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أهداف تعليمية مهارة االستماع في اللغة العربية للناطقين بغيرها
) لإلطار األوروبي المرجعي المىحد للغاتA1/A2) -2 وأ1في ظل المستىي أ
 نىرالدين بىخنىفة.د
ملخص
–  إظلا تأيت،جل األخطاء اليت يقع فيها ادلتعلموف من أىل اللغة سواء األصليُت أـ األجنبيُت عنها
ٌ لقد أثبتت العديد من التجارب أف
، من عدـ التدريب على السماع الصحيح؛ إذ تأيت مهارة االستماع التواصلية زلتلة الصدارة من حيث األعلية يف تعليم كتعلم اللغات األجنبية-غالبا
 ذبربة ؽلكن اعتمادىا يف تعليم كتعلم-حسب رأينا-  كيأيت اإلطار األكركيب ادلرجعي ادلوحد للغات،اليت تبٌت على أساسها ادلهارات اللغوية األخر
، للمادة الصوتية اليت سيستخدمها يف ادلدرسة أك خارجها، كونو ييقدَّـ للمتعلٌم ظلوذجات من كاقعو، للناطقُت بغَتىا،اللغات األجنبية كمنها العربية
 كنهدف من خالذلا إىل بياف أعلية أبعاد العملية التعليمية،مركزين يف ىذا اإلطار على ادلستول األكؿ كالثاين فقط بًعدّْه أساس ادلراحل اليت تأيت بعده
: يف مداخلة مبنية على اذليكل التايل، خاصة يف رلاؿ تعلٌم اللغات األجنبية كتعليمها،التعلٌمية
 تعريفا مثٌ أشرنا إىل، لنلج بعدىا يف مهارة االستماع، مث التطرؽ إىل انواعها باختصار،ض ٌمن تعريفا للمهارة معجما كاصطالحا
 مث موضوع ي،مقدمة
 كح ٌددنا حبثنا يف بياف ىذه األعلية كما يطرحها اإلطار األكركيب ادلوحد،زلور العنواف من خالؿ أعلية مهارة االستماع يف تعليم اللغة العربية لغَت العرب
. كذيلناه خباسبة تضمنت أىم النتائج،للغات
. االطار األوروبي الموحد للغات- االستماع- المهارة- العربية للناطقين بغيرها-:الكلمات المفتاحية
Summary
Study, whitch is intitled ''The learling aims of listening skill in arabic for speaker of other languages,
according tothe levels A1-A2(Commun European Framework of anguages.) We aim at
demonstrating that the skills are the most importent normes in the process of titching and learning
foreign languages so that we can use it in communication. In fact, the listening skill is a crutial one
in teching and learling foreigh languages. All the skills are built up and devloped upon the listening
skill. It is proved that people who make a lot of mistakes duo to their bad training on the right
listening. Consequently, the C. E. F. R. is really importent to be followed while titching and learling
foreign languages such as teatching Arabic for speaker of other languages.This frame can provide the
learner whith listening exampels related to the real life of the learnervas far as the language he is
using outside is conserned andit should be used in real-life situations. In this study; we focus just on
levels A1-A2 because they are the basics. In my presentation, I will tackle this issue.
Keywords:
Arabic for speaker of other languages , Skill , Listening, C. E. F. R.
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المقدمة

أهداف تعليمية مهارة االستماع في اللغة العربية للناطقين بغيرها
في ظل المستىي أ 1وأ )A1/A2) -2لإلطار األوروبي المرجعي المىحد للغات
د .نىرالدين بىخنىفة
شك أ ٌف الوظيفة األساس للغة التواصل ،اليت يتم خالذلا توظيف اآلليات ادلعرفية إبداء كجهات النظر بُت أفراد
ال ٌ

آّتمع اللساين ،فردا كصباعة ،لكي يتحقق التفاىم .من ىنا عرفت ادلهاـ التواصلية األساس األربعة للغة(االستماع-
الكالـ -القراءة -الكتابة)  ،حيث ذبمل االغراض اليت يراد ربقيقها عند تعلم الفرد اللغة ،أم أليات التخاطب ،كفهم ما
يصل مسعو صوتا أك بصره قراءة ،مث التعبَت كالما مشافهة ،أك ربريرا كتابة؛ كل ذلك يتم من خالؿ حسن توظيف مهارات
ادلمارسة اللغويٌة.
كمن ىنا ع ٌد البعد ادلهارم من أىم االبعاد يف العملية التعليمية التعلٌمية ،كيقصد بو البعد النفسي احلركي ،خاصة
يف رلاؿ تعلٌم اللغات كتعلمها( ،)1حيث يزداد ىذا االذباه بركزا يف تعليم كتعلٌم اللٌغات ،أم من خالؿ ادلهارات ،منبثقا من
ربديد كظيفة اللغة بالنسبة لإلنساف باعتباره كائنا اجتماعيا ،كذلك باتفاؽ أغلب ادلشتغلُت يف حقل اللسانيات التطبيقية
حاضرا ،على أ ٌف الوظيفة األساس للغة ىي التواصل

(.)2

كل متكامل( ،)3فمهارة االستماع
إ ٌف ىذه ادلهارات غَت منفصلة عن بعضها ،باعتبار تداخل عالقااها ،ع ر ٌ
كالكالـ تنضوياف يف الصوت ،بينما غلمع التش ٌكل الكتايب بُت مهاريت القراءة كالكتابة ،كيف اآلف ذاتو تصنف مهارتا

االستماع كالقراءة ضمن مهارة فهم اللغة أم استقباذلاٌ ،أما مهارتا الكالـ كالكتابة فتصنف ضمن مهارة إنتاج اللغة( ،)4أم
إرساذلا.

إف ىذا التداخل كالتكامل بُت ىذه ادلهارات اللغوية ،أثناء استخداـ اللغة ،يفرض عمليا كجود يف كل مهمة لغوية
أثناء احلدث اللغوم داخل حجرة الدرس ،أكثر من مهارة لغوية كاحدة.

(.)5

إالٌ أننا سنركز يف حبثنا ىذا على أكىل ىذه ادلهارات التواصلية كنقصد مهارة االستماع ،كوهنا كما يقوؿ ابن
خلدكف أـ ادللكات اللغوية ،ألعليتها الك رل حيث تنبٍت عليها ادلهارات التواصلية األخر.

 -1ادلهارات اللغوية ،مستويااها ،تدريسها ،صعوبااها ،رشدم طعيمة ،دار الفكر العريب ،ط2004 ،1ـ ،ص.6-5 :
 -2تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت ّٔا ،دراسات كتطبيقات ،عمر الصديق عبد ا﵁ ،الدار العادلية للنشر كالتوزيع ،د ط2010 ،ـ ،ص.135 :
 -3ينظر :ادلرجع نفسو ،ص.127 :
 -4ينظر :ادلرجع نفسو ،ص.163 :
 - 5ينظر ادلرجع نفسو ،ص.167 :
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الموضوع
 -1تعريف المهارة:
أ -في المعجم العربي:
تشًتؾ العديد من الشركح اللغوية دلصطلح ادلهارة كلذلك اخًتنا ما جاء يف لساف العرب يف مادة (مهر)" كادلهارة :احلذؽ
()1

كما أخًتنا أيضا ،ما يذىب

مهرة"
السابح ادل ي
بكل عمل ،كأكثر ما يوصف بو ٌ
جيد ،كاجلمع ى
يف الشيء .كادلاىر :احلاذؽ ٌٍ
ه
إليو زلمد مرتضى احلسيٍت الزبيدم ،صاحب تاج العركس من جواىر القاموس حُت يقوؿ ":ادلاىر :احلاذؽ بكل عمل،
()2

كأكثر ما يوصف بو السابح ادلجيد ،كصبعو مهرة ،كقد مهر الشيء كفيو ،كبو ،مهرا كمهورا ،كمهارة ،أم صار حاذقا".
ي
الشيءى :كفيو ،كبو -ىمهارةن
ٌأما من معاين ادلهارة يف ادلعاجم احلديثة فمنها ما كرد يف ادلعجم الوسيط مادة (مهر)"  ...كٌ -
()3
ماىر".
أحكمو كصار بو حاذقا .فهو ه

ب -في االصطالح:

ىناؾ العديد من التعريفات االصطالحية

()4

للمهارة كلكنٌنا طلتار ما ذىب إليو فتحي على يونس ،كزلمد عبد الرؤكؼ

الشيخ إىل أ ٌف ادلهارة اللغوية" ىي أبسط كحدات النشاط اللغوم الذم يؤدل أداء صحيحا كجيٌدا يف أقل زمن شلكن،
كيتصل بأم من رلاالت االستماع ،كالكالـ ،كالقراءة ،كالكتابة .كىي متكاملة كمتداخلة يف استخداـ اللغة استخداما
طبيعيا".

()5

 -2أنواع مهارات التواصل:
تصنف ادلهارات التواصلية كما يأيت:
 مهارات التواصل الشفهي كتشمل مهارة االستماع كمهارة الكالـ. مهارات التواصل الكتايب كتشمل مهارة القراءة كالكتابة - 1لساف العرب ،ابن منظور ،مادة (مهر) ،دار اجليل ،بَتكت ،دط ،د ت ،ص.4286 :
 - 2تاج العركس من جواىر القاموس ،السيد زلمد مرتضى احلسيٍت الزبيدم ،مادة( :مهر) تح عبد العليم الضاكم ،سلسلة الًتاث العريب ،كزارة اإلعالـ،
الكويت1974 ،ـ ،ص . 497 :ينظر كذلك :ترتيب القاموس ا﵀يط على طريقة ادلصباح ادلنَت كأساس البالغة ،الطاىر أضبد الزاكم ،مادة (مهر)ج ،2
دار ادلعرفة ،بَتكت ،لبناف ،د ط ،1979 ،ص .291 :كآّيب ،أضبد العايد كآخركف ،معجم فرنسي –عريب( ،)Habiletéدار اليمامة للنشر كالتوزيع،
تونس ،ط  ،2007 ،1ص.655 :
 - 3ادلعحم الوسيط ،إبراىيم أنيس كآخركف ،مادة (مهر) ،ج  ،2دار إحياء الًتاث العريب ،بَتكت لبناف ،ط  ،2ص.889 :
 - 4ينظر :مدخل إىل علم التدريس ربليل العملية التعليمية ،زلمد الدريج ،دار الكتاب اجلامعي ،العُت ،االمارات العربية ادلتحدة2003 ،ـ ،ط،1
ص . 326:كاللغة العربية كمهارااها يف ادلستول اجلامعي لغَت ادلتخصصُت ،زلمد رضواف الداية كآخركف ،كار الكتاب اجلامعي ،اإلمارات العربية ادلتٌحدة،
ط2004 ،1ـ ،ص.15 :
 - 5ادلرجع يف تعليم اللغة العربية لألجانب من النظرية إىل التطبيق ،فتحي على يونس ،كزلمد عبد الرؤكؼ الشيخ ،مكتبة كىبة ،القاىرة ،ط2003 ،1ـ،
2003ـ ،ص.55 :

Route Educational and Social Sce Journal
Volume 5(2), February 2018

946

أهداف تعليمية مهارة االستماع في اللغة العربية للناطقين بغيرها
في ظل المستىي أ 1وأ )A1/A2) -2لإلطار األوروبي المرجعي المىحد للغات
د .نىرالدين بىخنىفة
إف تناكلنا للمهارات التواصلية الشفهية يدفعنا إىل البحث يف خاصية أساسية ،ىي االستماع؛ كسبب ذلك أف تعلم
اللغة االجنبية ،من غَت الوصوؿ إىل فهم كالـ أىلها ،أمر فيو خلل ،مثلما أف فهم كالـ أىل اللغة من غَت ربدثها ،قضية
مربكة أثناء عملية التواصل ،رغم نفعها يف ميداف مساع كسائل االعالـ ادلختلفة.
لقد عاش العديد منٌا كضعيات تواصلية سلتلفة ،حيث غلد الفرد ادلتعلٌم نفسو فاعلا للحديث بسهولة كلكنو يواجو عقبات
كأداء عند زلاكلتو التواصل أك احلديث بتلك اللغة؛ كمقابل ذلك يوجد من ػلسن الكالـ كلكنو غلد صعوبة يف فهم
يرددكف:
احلديث ،كلقد كجدنا يف كثَت من ادلرات طلبتنا كىم من أىل اللغة األصليُت– بلو عن غَتىم – ٌ

 -ماذا قلت؟

 أعد من فضلك. مل أمسع جيدا. ال تسرع /ببطء من فضلك.أهنم غلدكف إشكاال يف فهم
إف طلبتنا ،يستطيعوف سبييز النظاـ الصويت للمادة اللغوية ادلسموعة كخصائصها ،عن غَته ،إالٌ ٌ
مضموف ىذا النظاـ.
لكل ىذه احلاالت كغَتىا ،كانت مهارة االستماع -أثناء العملية التعليمية-التعلمية ،ذات أعليٌة قصول يف تثبيتها لدل
متعلمي اللغة العربية من غَت أىلها.
 -3مهارة االستماع
االستماع

() 

من أقول ادلهارات عند الفرد ،كبالرجوع إىل القرآف الكرًن صلده يضع ىذه ادلهارة يف بداية اآليات اليت

تتناكؿ ادلهارات األخرل ،كعلى سبيل ادلثاؿ ال احلصر ،قولو تعاىل:
ك ىكا ىف ىعٍنوي ىم ٍسئي نوال﴾[ 36اإلسراء]
﴿إً َّف َّصىر ىكالٍ يف ىؤ ىاد يك ُّل أيكَٰلىئً ى
الس ٍم ىع ىكالٍبى ى
السم ً
ً
ً
اء ىك ٍاأل ٍىر ً
الس ٍم ىع ىكىما ىكانيوا
﴿ما ىكانيوا يى ٍستى ًطيعيو ىف َّ
ك َّ
ض أ َّىم ٍن ؽلىٍل ي
الس ٍم ىع ىك ٍاألىبٍ ى
ص ىار﴾[31يونس] -ى
﴿قي ٍل ىم ٍن يىػ ٍريزقي يك ٍم م ىن َّ ىيػ ب ً
ص يرك ىف﴾ [ 20ىود]
يٍ
ً
ُت﴾[18احلجر]
استىػىر ىؽ َّ
اب يمبً ه
الس ٍم ىع فىأىتٍػبىػ ىعوي ش ىه ه
 ﴿إًَّال ىم ًن ٍص ىار ىك ٍاألىفٍئً ىد ىة لى ىعلَّ يك ٍم تى ٍش يك يرك ىف﴾[78النحل]
﴿ك ىج ىع ىل لى يك يم َّ
الس ٍم ىع ىك ٍاألىبٍ ى
 ى -علينا أف ظلٌيز بُت أمرين قد يبدكاف شيئا كاحدا كلكنهما سلتلفاف ،كعلا :السماع )entendre( ،بالفرنسية ،كاالستماع )écouter( ،بالفرنسية ،فاألكؿ نشاط
مهارم سليبٌ ،أما الثاين فنشاط مهارم اغلايب ،حيث يتوفر لدل ادلتعلم القصد يف تقبل الشفرة( )codeأم (اللغة ادلسموعة) ،كاجلهد لفك الشفرة كإدراؾ رموزىا.
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ً
ص ىار ىك ٍاألىفٍئً ىدةى﴾[78ادلؤمنوف]
شأى لى يك يم َّ
﴿كيى ىو الَّذم أىنٍ ى
الس ٍم ىع ىك ٍاألىبٍ ى
 -ى

الس ٍم ًع لى ىم ٍع يزكليو ىف﴾[212الشعراء]
َّه ٍم ىع ًن َّ
 ﴿إنػ يالسمع كأى ٍكثػرىم ىك ً
اذبيو ىف﴾[223الشعراء]
 ﴿يػيٍل يقو ىف َّ ٍ ى ى ى ي ي ٍ﴿مثَّ س َّواه كنػى ىفخ فً ًيو ًمن ر ً
ص ىار ىك ٍاألىفٍئً ىدةى قىلً نيال ىما تى ٍش يك يرك ىف﴾[9السجدة]
كح ًو ىك ىج ىع ىل لى يك يم َّ
 ي ى يى ىالس ٍم ىع ىك ٍاألىبٍ ى
ٍ ي
 ﴿إً َّف ًيف َٰذىلً ً ًالس ٍم ىع ىكيى ىو ىش ًهي هد﴾)[ؽ ]37
ب أ ٍىك أىلٍ ىقى َّ
ى
ك لىذ ٍكىر َٰل ل ىم ٍن ىكا ىف لىوي قىػ ٍل ه

 -1-3تعريف االستماع:
أ -في المعجم:

الس ٍم ىع ىكيى ىو ىش ًهي هد؛ كقاؿ ثعلب:
س األيذف .كيف التنزيل :أ ٍىك أىلقى َّ
جاء يف لساف العرب البن منظور" ا َّ
لس ٍم يعً :ح ُّ
ً
كمس ً
معناه خال لو فلم يشتغل بغَته؛ كقد ىً
الس ٍم يع ادلصدر،
اعيةن .قاؿ اللحياين :كقاؿ بعضهم َّ
كمساعةن ى
كمساعان ى
مس ىعو مسىٍعان كمسٍعان ى
ى
()1

الس ٍم يع مسىٍ يع ا ًإلنساف كغَته ،يكوف كاحدان كصبعان"
الس ٍم يع أىيضان :األيذف ،كاجلمع أ ٍ
ىمساعه .ابن السكيتَّ :
السمع :االسم .ك َّ
ك ّْ
أما يف ادلعاجم احلديثة فمنها ما كرد يف ادلعجم الوسيط " :ىً
كمساعان :أصغى
(مس ىع) لفالف ،أك إليو ،أك إىل حديثو مسىٍعان ،ى
ٌ
()2
كأنٍصت .ك-لو :أطاعو .ك-ا﵁ لًمن ىً
سٍتوي أيذينيوي"
ضب ىدهي:
أجاب ضبىٍ ىده كتقبَّلو .كَّ -
ىح َّ
ى ى
ى
الص ٍوت ،كبو :أ ى
ي ىٍ
ب -في االصطالح:
نظرا القًتاب مفاىيم تعريفات االستماع ادلتعددة فإننا نقصر حبثنا على أحدىا ،كىو ما يذىب إليو الطراكنة عن
موريل بأ ٌف االستماع ىو " عملية عقلية ،لغوية ،نشيطة إغلابية ،يقوـ ّٔا الفرد متجاكزا مرحلة فهم الرسالة الصوتية

() 3

كمضموهنا ،للوصوؿ إىل مستول التفاعل مع النص ادلسموع ،دبا ػلتويو من معلومات كافكار لتقوؽلو كإبداء الرأم فيو".

يتضمن التعريف مكونات االستماع األساسية كىي :العملية العقلية كاللغوية كالنشاط اإلغلايب ،اليت تفتح للمتعلم الطريق
أماـ التواصل باللغة اجلديدة أثناء احلدث اللغوم يف كضعيات سلتلفة مع الناس يف احلياة العامة ،لتبادؿ األفكار كاآلراء
كادلشاعر بينهم ،من خالؿ نظاـ مشًتؾ كمتعارؼ عليو من العادات كالتقاليد كالرموز اللغوية ،ضمن عالقات اجتماعية
بُت األفراد حيث تستخدـ اللغة يف إطار من ادلعايَت كالقواعد .كعلى الرغم من تفرع ىذه ادلهارة إىل مهارات فرعية يف
درجا الستيعاب ادلسموع تيسَتا ذلا ،لذلك تشتمل
ادلستول ادلعريف ( )Cognitifلدل علم النفس اللغوم لتشكل تٌ ٌ
 -1لساف العرب ،ابن منظور ،مادة (مسع) ،مرجع سابق ،ص.2095 :
 -2ادلعحم الوسيط ،إبراىيم أنيس كآخركف ،مادة (مهر) ،ج  ،1ادلرجع السابق ،ص .449 :كينظر كذلك :الطاىر أضبد الزاكم ،ترتيب القاموس ا﵀يط
على طريقة ادلصباح ادلرجع السابق ،ص.613 :
 - 3ادلهارات الفنية يف الكتابة كالقراءة كا﵀ادثة ،كامل الطراكنة ،دار أسامة للنشر كالتوزيع ،عماف ،ط2013 ،1ـ ،ص.35:

Route Educational and Social Sce Journal
Volume 5(2), February 2018

948
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عملية االستماع" أكال على إدراؾ الرموز اللغوية ادلنطوقة عن طريق التمييز السمعي ،ثانيا :فهم مدلوؿ ىذه الرموز ،ثالثا:
إدراؾ الوظيفة االتٌصالية أك الرسالة ادلتضمنة يف الرموز ،أك الكالـ ادلنطوؽ ،رابعا :تفاعل اخل رات ا﵀مولة يف ىذه الرسالة
مع خ رات ادلستمع كقيمو كمعايَته ،خامسا :نقد ىذه اخل رات كتقوؽلها كاحلكم عليها يف ضوء ادلعايَت ادلوضوعة ادلناسبة
لذلك"

()1

 -2-3أهداف تعليمية مهارة االستماع في اللغة العربية للناطقين بغيرها.
ح ٌدد الباحثوف

()2

كل حبسب نظرتو  -يف ىذا آّاؿ أغراضا عديدة لالستماع ،كحبسب األىداؼ اليت كضعها
ّّ -

ذلذه ادلهارة ،كلذلك سوؼ نركز على األغراض ذات العالقة بالعملية التعليمية لالستماع( )3كما يأيت:
 -1-2-3االستماع كدربة مباشرة:

يطرح مضموف لغوم جديد على ادلتعلم ،من أجل تكراره ،كمل يسبق لو مساعو من قبل ،سواءن أكانت أظلاط ىذه
ادلادة اللغوية أصواتا أك كلمات ،أك صبل ،أك نصوص سلتلفة (سرد ،حوار ،كصف إخل) ،بغرض تدريب ادلتعلم على عناصر
دؿ ذلك على ربقق ىذه الغاية كىي
اللغة كأمن اخلطأ عند النطق ّٔا؛ فإذا استطاع ىذا األخَت ترديد ما مسعو دكف زللٌ ،
قدرة ادلتعلم على تكرار ما مسع بصورة مقبولة نوعا ما تشابو النمذكج الذم مسعو من ادلعلم أك من آلة معينة يف حجرة
الدراسة .كلكن شلا غلب التنويو بو تعليميا ،أنٌو إذا مت ربديد ىذه ادلضامُت اللغوية ،على ادلعلم أف يأخذ يف االعتبار ما
يأيت:
 تكرار ادلضامُت اللغوية على مسع ادلتعلمُت ،إذا اقتضت الوضعية التعلمية ذلك. أف يكوف معٌت ادلضموف اللغوم شلا يقدر ادلتعلم على فهمو من الوىلة األكىل. أال يكوف مضموف الًتكيب اللغوم أكثر من شباين مفردات ،شلا يسهل على ادلتعلم إدراكها عند مساعها. -2-2-3االستماع للتخزين(الحفظ):
على ادلعلم اف ؼلتار الًتاكيب ادلناسبة للحفظ ،يف تعليم اللغة العربية لألجانب ،خاصة تلك اليت تًتدد كثَتا يف كضعيات
تواصلية يعيشها ادلتعلم فعال مع أصحاب اللغة األصليُت دكف أف يطرأ عليها أم تبديل منهم أك منو ،كالعبارات اليت
 - 1تدريس فنوف اللغة العربية ،على أضبد مدكور ،دار الفكر العريب ،القاىرة ،د ط2006 ،ـ ،ص.84 :
 - 2ينظر :عمر الصديق عبد ا﵁ مرجع سابق ،ص . 138 :كمنهج تعلم اللغة العربية للتعليم األساسي يف دكؿ الساحل االفريقي ،يوسف اخلليفة أبو بكر
اخلليفة ،منشورات ادلنظمة االسالمية للًتبية كالثقافة كالعلوـ (اإليسيسكو ،)ISESCO /مطبعة ادلعارؼ اجلديدة ،الرباط2002 ،ـ ،ص .22 :كنظريات
التعلم كتطبيقها يف علوـ اللغة إكتساب ادلهارات اللغوية األساسية ،عبد آّيد عيساين ،دار الكتاب احلديث ،القاىرة ،ط2011 ،1ـ ،ص.109:
 - 3ينظر :تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا (الطرؽ األساليب ،الوسائل) ،عمر الصديق عبد ا﵁ ،اخلرطوـ ،الدار العادلية للنشر كالتوزيع ،د ط،
2008ـ ،صك .70بتصرؼ.
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تستعمل يف التحية أك الفراؽ ،التعريف بالشخص ،الشكر ،االستفسار عن االحواؿ ادلختلفة كالصحة كالعائلة كالعمل.
كالسبب يف ذلك أف ىذا الصنف من الًتاكيب اللغوية أك العبارات ،تعت ر بعضا من الكفاية اللغوية دلستعمل اللغة من
حيث الكالـ ،دكف أف يطرأ عليها تبدؿ كبَت بُت مستعمليها ،كبالتايل فهي تساعد ادلتعلم يف عملية التواصل مع أبناء
اللغة ،بل ؽلكن حلاسة مسعو أف تألف أصواتا معينة ع ر تراكيبها العادية البسيطة من أكؿ حصة تعلمية لو من ا﵀تول
اللغوم ا﵀ ٌدد.
فإذا حفظ ادلتعلم من غَت أىل اللغة تلك العبارات ،كرأل ادلعلم ربقق كفايتو يف ذلك ،ؽلكنو أف يقدـ لو مادة
لغوية بأشكاؿ أخر أكثر تقدما ،كحفظ بعض النصوص األدبية ادلختلفة ،ادلالئمة لو ،شعرا كنثرا بأظلاطها ادلتعددة.
 -3-2-3االستماع للفهم:

ادلتعلَّم ،من خالؿ
نقصد بالفهم قدرة ادلتعلم على استعاب الفكرة العامة ،كإدراكها ،حُت مساعو للمضموف اللغوم ى

إحاطتو جبميع اجلزئيات الواردة يف النص ،علما أنو غلب أف تؤدل ادلادة اللغوية ادلختارة بالسرعة العادية للكالـ ،رغم
إمكانية تغَتىا مراعاة للموقف التعليمي ،كأف تكوف ادلضامُت اللغوية طبيعية ع ر كضعيات تعلمية حقيقية لغرض التعليم
()1

حىت يتحقق اذلدؼ ا﵀ ٌدد لو يف زمن احلصة الدراسية.
 -4-2-3االستماع الستخراج االفكار الرئيسة:

كىو مرحلة أخرل يشتغل فيها ادلتعلم بعد أف يكوف قد امتلك كفاية ال بأس ّٔا للغة اذلدؼ ،من خالؿ فًتة زمنية
تفوؽ السنتُت ،كالشأف يف ذلك اف يكوف ادلتعلم قد استمع إىل مضامُت لغوية طويلة كمتسلسلة ،زلاكال استخراج أىم
االفكار الرئيسة منها ،ع ر تفاصيل كثَتة معظمها متعلقة بتنمية مهارة االستماع اليت ذلا عالقة باألفكار الرئيسة كسبييزا ذلا
عن غَت الرئيسة )2(،كرغم كل ىذه اجلهود كا﵀اذير اليت يراعيها كل من معلم كمتعلم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا إالٌ أنٌو
يبقى العديد من ادلشكالت اليت تعًتض عملية االستماع ،كتكوف مانعا من ربقيق الكفاية اللغوية اليت كضعت ألجلها،
منها اليت ؽلكن ذباكزىا ،كلكن األكثر ضررا صنفو بعض الباحثُت( )3يف خانة ما ال ؽلكن التغلب عليو ،كؽلكن الرجوع إليو
يف مضانو( )4لإلفادة كللتفصيل أكثر
 - 1ينظر :تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا ،عمر عبد ا﵁ صديق ،دراسات كتطبيقات ،مرجع سابق ،ص.138 :
 - 2ينظر :إضاءات دلعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت ّٔا ،عبد الرضباف بن ابراىيم الفوزاف ،فهرسة مكتبة ادللك فهد الوطنية أثناء النشر ،الرياض،
2011ـ ،ص.181-180 :
 - 3ينظر :أساليب تديس اللغة العربية ،أضبد إبراىيم صوماف ،دار الزىراف للنشر كالتوزيع ،عماف ،االردف ،ط ،2012 ،1ص.155-154 :
 - 4ينظر :الدراسات الصوتية كتعليم اللغة العربية لألجانب ،أضبد سلتار عمر ،ندكة تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا ،ادلدينة ادلنورة  7-1صبادل االكىل
1401ق ،مكتب الًتبية العريب لدكؿ اخلليج ،الرياض ،ص.83 :

Route Educational and Social Sce Journal
Volume 5(2), February 2018

950
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 -4أهداف مهارة االستماع حسب اإلطار المرجعي األوروبي المشترك للغات في المستوى أ 1وأ)A1)/(A2(2
اذبهنا يف حبثنا كجهة يبدك لنا من خالذلا ربكما أفضل يف ىذه ادلسألة ادلرتبطة بأكثر القضايا تعقيدا لدل االنساف
أال كىي اللغة تعليما كتعلما .إف ىذه الوجهة تتمثل يف اإلطار ادلرجعي األكركيب ادلشًتؾ لتعليم اللغات األجنبية ،الذم نراه
أىم مرجع للتخطيط اللغوم بشكل عاـ تعليم كتعلٌم اللغات األجنبية بشكل خاص ،كما أنٌو يضع بُت
– كما يراه أىلوٌ -

فضال عن تقدؽلو رؤية
معلمي اللغات االجنبية
تصورا دقيقا ككاضحا لتطوير خطط اللغة ككضع سلٌ وم للمستويات ،ن
يدم ٌ
ن
عامة شاملة يف إدارة ال رامج التعليمية للغات األجنبية ،كما يوفر مبادئ توجيهية لوضع ادلناىج الدراسية ،بتناكلو لوسائل
التقوًن احلديثة ادلختلفة ،كيتعرض السًتاتيجيات تعلٌم اللغة كتعليمها الفعاٌلة ،كما يناقش أىم النشاطات اللغوية كالتدريبات
التواص لية اليت تتحقق ّٔا الكفاية اللغوية بأسرع الطرؽ ،يف أدىن زمن ،كىو يف الوقت ذاتو مرجع إلداريي مدارس تعليم
اللغات كاألكادؽليُت كادلعلٌمُت كادلتعلٌمُت ،كيصف الكفايات الالزمة لالتصاؿ كأنواعها ،كيوفر رؤية للمهارات كادلعارؼ
ذات العالقة بعملية التعلٌم كالتعليم ،كيساكم بُت
اللغات كالثقافات ،كىو رلاؿ خصب للبحث كالدراسة ،كمرجع لتأىيل معلمي اللغة البارعُت كتطوير مهارااهم.
عُت رلموعة من باحثُت
ىذا ما ي رز من خالؿ تلك اجلهود اليت بذذلا االرباد األكركيب من خالؿ رللسو ،حينما ٌ
كخ راء اللغات األجنبية ،كغَتىا من ادليادين ادلرتبطة ّٔا ،من أربعُت دكلة( )1لتحضَت ال رامج الضركرية اخلاصة .لقد كانت
أكىل ا﵀اكالت يف ىذا آّاؿ من أجل كضع منهج ذم مضامُت تعليمية تقف على " أحدث ما كصل إليو االمر بتلك
العملية اليت تدكر رحاىا ّٔمة منذ عاـ 1971ـ [السنة األكركبية للٌغات] كاليت يرجع الفضل فيها إىل التعاكف احلثيث
لعديد من خ راء تدريس اللغات يف أكركبا بأكملها كما يتجاكزىا"( ،)2كالسبب – يف رأينا -يعود إىل العودلة اليت فرضت
نفسها على أكركبا كما فعلت يف سائر دكؿ العامل حيث أضحت اللغة الوسيلة الفعالة للًتابط االجتماعي كاالندماج
الثقايف.
 -1-4مستويات اإلطار المرجعي للغات:
قسم اإلطار ادلرجعي األكريب ناطق اللغة أيِّا كاف على ستة مستويات ،ينتمي كل مستويُت منها إىل مستول
رئيسي ،ىي ادلستول ادلبتدئ :األكؿ كالثاين ،كادلستول ادلتوسط :الثالث كالرابع ،كادلستول ادلتقدـ :اخلامس كالسادس .كشلا

 - 1ينظر :اإلطار ادلرجعي األكركيب العاـ للغات :دراسة .تدريس .تقييم ،رللس أكركبا ،رللس التعاكف الثقايف ،تر .عال عادؿ عبد اجلواد كآخركف ،مر :عال
عادؿ عبد اجلواد ،دار إلياس العصرية للطباعة كالنشر ،القاىرة ،ط 2008 ،1ـ ،ص( :أ) من ادلقدمة.
 - 2ـ إلطار ادلرجعي األكركيب العاـ للغات ،جلس أكركبا ،رللس التعاكف الثقايف ،ا ادلرجع السابق ،ص.7 :
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سبتاز بو ىذه ادلستويات التوصيفات الدقيقة اليت كضعت قبالة كل مستول من ادلستويات ادلختلفة ،كىي على النحو اآليت:
تفصيال:
إغلازا مث
ن
ن

أ: A1 /1ادلستول التمهيدم أك الكفاءة التمهيدية.
أ : A2 /2ادلستول ادلتوسط أك مستول البقاء.
ب : B1 /1مستول العتبة.
ب: B2 /2ادلستول ادلتقدـ أك العملي.
ج: C1 /1ادلستول ادلستقل أك مستول الكفاءة العملية.
ج : C2 /2مستول اإلتقاف أك التمكن.
كىذه ىي التوصيفات اليت كضعها كاضعو اإلطار ادلرجعي األكريب ادلشًتؾ للمهارات ادلشًتكة

() 1

أA1/1

يستطيع فهم التعابَت الشائعة ادلألوفة الدارجة االستخداـ يف احلياة اليوميةككذلك الًتاكيب البسيطة جدِّا كاستخدامهأّ ،دؼ ربقيق احلاجات الضركرية للمتعلٌم.
 ؽلكنو تقدًن نفسو ،أك التعريف بآخرين ،كأف يطرح على غَته تتعلق بأمور ػلتاجها ،على سبيل ادلثاؿ :حوؿمكاف إقامتهم ،كعالقااهم ،كحوؿ معارفهم الشخصية ،كشلتلكااهم .كيستطيع االجابة عن األسئلة ذااها.
 -كؽلكنو التواصل حبوار بسيط إذا كاف ادلخاطب يتكلم ببطء كبوضوح كيعاكنو ا﵀اكر أثناء ىذا التواصل

أ2

 ؽلكنو فهم صبل ،كتعابَت شائعة االستخداـ حوؿ رلاالت ذات معاف مباشرة كأكلوية للمتعلٌم ،مثل:التسوؽ ،عن العمل أك عن البيئة القريبة منو.
ادلعلومات عن الشخص أك العائلة ،عن ٌ
كمباشرا للمعلومات حوؿ
تبادال بسيطنا
 بإمكانو احلديث أثناء القياـ بأعماؿ بسيطة ،كعادية ربتاج نن
موضوعات مألوفة كعادية ،كنسبو كتعليمو ككصف زليطو ادلباشر ،كعن معلومات تتعلق حباجياتو تعلقا مباشرا
باستخداـ أساليب سهلة كبسيطة.

A2

ب1
B1

دبقدكره أف يفهم األمور األساسية إذا استخدمت لغة كاضحة ،كمتصلة دبوضوعات اعتيادية يف العمل
كادلدرسة كيف التسلية إخل.
بإمكانو التعامل بنجاح يف أغلب الظركؼ اليت تواجهو يف السفر إىل البلداف اليت تستخدـ فيها اللغةادلستهدفة.
 ؽلكنو تقدًن كجهة نظره بفكرة بسيطة مًتابطة متماسكة حوؿ رلاالت ربظى باىتمامو. -ؽلكنهالتحدث عن حدث أك ذبربة أك حلم كأف يصف أمنية أك ىدفنا أك أف يتحدث باختصار عن أسباب

 - 1ينظر :النسخة الفرنسية من اإلطار ادلرجعي  ،CECRLمرجع سابق ،ص .25 :بتصرؼ.
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أك شرح مشركع أك فكرة.
ب2

 ؽلكنو فهم ا﵀تول األساس للنصوص ادلعقدة تناقش موضوعات كاقعية كنظرية ،كبوسعو أيضا فهماألحاديث كادلناقشات ادلتخصصة اليت تدكر يف رلاؿ زبصصو.
 يستطيع التحدث عن موضوعات متعددة بكل كضوح كتفصيل ،كأف يشرح موقفو من إحدل القضاياادلعاصرة ،كأف يذكر مزايا كعيوب االمكانيات ادلختلفة.

ج1

متنوعا من النصوص الطويلة كادلتنوعة كادلعقدة كفهم معانيها الضمنية.
 بإمكانو أف يفهم نعددا ن
 ؽلكنو التعبَت بطالقة كعفوية بدكف إظهار احلاجة للبحث عن األلفاظ ادلناسبة. كؽلكنو استخداـ اللغة بطريقة ناجحة كمرنة يف حياتو االجتماعية كادلهنية كاألكادؽلية. كيستطيع التعبَت عن ادلوضوعات ادلعقدة بوضوح كبطريقة سلسة كما ؽلكنو إبراز سيطرتو على أدكاتتنظيم اخلطاب كتسلسلو كتناغمو.

B2

C1

ج2
C2

 بإمكانو فهم بدكف جهد يذكر تقريبنا كل ما يقرأه أك يسمعو. ؽلكنو إعادة ذكر األحداث كاحلجج كال راىُت كاألدلة من سلتلف ادلصادر ادلكتوبة كالشفوية مع تلخيصهابطريقة منطقية ،ضمن سياقها.
 ؽلكنو التحدث بطالقة كعفوية تامتُت كبدقة لغوية ذات درجة عالية ،لتوضيح ادلعٌت الدقيق القضيةادلتحدث عنها كلو كانت معقدة.

العامة :ادلقياس ادلتدرج العاـ
اجلدكؿ يوضح ادلستويات ادلرجعية ٌ

األكركيب ادلشًتؾ للٌغات ( ،)C E C R Lمعيارا عا ٌما لتطوير مناىج تدريس اللٌغات
ادلرجعي
إذف يع ٌد اإلطار
ٌ
ٌ

األجنبيٌة يف أكركبا بأكملها ،كلو تأثَت كبَت على تعليم اللٌغات األجنبيٌة كتعلٌمها ،منذ نشره يف عاـ 2001ـ ،حيث
مؤسسات تربويٌة يف أكركبا لتدريس اللٌغات األكركبيٌة ،إالٌ أ ٌف استخدامو يهدؼ إىل كضع مناىج تدريس
استخدمتو ع ٌدة ٌ

اللغة العربيٌة كلغة أجنبيٌة ،جرل يف نطاؽ ضيٌق.
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كلكننا اقصرنا حبثنا يف ىذه الدراسة على ادلستول األكؿ :متحدث أساسي :أ )A(/بقسميو أ 1كأ)A1-A2( - 2
أ :A1 /1اختراق مبتدئ
الفهم

الكالـ

()1

أ :A2 /2مستوى التقدم
ابتدائي

السمع

ؽلكنو فهم الكلمات الدارجة كاجلمل البسيطة اليت تتعلٌق بو يستطيع فهم اجلمل ادلفردة
شخصيا أك بأسرتو أك باألشياء ادللموسة حولو ،شرط أف ككذلك الكلمات الدارجة
األكثر استخداما إذا ما
يكوف الكالـ بطيئا ككاضحا.
تناكلت األشياء ادله ٌمة
بالنسبة لو( ،كادلعلومات
البسيطة للغاية عن الشخص
نفسو أك عن أسرتو ،أك
سوؽ أك
معلومات عن التٌ ٌ
الدراسة أك البيئة القريبة
منو) ،كما أنٌو يفهم ادلضموف
األساس لألخبار القصَتة
البسيطة كالواضحة.

القراءة

الشائعة كالكلمات ادلفردة ككذلك اجلمل يستطيع قراءة النصوص
يستطيع فهم األمساء ٌ
البسيطة مثل :ادلوجودة على الالٌفتات كيف القوائم السهلة القصَتة كالعثور على
ادلعلومات اليت يريدىا يف
كاالعالنات.
نصوص يف احلياة اليوميٌة
(كاإلعالنات كادلنشورات
كقوائم الطعاـ كجداكؿ
مواعيد السفر).

ادلشاركة يف ؽلكنو التفاىم بأسلوب مبسط عندما يكوف الطٌرؼ اآلخر يف
احلوار على استعداد لتكرار ما قالو بصورة أبطأ بعض الشيء
احلديث
أك أف يقوؿ العبارة بشكل سلتلف ،ككذلك ألف يساعده يف
صياغة ما ػلاكؿ قولو كما ؽلكنو طرح بعض األسئلة البسيطة

ؽلكنو التفاىم يف ادلواقف
ادلتكررة اليت تدكر
البسيطة ك ٌ
حوؿ تبادؿ مباشر كمبسط
ككذلك
للمعلومات

 - 1ينظر :النسخة الفرنسية من اإلطار ادلرجعي  ،CECRLمرجع سابق ،ص .26/25:بتصرؼ.
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كاألنشطة
كاالجابة على مثلها طادلا كانت تتعلٌق ببعض األمور الضركرية ادلوضوعات
ادلعركفة لديو ،كؽلكنو القياـ
أك دبوضوعات معركفة تعلٌقا مباشرا
حبوار قصَت للغاية ،إالٌ أنو
عادة ال يفهم ما يكفي
ليتمكن من متابعة احلوار
بنفسو

الكتابة

احلديث
ادلًتابط

دبقدكره استخداـ بعض اجلمل كالتعابَت كي يصف األشخاص يستطيع باستخداـ بعض
اجلمل كاألساليب البسيطة
الذين يعرفهم أك ليصف مكاف إقامتو.
أف يصف اسرتو أك أناس
آخرين أك مكاف إقامتو أك
يتحدث عن تعليمو أك عن
أنشطتو الوظيفية السابقة أك
احلالية.

الكتابة

ؽلكنو كتابة بعض اجلمل البسيطة القصَتة على البطاقات بإمكانو تدكين ادلالحظات
ال ريدية ،كبطاقات التهنئة ،دبناسبة العطلة ،كما ؽلكنو أيضا البسيطة ككتابة بعض االخبار
مأل البيانات يف استمارات الفنادؽ مثال ،ككتابة االسم القصَتة ،يستطيع كذلك
كتابة اخلطابات الشخصية
كالعنواف كاجلنسية كغَت ذلك.
البسيطة كخطابات الشكر.

يف مستول أ 1ػلدد الباحث ادلستويات ادلرجعية العامة اليت ال بد أف تتوفر يف متعلٌم األجنيب للغة العربية يف
ادلستول أ A/بصنفيو أ 1الذم مسٌاه الباحث اخًتاؽ مبتدئ ،حيث ؽلكنو فهم كاستخداـ التعبَتات اليومية ادلألوفة
يعرؼ عن نفسو كعن اآلخرين ،كؽلكن أف
كالعبارات األساسية جدان اليت اهدؼ إىل تلبية االحتياجات ادلعينة .كؽلكن أف ٌ

يسأؿ كغليب عن األسئلة حوؿ التفاصيل الشخصية ،مثل أين يعيش الناس كالناس الذين يعرفهم كاألشياء اليت ؽللكها.

كما ؽلكنو أف يتفاعل بطريقة بسيطة يف ا﵀ادثة مع شخص آخر ببطء كبشكل كاضح كعلى استعداد للمساعدة.
ٌأما يف مستول أ : A2/2مستول التقدـ ابتدائي ،فيمكنو فهم اجلمل كالعبارات ادلستخدمة بشكل متكرر كادلتعلقة

الصلة األكثر استخدامان (مثل ادلعلومات األساسية الشخصية كالعائلية كالتسوؽ كاجلغرافيا ا﵀لية
بآّاالت ذات ٌ
كالتوظيف) .كؽلكن التواصل يف ادلواضيع الركتينية البسيطة كاليت تتطلب تفاعلا بسيطا كمباشرا للمعلومات بشأف ادلسائل
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ادلألوفة كالركتينية .كؽلكن أف يصف بعبارات بسيطة شخصيتو كالبيئة ا﵀يطة كمسائل يف رلاالت احلاجة الفورية .لقد
متنوعُت ،كانت زلتوياتو التعليمية عبارة عن قائمة تتضمن ادلفاىيم
كصلت تلك اللجاف إىل صياغة منهج كظيفي دلتعلمُت ٌ

(معرفة نظرية للقواعد ضلوا كصرفا كمعجما) كالوظائف اللغوية ،إىل جانب اجلمل اللغوية اليت اهدؼ إىل إصلازىا .كمنها على

سبيل ادلثاؿ ال احلصر معرفة :الزماف كادلكاف ربديد األشياء كتصنيفها كالًتدد إىل غَت ذلك؛ أما فيما ؼلص الوظائف
معُت ،الرفض ،االصرار ،النفي ،تقدًن النفس ،كإبداء الرأم،
اللغوية :كصف األشياء ،تقدًن معلومات معينة ،قبوؿ شيء ٌ
أم من تلك الوظائف.
كل ذلك أرفقتو اللجاف دبختلف الًتاكيب النحوية ،اليت تصاغ من خالذلا ٌ

كخصوصا
تصورا شامال لتطوير تعليم العربية للناطقُت بغَتىا
ن
كبذلك استطاع ىذا اإلطار ادلرجعي األكركيب أف يوفٌر ن
يف آّاالت اآلتية (:)1
 ربديد ادلستويات اللغوية. تطوير مبادئ تعليم اللغة كتعلمها. توظيف اإلطار ادلرجعي األكركيب ادلشًتؾ يف كضع األىداؼ اللغوية العامة كاخلاصة. توظيف اإلطار ادلرجعي األكركيب ادلشًتؾ يف كضع ادلناىج كاخلطط الدراسية. توظيف اإلطار ادلرجعي األكركيب ادلشًتؾ يف الفصوؿ الدراسية :التعليم كالتخطيط للدركس. توظيف اإلطار ادلرجعي األكركيب ادلشًتؾ يف كضع االختبارات كالتقييم. اإلطار ادلرجعي األكركيب ادلشًتؾ كتطوير ادلعلمُت كتنميتهم مهنيا.التصور أف يطوركا نظاما من األقساـ كالوظائف ،يناسب احلاجات التواصلية للمتعلمُت
استطاع إذف سلطٌطو ىذا
ٌ
الذين يتعلموف اللغات األكركبية ادلختلفة يف زليطها األصلي ،جاءكا باعتبارىم رجاؿ أعماؿ ،أك طلبة ،أك مهاجرين أك
عماال

أك

غَت

ذلك،

كىم

من

بيئات

لغوية

أخر.

كضع

ىذا

التصور
ٌ

يع ركا عنها باللغة األجنبية ،كمن مثٌ صنفت
منهجا مبنيا على أساس كاضح يتضمن ادلفاىيم اليت ؽلكن دلتعلمي اللغات أف ٌ

كل
احلاجات اللسانية ذلؤالء ادلتعلمُت ،أخذا يف االعتبار أكال الوضعيات اليت يستعملوف فيها اللغة كثانيا ادلفاىيم اليت يريد ٌ
صنف من ىؤالء ادلتعلمُت ،التعبَت عنها باللغة األجنبية ،مراعاة لتلك الوضعيات.

 http://learning.aljazeera.net/blogs/pages/ -1تاريخ اإلضافة  ،2015 /6/ 22:د .خالد أبو عمشة ،اإلطار ادلرجعي األكركيب
ادلشًتؾ.
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إ ٌف ىذه احلاجات اللسانية ىي اليت كانت اخللفية ادلعتمدة يف ربديد العناصر الًتكيبية كالداللية يف مقاربة الكفاية
التواصلية ،الوظيفية ،كألف ىذه احلاجات اللسانية ،سلتلفة بُت رلموعة لغوية كأخرل الختالؼ أغراض تعلٌم اللغة األجنبية،
كانت تلك احلاجات منها ما ىو عاـ يشًتؾ فيو كل ادلتعلمُت ،كمنها ما كاف خاصا ،لكل فئة منهم .إ ٌف ىذا التصور
عما لوكاف ىناؾ منهاج زل ٌددا مسبقا غلب على ادلتعلمُت للغة األجنبية اهناؤه كإيصالو ذلم دكف
ذلذه ادلقاربة ؼلتلف سباما ٌ
علم مسبق كأكيد بأف ىؤالء ادلتعلمُت قد سبكن حقيقة من كفاية استخداـ ىذا ا﵀تول الكبَت شلٌا تعلٌمو من مسائل لسانية
ع ر مستويااها ادلختلفة فونولوجيا كمورفولوجيا كتركيبيا كدالليا كغَت ذلك .فادلنهج الوظيفي يركـ ضبط أسلوب تصميم
() 1

ادلناىج كال يهمو طريقة تعليم اللغات ،ألف قصده تنظيم ادلضامُت اللسانية ،مراعاة لتناسبها كالوظائف اللغوية التواصلية

ادلختلفة دلتعلم اللغة األجنبية " ،كيتطلٌب تكوف االضلاء الوظيفية مزكدة حبهاز من ادلفاىيم يستطيع رصد اخلصائص
التداكلية للظواىر اللغوية؛ ...انسجاما مع االفًتاض األساس القاضي باعتبار بنيات اللغات الطبيعية تتح ٌدد دبختلف
األىداؼ التواصلية اليت تستعمل من أجلها"( )2أم ربديد آّاؿ التداكيل الذم سوؼ يستعمل فيو ما تعلٌمو من ىذه اللغة

أك تلك ،كوضعية التعبَت عن الرأم ،أك الطلب ،أمرا كتركا ،إىل غَت ذلك ،فقد زبتلف ىذه الوظائف كبالتايل ؼلتلف ترتيب
طريقة عرضها على ادلتعلم للغة بُت مضموف لساين كآخر ،الرتباط ذلك كلو بإدراؾ مصمم ادلناىج ،لكل ىذه
االحتياجات اللسانية للمتعلٌم ،كللكيفية اليت سوؼ يستخدمها إلعالنو عنها ،كما ىي أكىل حاجاتو يف ذلك.
كل ىذا -قد ال نغايل إذا اعتمدنا ما تبنٌاه ىذا اإلطار يف ربديد األهداف التعليمية لمهارة االستماع يف
ولذلك -بعد ٌ
منهج اللغة العربية للناطقُت بغَتىا على ادلستول أ 1كأ ،)A2(/)A1(2كما يأيت مبيٌنا يف اجلدكؿ أدناه :في المستوى

 - 1ينظر :التواصل اللغوم مقاربة لسانية كظيفية ،عز الدين البوشيخي ،مرجع سابق ،ص.42 :
 - 2ادلرجع نفسو ،ص.42:
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األول :أ ،)A1(1أنظر الجدول

() 1

توضيحات (عند الضرورة)

األهداف

عامة كسطحية عن
 -1ؽليٌز أصوات اللغة العربية من أصوات اللغات األجنبية اذلدؼ ىو أف ػلصل الطالب على فكرة ٌ
أصوات اللغة العربية.
اليت يستمع إليها.
يتم الًتكيز على األصوات ادلشأّة نطقا كخاصة رلموعات
األصوات التالية / :ث س ص/ ،/ح خ ق/ ،/د ض ط،/
 /ذ ز ظ / ،/ع أ/ ،/ؽ ؾ./

 -2ؽليٌز أصوات اللغة العربية من بعضها.

 -3يفهم أصوات العبارات األساسية ادلتعلقة بتبادؿ السالـ عليكم /كعليكم السالـ ،مرحبا /أىال كسهال،
صباح اخلَت /صباح النور ،مساء اخلَت /مساء النور ،إىل
التٌحيٌة.
اللٌقاء /مع السالمة /يف أماف ا﵁...
ً
فضلك ،شكرا ،عفوا ،آسف/آسفة...
فضلكً /من
ًمن
 -4يفهم أصوات عبارات اللباقة األساسية.
ى

تدؿ على أمس ،اليوـ ،اآلف ،غدا ،صباحا ،ظهرا ،مساء ،ليال،
 -5ؽليٌز بُت أصوات العبارات األساسيٌة اليت ٌ
هنارا...
الزمن.
ٌ
غلرم الًتكيز أيضا على النٌ ر كالتٌنغيم عند توجيو السؤاؿ.
 -6ؽليٌز أصوات أدكات االستفهاـ من غَتىا.
-7ؽليٌز أصوات الكلمات كاألمساء كاألماكن ال ٌدكليٌة
اليت ترد يف حديث بطيء السرعة.

ييتوقٌع من دارس اللغة العربية يف ىذا ادلستول أف يعرؼ
أصوات أمساء ال ٌدكؿ كاألشخاص ادلشهورين كاجلنسيات
اليت تع ٌد دبثابة ال ٌدكلية ،على سبيل
كغَتىا من ادلعلومات ٌ
ادلثاؿ أنا من فرنسا ،يىلغا من برلُت ،زلمد من تونس،
جورج من نيويورؾ ،إيزابيال من إيطاليا...

 -8ؽليٌز بُت أصوات الكلمات ادلفتاحية اخلاصة بنصوص
االستماع.
 -9يفهم بعض أصوات الكلمات أك رلموعات الكلمات عبارات يومية تواصلية تتضمن إضافات إمسية(إسم+حرؼ)
كإضافات نعتية(إسم+صفة)
اليت يسمعها يف الراديو أك التلفزيوف.
 -10يفهم بعض أصوات الكلمات أك رلموعات
الكلمات أك الًتاكيب اإلضافية اليت يسمعها من أشخاص
 - 1منهج اللغة العربية حسب اإلطار ادلرجعي األكركيب ادلشًتؾ للغات -منهج " ليل" ( " )Lilleظلوذجا -أعماؿ ادلؤسبر الدكيل األكؿ لتعليم اللغة العربية
للناطقُت بغَتىا– الرؤل كالتجارب -زلمد حقي صوتشُت ،إسطنبوؿ2015 /04/26-25:ـ ،دار كنوز ادلعرفة للنشر كالتوزيع ،ط 2015 ،1ـ/
1436ق ،ص.274 -272 :
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يتح ٌدثوف فيما بينهم بالعربية الفصحى.

 -11ينطق أصوات الكلمات كالعبارات كاجلمل اليت مع استخداـ اإلؽلاءات كحركات اجلسم.
يسمعها مع مراعاة النٌ ر كالتٌنغيم.
 -12يستنبط معاف تواصلية من النٌ ر كالتٌنغيم.

مثال استخداـ " صباح اخلَت" بنغمة مستويٌة كصاعدة
كىابطة ،لإلشارة إىل تغيَت ادلعٍت.

 -13يفهم أصوات األعداد.

استخداـ األعداد من  1إىل  30يف سياقات تتعلٌق بالعمر
كادلقدار كأرقاـ اذلاتف كغَتىا من السياقات ادلناسبة .العقود
()90...30 ،20 ،10

 -14يفهم أصوات العبارات اخلاصة بالوقت.

الساعات التامة (الساعة الواحدة ،الساعة الثانية،)...
"كالنصف"" ،كالربع"" ،كالثلث"" ،إالٌ الربع ،إالٌ الثلث".
األعداد الًتتيبية من 1إىل .12

اخلاصة بأيٌاـ األسبوع أيٌاـ األسبوع :األحد ،االثنُت ،الثالثاء ،األربعاء ،اخلميس،
 -15يفهم أصوات العبارات
ٌ
اجلمعة ،السبت.
كاألشهر.
األشهر ادليالدية :يناير ،ف راير ،مارس ،إبريل ،مايو ،يونيو،
يوليو ،أغسطس ،سبتم ر ،أكتوبر ،نوفم ر ،ديسم ر.
 -16يفهم أصوات األشكاؿ كالتصنيفات البسيطة.

مثلٌث ،مربٌع ،مستطيل ،دائرة ،رلموعة من اؿ()...

 -17يفهم أصوات التعليمات البسيطة اليت يسمعها أك اجلس /اجلسي ،قم/قمي ،تعاىل/تعايل ،اقرأ/إقرائي،
ادخل/ادخلي ،اخرج/اخرجي ،اكتب/اكتيب ،أغلق
يشاىدىا.
ً
فضلك/أنت من فضلً ً
ك؛
الباب/أغلقي الباب ،أنت من

باإلضافة إىل تعليمات خاصة بطريقة استخداـ أدكات أك
أجهزة على أف تكوف بسيطة كقصَتة كمدعومة بالرسوـ
الصور.
ك ٌ

 -18يفهم أصوات التعليمات القصَتة ادلدعومة تعليمات بسيطة يومية مثل :شلنوع التدخُت ،شلنوع الوقوؼ،
انتبو ،قف؛ باإلضافة إىل تعليمات تتضمن ظركؼ مكاف،
بالبصريات.
مثل :ؽلُت ،يسار ،أماـ خلف...
 -19يفهم أصوات بعض من كلمات األغاين بالعربية
الفصحى.
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 -20ؽليٌز أصوات عبارات السبب كالنتيجة يف نصوص من ادلمكن الًتكيز على :لذلك ،أل ٌف.
االستماع .
 -21يرتٌب البصريات اخلاصة باالستماع حسب كقوع من ادلمكن استخداـ قصة بسيطة ذات كلمات كعبارات
معركفة.
األحداث.
النص
ؼلمن فحول نص االستماع انطالقا من عنواف ٌ
ٌ -22
كالبصريات الصاحبة.

ً
ً
عمرؾ؟ ،أين
عمرؾ؟ /كم
امسك؟ ،كم
ك؟ /ما
ى
 -23يفهم احلديث البسيط أك األمثلة البسيطة اليت ما امسي ى
الدتك؟
يوجهها لو اآلخركف عن نفسو أك أسرتو.
تسكن؟ أين تسكنُت؟ ،ما اسم ك ى
الدؾ؟ /ما اسم ك ى
ٌ
...
 -24ػل ٌدد أصوات ادلوضوعات البسيطة الواضحة اليت ترد
نص االستماع.
يف ٌ

 -25ػل ٌدد أصوات ادلكاف كالزمن كاألشخاص كادلوضوع
نص االستماع.
الذم يرد فيو ٌ
 -26يفهم أصوات مكادلات ىاتفية بسيطة.

نص االستماع
 -27يفهم أصوات أدكات الربط الواردة يف ٌ

رسائل قصَتة على آّيب اآليل ،كالسؤاؿ الشخص الذم
على اخلط ،كالتعريف بالنفس ،كعبارات اللياقة يف أثناء
ادلكادلة اذلاتفية...
ك ،ؼ ،مثٌ ،أك ،أـ ،أيضا.

توجو الباحث إىل أ ٌف تعلم اللغة بشكل أساس يبدأ معتمدا على مهارة االستماع ،لذلك صلد
ٌ
يتبُت لنا من اجلدكؿ ٌ
السمع ىو "أبو ادللكات اللسانية" ألف ىذه ادلهارة رب ٌقق مدخالت لغوية تستعمل كأصل يف
يف ادلقدمة البن خلدكف أف ٌ
اكتساب اللغة ،ذبعل من ادلتعلمُت قادرين على التعامل مع اجلماعة اللغوية أثناء الوضعيات التواصلية ادلنطوقة .فمعلمو

اللغة ادلاىركف دبقدكرىم تعليم ادلتعلٌمُت طرؽ التحكم يف سلوكهم االستماعي كتنميتو للتفاعل مع السياقات التواصلية
ادلختلفة.
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في المستوى الثاني :أ ،)2A(2أنظر الجدول

()1

توضيحات (عند الضرورة)

األهداف
كخاصة يف أصوات
 -1ينتبو إىل النٌطق كالٌن ر كالتنغيم
ٌ
اخلاصة باحلياة اليوميٌة.
العبارات
ٌ
 -2ػل ٌدد أصوات اذلوايات شلٌا يسمعو.

غلب أف تكوف اذلوايات مالئمة الىتمامات الطٌالب
كلنموىم البدين كالنفسي.

 -3يفهم النقاط الرئيسية يف أصوات رسائل قصَتة أك
إعالنات.
 -4يفهم أصوات تعليمات بسيطة عن كيفية ال ٌذىاب من استخداـ أصوات مفردات تتعلٌق دبثل ىذه التٌعليمات،
مثل :شرؽ ،غرب ،مشاؿ ،جنوب ،ؽلُت ،يسار ،أماـ
مكاف إىل آخر.
خلف ،جبانب...
 -5يفهم أصوات تعليمات بسيطة عن طريق استخداـ
أدكات كأجهزة.
 -6يفهم أصوات أعماؿ سيقوـ ّٔا يف حاؿ توضيحها
بصورة تطبيقية.
 -7يفهم أصوات أخبار أك أحداث بسيطة كقصَتة.

كصف إخبارم حلادثة أذيعت يف إذاعة أكتلفزيوف.

 -8يفهم أصوات ا﵀ادثات اليت زبص دباضي األشخاص،
كحاضرىم كمستقبلهم مع احلاجة أحيانا إىل إعاداها.
يوجو إليو صاحب
 -9يفهم كافة أصوات التعليمات اليت ٌ
ادلدرس.
العمل أك ادلدير ادلسؤكؿ أك ٌ

 -10يفهم أصوات القواعد األساسية اخلاصة بعملو.
 -11يفهم أصوات ما يتعلٌق بأنشطة ثقافية.

قصة قصَتة بسيطة.
 -12يفهم أصوات جزء كبَتا من ٌ

غلب اختيار قصص ذات سرد بسيط.

سوؽ ،كتناكؿ الطعاـ خارج البيت ،كزيارة
 -13يفهم أصوات ادلعلومات كاألسئلة عن احتياجاتو مثل :التٌ ٌ
الطبيب...
الشخصية.
 -1ادلرجع السابق ،ص.287 -284 :
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 -14يفهم أصوات ما ػلدث يف العامل دبساعدة األدكات
البصرية ع ر التلفزيوف أك األنًتنت.
زبتص باحلياة عبارات ادلوافقة ،كطلب ادلعذرة ،كالرفض ،كاالقًتاح،
 -15ؽليٌز أصوات العبارات الوظيفية اليت
ٌ
كال ٌدعوة كالتٌعريف بنفسو ،أك بشخص ،كالوداع...
اليوميٌة.
تدؿ على الًتتيب مثل:
 -16يرتٌب أصوات ادلواد البصريٌة كاجلمل اخلاصة بنص جذب انتباه ال ٌدارسُت إىل عبارات ٌ
أكال ،كثانيا ،كأخَتا ،ؼ ،قبل ذلك ،بعد ذلك...
االستماع ،حسب كقوعها.
ٌ

 -17ؽليٌز أصوات العبارات اخلاصة بالتٌمكن من العبارات يستطيع /ال يستطيع +مصدر.
األخرل.
 -18ؽليٌز أصوات العبارات اليوميٌة عن نفسو كأسرتو كبيئتو
كحياتو اليومية.

تتضمن تبادؿ التٌحيٌة ،كالوداع،
 -19يفهم أصوات ا﵀ادثات اليوميٌة البسيطة اليت زلادثات يوميٌة بسيطة
ٌ
الشكر كالتٌهنئة ،كاالستئذاف،
يسمعها.
كالتٌعارؼ ،كالتعبَت عن ٌ
سوؽ ،كحياة الطٌالب
كاستخداـ كسائل النقل ٌ
العامة ،كالتٌ ٌ
ال ٌدراسيٌة ،كادلكاف الذم يعيش فيو ،كغَتىا من ادلواضيع
اليوميٌة.
اليت يسمعها.
 -20يفهم أصوات األعداد ٌ

يقًتح تقسيم األعداد إىل رلموعات ،كتوزيعها توزيعا معقوال
مرة كاحدة .من
إىل الوحدات كليست زلاكلة تدريسها يف ٌ
ادلمكن متابعة التقسيم التايل يف تدريس األعداد:
945األعداد من  30إىل .40
األعداد من  40إىل .50
األعداد من  50إىل .60
األعداد من  60إىل .70
األعداد من  70إىل .80
األعداد من  80إىل .90
األعداد من  90إىل .100
مئة ،مئتاف ،ثالث مئة...تسع مئة.
ألف ،ألفاف ،ثالثة آالؼ ...تسعة كتسعوف ألفا ،مليوف،
مليار.
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الوقت(الساعة).
 -21يفهم أصوات العبارات ال ٌدالة على
ٌ
الزمن.
 -22يفهم أصوات العبارات ال ٌدالة على ٌ

صباحا ،مساء ،ظهرا ،ليال ،صباح الغ ٌد ،الشهر القادـ،
السابعة صباحا.
السبت ادلاضيٌ ،
الساعة ٌ
الشتاء القادـ ،يف ٌ

تدؿ على ادلقارنة ادلقارنة بُت شخصُت أك شيئُت أك مكانُت يف سياقات أك
 -23ؽليٌز أصوات أصوات العبارات اليت ٌ
أزمنة سلتلفة.
فيما يسمعو.
 -24ينتبو إىل االنتقاؿ من أصوات موضوع إىل موضوع
آخر يف أثناء االستماع أك ادلشاىدة.

 -25ػل ٌدد أصوات ادلكاف كالزمن كاألشخاص كادلوضوع من ادلتوقٌع أف ػل ٌدد ال ٌدارسوف اإلجابة عن األسئلة الستٌة:
ماذا؟ ،من؟ ،مىت؟ ،كيف؟ ،دلاذا؟
قصة بسيطة يستمع إليها.
السبب كالنتيجة يف ٌ
ك ٌ
نص أك حوار
 -26ػل ٌدد أصوات الفكرة الرئيسة يف ٌ
بسيط.
 -27يستنبط أصوات أفكارا شلٌا يسمعو.
 -28ػل ٌدد أصوات عنوانا مناسبا للموضوع الذم استمع
إليو.

على سبيل ادلثاؿ :يستنبط الدارس من اجلملة :زرت باريس
السنة ادلاضية ادلعٌت التٌايل :كنت يف باريس قبل سنة.

 -29يعثر على أصوات معاين ادلفردات اليت ال يعرفها فيما تدريب ال ٌدارس على استخداـ قواميس أجبديٌة مناسبة
دلستواىم ،كال ييتوقَّ يع يف ىذه ادلرحلة استخداـ قواميس
مسعو.
ً
كيتعُت تدريب الطالب على
معتمدة على جذكر ادلفرداتٌ ،
السياؽ.
زبمُت معٌت ادلفردات من ٌ
الشعور فيما أشعر بػ (ال رد ،اجلوع ،العطش ،اخلوؼ)...
 -30ػل ٌدد أصوات العبارات ال ٌدالة على ٌ
يسمعو.

يتضمن زلسنات
ع شعر بسيط ،مقركء شعر بسيط مالئم دلستول ال ٌدارس ،ال
ؼلمن يف أصوات موضو ى
ٌ
ٌ -31
لفظية كبالغية.
بوضوح كببطء.
ؼلمن يف أصوات مواصلة أك نتيجة حدث يستمع
ٌ -32
إليو.
اخلاصة بثقافة اللغة ادلالبس ،ادلأكوالت كادلشركبات ،كتقاليد اجتماعية.
 -33ؽليٌز بُت أصوات ادلعلومات
ٌ
اذلدؼ.
 -34ػل ٌدد أصوات خطط للمستقبل.

س ،سوؼ.
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رمسي ،مثل:
 -35ؽليٌز بُت أصوات أدكار اجتماعيٌة سلتلفة.
استخداـ أنواع نداء كخطاب رمسي أك غَت ٌ
السيٌد ،السيٌدة ،اآلنسة ،األستاذ ال ٌدكتور.
مرة ثانية من فضلك!...
 -36يطلب إعادة أك شرح أصوات ما مل يفهمو يف أثناء نعم؟ ماذا؟ ٌ
االستماع.
تع ر عن رأم األشخاص.
 -37ؽليٌز أصوات العبارات اليت ٌ

يف رأيي ،...أعتقد أ ٌف...

الصور كاالؽلاءات كحركات
 -38ينقل أصوات األحداث اليت يستمع إليها بعباراتو من ادلمكن استعانتو بال ٌدراما ك ٌ
اجلسم كغَتىا من ادلعينات.
اخلاصة.
ٌ
السبب كالنتيجة فيما يستمع لذلك ،ؼ ،أل ٌف...
 -39ػل ٌدد أصوات عالقات ٌ
إليو.
الربط األساسيٌة اليت ترد يف ك ،ؼ ،مثٌ ،أيضا ،لكن ،أل ٌف ،لذلك ،مع ذلك ،كىكذا،
 -40يفهم أصوات أدكات ٌ
بعد ذلك.
أثناء االستماع.
يف ىذا ادلستول يشَت الباحث يف اجلدكؿ إىل أ ٌف مهارة االستماع فيها تطور أكثر للنشاطات كالوسائل أك
التطور ىو االنتقاؿ من
التقنيات ،حيث يتوسع دكر مهارة االستماع يف إدراؾ ادلدخالت اللغوية كاسًتجاعها ،كأبرز ىذا ٌ
العاـ إىل اخلاص أك من اخلاص إىل العاـ.
فاالنتقاؿ من العاـ إىل اخلاص كاالستماع إىل الفكرة الرئيسة كالتنبؤ كتوظيف السياؽ للفهم
كىذه ادلعرفة اخللفية تنشط رلموعة من التوقعات اليت تساعد ادلستمع على تفسَت ما يسمع كتوقع ما سوؼ ػلدث الحقا.
أما االنتقاؿ من اخلاص إىل العاـ كاحلصوؿ على تفاصيل /معلومات زلددة ،كإدراؾ كلمات ذات و
معاف خاصة أك مشًتكة،
بالتعرؼ إىل أظلاط الكلمات.
ٌ
الخاتمة:

يف هناية ىذه الدراسة نصل إىل بعض النتائج ادلهمة:
 حاسة السمع مهمة يف تعلم اللغة ،فسالمة التعلم اللغوم من سالمة حسن االستماع. مهارة االستماع أساس ادلهارات اللغوية األخرل. إذا كاف أىم ىدؼ من تعلم اللغة ىو التواصل فإف من أكىل أساسيات ىذا التواصل االستماع. -االطار األكركيب ادلوحد للغات مرجع تعليمي مهم يف تعليم اللغات األجنبية عموما كمهارة االستماع خصوصا.
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المراجع
القرآن الكريم (رواية حفص)
------------------- .1إبراىيم أنيس كآخركف ،ادلعجم الوسيط ،ج  ،2دار إحياء الًتاث العريب ،بَتكت لبناف ،ط .2
 .2ابن منظور ،لساف العرب ،دار اجليل ،بَتكت ،دط ،د ت.
 .3أضبد إبراىيم صوماف ،أساليب تديس اللغة العربية ،دار الزىراف للنشر كالتوزيع ،عماف ،االردف ،ط.2012 ،1
 .4أضبد العايد كآخركف ،آّيب ،معجم فرنسي –عريب ،دار اليمامة للنشر كالتوزيع ،تونس ،ط .2007 ،1
 .5أضبد سلتار عمر ،الدراسات الصوتية كتعليم اللغة العربية لألجانب ،ندكة تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا ،ادلدينة ادلنورة
 7-1صبادل االكىل 1401ق ،مكتب الًتبية العريب لدكؿ اخلليج ،الرياض.
 .6رشدم طعيمة ،ادلهارات اللغوية ،مستويااها ،تدريسها ،صعوبااها ،دار الفكر العريب ،ط2004 ،1ـ.
 .7السيد زلمد مرتضى احلسيٍت الزبيدم ،تاج العركس من جواىر القاموس ،تح عبد العليم الضاكم ،سلسلة الًتاث العريب،
كزارة اإلعالـ ،الكويت1974 ،ـ.
 .8الطاىر أضبد الزاكم ،ترتيب القاموس ا﵀يط على طريقة ادلصباح ادلنَت كأساس البالغة ،دار ادلعرفة ،بَتكت ،لبناف ،د ط،
.1979
 .9عبد الرضباف بن ابراىيم الفوزاف ،إضاءات دلعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت ّٔا ،فهرسة مكتبة ادللك فهد الوطنية أثناء النشر،
الرياض2011 ،ـ.
 .10عبد آّيد عيساين ،نظريات التعلم كتطبيقها يف علوـ اللغة إكتساب ادلهارات اللغوية األساسية ،دار الكتاب احلديث،
القاىرة ،ط2011 ،1ـ.
 .11على أضبد مدكور ،تدريس فنوف اللغة العربية ،دار الفكر العريب ،القاىرة ،د ط2006 ،ـ.
.12عمر الصديق عبد ا﵁ ،تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت ّٔا ،دراسات كتطبيقات ،الدار العادلية للنشر كالتوزيع ،دط،
2010ـ.
 .13عمر الصديق عبد ا﵁ ،تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا (الطرؽ األساليب ،الوسائل) ،اخلرطوـ ،الدار العادلية للنشر
كالتوزيع ،د ط2008 ،ـ.
.14فتحي على يونس ،كزلمد عبد الرؤكؼ الشيخ ،ادلرجع يف تعليم اللغة العربية لألجانب من النظرية إىل التطبيق ،مكتبة كىبة،
القاىرة ،ط2003 ،1ـ.
 .15كامل الطراكنة ،ادلهارات الفنية يف الكتابة كالقراءة كا﵀ادثة ،دار أسامة للنشر كالتوزيع ،عماف ،ط2013 ،1ـ.
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 .16رللس أكركبا ،رللس التعاكف الثقايف ،اإلطار ادلرجعي األكركيب العاـ للغات :دراسة .تدريس .تقييم ،تر .عال عادؿ عبد
اجلواد كآخركف ،مر :عال عادؿ عبد اجلواد ،دار إلياس العصرية للطباعة كالنشر ،القاىرة ،ط 2008 ،1ـ.
 .17زلمد حقي صوتشُت ،منهج اللغة العربية حسب اإلطار ادلرجعي األكركيب ادلشًتؾ للغات -منهج " ليل" (" )Lille
ظلوذجا -أعماؿ ادلؤسبر الدكيل األكؿ لتعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا– الرؤل كالتجارب -إسطنبوؿ/04/26-25:
2015ـ ،دار كنوز ادلعرفة للنشر كالتوزيع ،ط 1436 ،1ق2015 /ـ.
 .18زلمد رضواف الداية كآخركف ،اللغة العربية كمهارااها يف ادلستول اجلامعي لغَت ادلتخصصُت ،كار الكتاب اجلامعي ،اإلمارات
العربية ادلتٌحدة ،ط2004 ،1ـ.

 .19زلمد الدريج ،مدخل إىل علم التدريس ربليل العملية التعليمية ،دار الكتاب اجلامعي ،العُت ،االما رات العربية ادلتحدة،
ط2003 ،1ـ.
يوسف اخلليفة أبوبكر اخلليفة ،منهج تعلم اللغة العربية للتعليم األساسي يف دكؿ الساحل االفريقي،
.20
منشورات ادلنظمة االسالمية للًتبية كالثقافة كالعلوـ( ،اإليسيسكو ،)ISESCO /مطبعة ادلعارؼ اجلديدة،
الرباط2002 ،ـ.
 http://learning.aljazeera.net/blogs/pages/تاريخ اإلضافة ،2015 /6/ 22:
.21
د .خالد أبو عمشة ،اإلطار ادلرجعي األكركيب ادلشًتؾ.
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