، لل شر علعلمية يافا دعر وعلتهويد، علتغريو بين علعربيةم زعيد خليظ فهد -
 علتربويههة، علقههكرتارية وعلتعلههيو، علتربيههة وزعرةم عفبتدعئيههة للمرقلههة علعربيههة عللغويههة علتربيههةم مههؤلِّّ ين محموعههة -

 إقههههرعئيظ، أبيههههو، تههههظ ،21 كارليبهههها  شههههارعم  مو  شههههر ردع علم ههههاهج، وتطههههوير تخطههههيط مركههههز
 مو2221

 للدرعقهههههات علعربيهههههة علمحلهههههة ، بغيرهههههها وعل هههههاطقين بهههههها عل هههههاطقين لهههههدا علعربيهههههة عللغهههههةم  بركهههههة زعيهههههد مقمهههههد -
 علخرطوو، وعل شر، للطباعة أفريقيا حامعة دعر علعربية، للغة علدولت علخرطوو معهد ،11عمعللغوية
 مو2222 فبرعير
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 عل كهههر دعر علعمليهههة، وأ ماطهههها علمقهههلكية وع طباعاتهههها عللغويهههة للتربيهههة علتهههدري  فهههنم قهههمك ل  ههها مقمهههد -
 مو1118 علقاهرة، علعربت،

 مو2222 علقاهرة، علم رية، عل هألة مكتبة علعربية، عللغة معلو إعدعد فلق ةم أقمد علقادر عبد مقمد -
 عللح هههة علتربيهههة، محلهههة ،]عفبتدعئيهههة علمرقلهههة لط هههظ وتعليمهههها و ائ هههها، وأهميتهههها، أ هههلها،  علعربيهههة عللغهههة[ -

 مو1111 مار  ،(16)ع وعلعلوو، وعلاقافة للتربية علقطرية علوط ية
 تربويههة، آفها  محلهة ]علقهودعن فهت بغيرهها لل هاطقين علعربيهة عللغهة تعلهيو ت عيهظ[م معهروم علهدين علهو مقمهد -

 لل شهههر علكهههريو علقهههرآن حامعهههة عرد ،1ع عصقههه مية، وعلعلهههوو علكهههريو علقهههرآن حامعهههة/ علتربيهههة كليهههة
 مو2211يو يو علقودعن، درمان، أو وعلتوزي ،

 علتربيههة قياقههات مههؤتمر كتههاوم علتربههوي وعلبقهه  علم ههاهج لتطههوير علقههومت علحهههاز وعلتعلههيو، علتربيههة وزعرة -
 م و1112 علخرطوو، وعلتعليو،

 مراجع أجنبية )مترجمة(
علعربت،  ة فوزي عيقى وعبد  عل تان ققن، دعر عل كرقرحيو قبي تم علتربية عللغوية للط ظ، ترحم -

 وم2111علقاهرة، 
 


