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ملخص: 
تتناول هذه الدرا�سة م�ساألة تدري�ض ال�سعر العربي للطالب املاليو داخل ماليزيا، ويحتل 
تعليم اللغة العربية املرتبة الثالثة يف ماليزيا بعد اللغتني: املاليوية )1( واالإجنليزية، ويبداأ 
تدري�ض االأحرف العربية يف مرحلة ما قبل املدر�سة من اأجل قراءة القراآن والكتابة اجلاوية 

التي تعتمد على احلروف العربية ب�سورة تكاد تكون تامة. 
مع  احلكومية  املدار�ض  يف  اأ�سا�سية  مادة  بو�سفها  العربية  اللغة  تدري�ض  ذلك  ويتبع 
التكيز على حفظ املفردات والقواعد النحوية وبناء اجلمل، غري اأن طريقة التدري�ض يف هذه 
اأ�سحاب  العربية يف بلدان ال�رضق االأو�سط  اللغة  املرحلة ال تكاد تختلف عن طريقة تعليم 

اللغة االأم. 
وحددت هذه الدرا�سة االإ�سكاالت التي تعتي تدري�ض االأدب العربي عند طالب املدار�ض 
االأدب كتدري�ض  تدري�ض  رئي�سة هي:  تتمثل يف خم�سة جماالت  والتي  املاليزية،  احلكومية 
اللغة، وعدم االإملام بالثقافات واملجتمعات املختلفة يف املناطق العربية، وغياب االرتباط 
لغة  من  املهارات  نقل  على  القدرة  وعدم  التدري�ض،  وطريقة  املدرو�سة،  باملادة  العاطفي 

املاليو اإىل حاالت مماثلة يف اللغة العربية. 
وقد اعتمدت هذه الدرا�سة ب�سكل كبري على ت�سنيف بنيامني بلوم للفهم والتفاهم )2( ثم 
عر�ست اأ�سلوبا جديدا للتدري�ض؛ وتقدميه من خالل طرح خم�ض وحدات درا�سية لفهم ال�سعر 

العربي واالأدب واإتقانهما. 
الهتمام  مثرية  تكون  اأن  اأجل  من  عدة  و�سائط  يف  �سُتعباأ  االأ�سلوب،  لهذا  وتتويجا 

الطالب، والأجل متكينهم من ا�ستخدامها يف الدرا�سة الذاتية اأو يف وجود معلم. 
و�سوف تعتمد هذه الدرا�سة على املنهج الو�سفي التحليلي، بحيث يتكئ يف �سقِّه االأول 
على و�سف الظاهرة من خالل ر�سد حماوالت تدري�ض ال�سعر العربي يف البيئة املاليزية، يف 

حني يتمحور ال�سقُّ االآخر حول حتليل العملية التدري�سية مع تقدمي روؤية نقدية لها. 
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Towards Effective Method 
in Teaching Arabic Poetry for Malaysian

Abstract: 

This study deliberates on the problem of teaching Arabic poetry to Malay 
students in Malaysia. Arabic is the third language after Malay and English, 
taught in Malaysia. In fact, Arabic letters are introduced and taught in pre- 
school level to enable Malay students to read Qur’an and written texts in 
Jawi, which is dependent on the Arabic letters. 

This study also looks into the teaching of Arabic as a core subject in 
public schools, which relies heavily on memorization of vocabulary and 
grammatical rules and to composition of sentences. The above method of 
teaching at this stage has been found to be similar to the method applied in 
the Middle East, where Arabic is the mother tongue. 

This study highlights the problems and challenges faced by Malay 
students in public schools in the teaching of Arabic literature. These problems 
revolve around three main domains: teaching literature as a component in 
language teaching, lack of knowledge about cultures and societies that exist 
in the Arab countries, lack of emotional attachment to the given subject, lack 
of teaching method, and the inability to transfer the techniques used in the 
Malay language into similar cases in Arabic language. 

This study has depended primarily on Bloom’s Taxonomy of learning. It 
has also suggested a new method of teaching that contains five learning units 
for the comprehension and mastery of Arabic poetry and literature. 

To make this a more comprehensive approach, a number of approaches 
to teaching have been proposed to provide a more interesting teaching and 
learning milieu not only for students but also to teachers, enabling them to be 
applied for self- study or in a classroom setting. 
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مقدمة: 
�رضق  جنوب  �سواطئ  اإىل  االإ�سالم  جميء  مع  ماليزيا  يف  العربية  اللغة  تدري�ض  بداأ 
اآ�سيا)3(، فاللغة العربية هي لغة الدين االإ�سالمي، ولغة القراآن والتقاليد وال�سلوات، وال ميكن 
اتباع هذا الدين وفهم معانيه فهما �سامال دون تعلم هذه اللغة، فمن املعروف اأّن فهم جوهر 
ال�سيء يف �سكله االأ�سلي دون ت�سويه هو غاية كل باحث، وهكذا اأ�سبح تعلم اللغة العربية 

جزءا من تقاليد ماليزيا، فهي اللغة الر�سمية لدين البالد الر�سمي االإ�سالم )4( . 
اإّن تعّلم اللغة العربية يف ماليزيا يبداأ يف مرحلة ما قبل االبتدائي، حيث يتعّلم ال�سغار 
يف الرو�سة االأحرف العربية جنبا اإىل جنب مع االأحرف الرومانية، وذلك لتحقيق هدفني 
رئي�سني؛ الهدف االأول هو القدرة على تالوة القراآن الكرمي، والثاين التمّكن من قراءة اللغة 
املاالوية باحلروف العربية اأو اجلاوية )5( ، وت�ستخدم يف التعليم �سل�سلة كتب اإقراأ، اأو �سال�سل 
اأخرى، وبنهاية ال�سف االأول اأو الثاين على اأبعد تقدير يكون التلميذ قد اأجاد قراءة احلروف 
العربية، اأما يف املدرا�ض الدينية، فنقل املعرفة الدينية يتم عن طريق الكتابة اجلاوية )6( . 

تعّد قراءة اللغة العربية جزءا من نقل املعارف االإ�سالمية يف ماليزيا، واللغة العربية 
مادة اإجبارية يف املدار�ض االبتدائية، »العلمانية« منها والدينية، واختيارية يف املدار�ض 
فاإّن  وبالتال  الدينية،  املدار�ض  الدرا�سي يف  املنهج  من  »العلمانية«، وهي جزء  الثانوية 
نظري،  ب�سكل  العربية  وللغة  العربية،  لالأحرف  يتعر�سون  املدر�سي  النظام  تالميذ  جميع 

فيتعلمون املفردات والنحو، وبناء اجلمل وقواعد اللغة. 
اإىل ذلك  اأ�سف  العربية،  االأدبية  االأعمال  اأكرث من غريها على  الدينية  املدار�ض  ترّكز 
الت�سكيل، والنحو وال�رضف، وغري ذلك من جماالت اللغة. واحلقيقة املوؤ�سفة اأن غالبية هوالء 
ي�ستطيعون  فال  العملية،  التطبيقات  يجهلون  فهم  القواعد،  على  معرفتهم  تقت�رض  الطالب 
جتاوز اأمثلة الكتاب، وال ميكنهم التعبري عّما يجول يف خاطرهم باللغة العربية، اأما الطالب 
الذين يرون اأّن هناك فائدة م�ستقبلية يف ا�ستخدام هذه اللغة، فقد ُطلب منهم الو�سول اإىل 
القدرة على فهم اللغة كحد اأدنى، وهذا ال يلبي الطموح وال ي�سل اإىل اأدنى �سقف لالأهداف 

املرجوة. 
مو�سوع  فهم  اأجل  فمن  اليوم،  ماليزيا  يف  وا�ستخداماتها  العربية  اللغة  هي  هذه 
امل�ستخدمة،  التدري�ض  اأ�ساليب  عن  اأوال  النقاب  نك�سف  اأن  اإىل  بحاجة  نحن  البحث،  هذا 
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اللغة  اأن نتمّكن من طرح امل�سكالت التي يواجهها دار�ض  ومو�سوعات هذه االأ�ساليب قبل 
العربية يف ال�سياق املاليزي. 

أصول األساليب املستخدمة يف تدريس اللغة العربية يف ماليزيا: 
قبل النظام املدر�سي احلال كان الطفل عادًة ما يح�سل على التدريب االأ�سا�سي يف 
اإما يف  يتّم  كان  التعليم  النوع من  وهذا  القرية،  الدين يف  معّلم  العربية من  واللغة  الدين 
امل�سّلى  (Surau) اأو امل�سجد، ليوا�سل هذا الطفل تعليمه يف املوؤ�س�سات املتقدمة يف هذا 
البلد، اأو اإندوني�سيا، اأو يف ال�رضق االأو�سط. و لعلماء الدين هيبة كبرية يف ماليزيا وخا�سة 
الدار�سني منهم يف االأزهر ال�رضيف )م�رض( . ويعّد النظام املدر�سي يف اإندوني�سيا املوؤ�س�ض 

على نظام ال�رضق االأو�سط ذا فعالية موازية لنظام الدرا�سة يف ال�رضق االأو�سط )7( . 
عندما ي�سل الطالب اإىل معهد تعليم يف ظروف مثالية، فاإّن البيئة تفر�ض عليه تعّلم 
اللغة العربية االأ�سا�سية للبقاء على �سلة باحلياة، فهو يتعامل مع اللغة العربية طوال اليوم، 
ويقراأ ال�سحف واملجالت وي�ستمع اإىل البامج االإذاعية، بل حتى �رضاء الطعام يكون باللغة 
العربية، وبالتال يوؤدي اإىل تعّلم خفايا اللغة ب�سكل غري ر�سمي، فتعابري وتفاعالت النا�ض 
من حزن و�سعادة وحب وكراهية تدرك عب املالحظة، فريى الطالب مناطق خمتلفة، وي�سهد 

جتارب ال�سعب يف تلك املنطقة. 
اأبنائه يف ذلك  اأو املدينة ملوا�سلة تعليم  البلد  الدرا�سية ل�سعب ذلك  �سممت الف�سول 
وهكذا  التعليم،  من  امل�ستوى  لهذا  هي  امل�ستخدمة  واالأ�ساليب  واملواد  التعليمي؛  املركز 
اإّن العلماء التقليديني عادة ما  جند طاّلبنا يتعر�سون لهذا النمط من العربية الكال�سيكية. 
اأو  اأو تلخي�ض منت، فيحفظ الطالب هذا املنت  اأبيات �سعر  يخت�رضون املنهج التعليمي يف 
الق�سيدة، وال�سيخ اأو املعلم ي�رضحه الحقا كلمة كلمة، ولقد كانت هذه الطريقة- ومازالت- 
اأنها م�سممة خ�سي�سًا  اإال  فعالة جدا ولها مزايا تفوق كثريا من النظم التعليمية االأخرى، 

لتتوافق مع البيئة العربية التي تدّر�ض فيها )8( . 
الطالب  هذا  ينتقل  االأ�سا�سية  الن�سو�ض  هذه  وحفظ  التعّلم  يف  قدمًا  امل�سي  بعد 
االأكرث حجية، وكل ذلك متالزم  الكتب  اأكرث تف�سيال، ويف نهاية املطاف يحفظ  لن�سو�ض 
مع توجيه املدّر�ض له يف كل خطوة، يعّلمه اأ�ساليب خمتلفة حتى ي�سبح م�ستقال يف البحث 
واملعرفة )9( . هذا االأ�سلوب ال�سخ�سي واال�رضاف املبا�رض يف التدري�ض واالمتحانات مينح 
اأي در�ض حتى حفظه  اأّن عدم جتاوز  الطالب فهما وا�سحًا ملا يجري تدري�سه، ف�ساًل عن 
يف  وي�ستخدمونها  اللغة،  مع  يعي�سون  فهم  يدر�سونه،  ما  الطالب  اإتقان  اإىل  يوؤّدي  وفهمه 
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جميع املجاالت واالأو�ساط االأكادميية، والر�سمية، واالجتماعية، فيتفاعلون مع جميع فئات 
االأدب  فيدر�سون  قريبة منهم،  اللغة ويجعلونها  بهذه  املتعلمني  املتعلمني وغري  املجتمع: 
الذي هو تعبري عن عاطفة النا�ض جتاه البيئة املحيطة بهم من و�سع �سيا�سي اأو اجتماعي 

اأو ثقايف، ويعي�سون احلالة عن كثب، وبالتال يفهمون االأدب فهما كامال. 
الذي  باالأ�سلوب  يعلمون  اأ�ساتذة  وي�سبحون  يعودون  الطالب  هوؤالء  فاإنَّ  ثم  ومن 
من  الفردية  املراقبة  فثقافة  املّرة،  هذه  العربية  البيئة  تاأثريات  عن  بعيدا  ولكن  تعلموه، 
االأ�ستاذ وميزتها غري موجودة، فالثقافة هنا هي ثقافة املاليو، واللغة هي اللغة املاليوية، 
والطالب مثل ما يحدث يف االأرا�سي العربية، اأجبوا على حفظ املنت اأو الق�سيدة، لكن هذا 
االأ�سلوب يحتاج اإىل خطوة اإ�سافية ال ميكن جتاوزها اأو اإلغاوؤها وهي �رضح هذه الق�سائد 
اإندوني�سيا مثال و�سعت  واملتون، ولكن ذلك يتم باللغة املاليوية، ففي بع�ض االأماكن يف 
ظهر  عن  واحلفظ  التدري�ض  فاأ�سلوب  حفظها،  الطالب  من  وطلب  االإندوني�سية  باللغة  متون 
قلب هو االأ�سلوب املتبع يف تدري�ض اللغة العربية، وهو اأ�سلوب ناجح يف حاالت كثرية لكن 
الأّن  التطبيق،  اإىل  النظرية  من  واالنتقال  املحفوظ  ملمار�سة  منا�سبة  بيئة  غياب  مع  لي�ض 
اللغة املحكية داخل البيئة املدر�سية وخارجها لي�ست هي اللغة التي جتري تدري�سها )10( ، 
والقواعد النحوية حتفظ اأوال باللغة العربية ثم ُتتجم اإىل لغة املاليو ثم يتم حفظها ثانيًة، 
وهكذا حتفظ الن�سو�ض التقليدية باللغة العربية وت�رضح باملاليو، وهي نف�ض الطريقة التي 
تدر�ض بها القواعد النحوية والبالغية والت�سكيل. اإّن التكيز على اجلانب اللغوي والنحوي 
للغة ما زال هو اأ�سلوب العاملني يف جمال التعليم اإىل يومنا هذا حتى يف املناهج احلديثة 
للغة  الكلمات  ترجمة  عب  والفقرات  والكتب  الن�سو�ض  جميع  �ض  ُتَدرَّ اإذ  التعليمي؛  للنظام 
املاليو، فتحفظ ثّم تكتب بالعربية يف االمتحانات. هذا الذي ذكرناه ملخ�ض موجز لتطور 

تعليم اللغة العربية يف ال�سياق املاليزي. 

اإلشكاالت الرئيسة اليت يواجهها طالب األدب: 

1. األدب العربي: 
يتعرَّ�ض الطالب لدرا�سة االأدب ككل ولل�سعر على وجه التحديد يف جمال اكت�ساب اللغة 
والل�سانيات، فيتناول االأدب ويقروؤه مثل قراءة اأية فقرة اأخرى يف اللغة العربية، كلمة تلو 
االأخرى، فهو بالتال يقوم بتجمة كل كلمة عن طريق ا�ستخدام قامو�ض لغة املاليو، فيفهم 
النحوية وا�ستنباطها  القواعد  الن�سو�ض فهًما حرفًيا �سطحًيا. وذلك ميكنه من بناء بع�ض 
يف ظل التقيد ببناء اجلمل وهياكلها، ولكنه بهذه الطريقة يقّزم االأدب ويحّوله اإىل و�سيلة 
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اأهمية  زيادة  وبالرغم من   .  )11( العميقة  الرفيعة  معانيه  التعّمق يف  دون  اللغة  الكت�ساب 
الكايف  االهتمام  �سعف  اإىل  ي�سري  الواقع  فاإن  الثانوية  املرحلة  يف  العربي  االأدب  درا�سة 
امل�ستوى  اأثر ذلك يف �سعف  به، وظهر  الالئقة  ياأخذ مكانته  االأدب ال  واأن  االأدب،  بدرا�سة 
التح�سيلي للطالب يف االأدب وعدم متكنهم من اإتقان مهارات التذوق االأدبي. اإما اأنه مت�سل 
اأو  االأدبيان،  والتذوق  بالتحليل  االهتمام  دون  واال�ستظهار  احلفظ  على  بتكيزه  باملعلم 
باملتعلم  مت�سل  اأنه  اأو  للباحثة.  اإجابته  عند  اأحمد  عدنان  الدكتور  اإليه  اأ�سار  كما  بقدرته 
الإجباره على حفظ الن�سو�ض ال�سعرية، حيث اإنه ال يقبل على الدر�ض بجوارحه؛ الأنه ال يجد 
اأنه  اأو  املدور�سة،  املادة  يف  حبًّا  ولي�ض  االمتحان،  اأجل  من  فيذاكر  املن�سودة  �سالته  فيه 
اأثبتت ذلك درا�سات كل من حممدعبدالقادر )1997م( ، ووحيد  مت�سل يف املحتوى، كما 
حافظ )1997م( ، وفرح �سليمان )2000م( اأن حمتوى درو�ض االأدب يف املرحلة الثانوية 
بعيدة عن بيئة الطالب وخباتهم، واأن كثرياً من الن�سو�ض االأدبية املقررة يعوزها �سيء من 
الدقة يف االختيار. وهناك �سعوبات اأخرى مت�سلة بطرق التدري�ض ومنهجية درا�سة االأدب 
يف املراحل الثانوية، كما اثبتت ذلك درا�سات م�سطفى اإبراهيم )2002م( ، وفوزية جاوي�ض 

)2003م( . 

2. العوامل البيئية والثقافية واالجتماعية واإلقليمية: 
والثقافة  والبيئة  الواقع  اأحداث  عن  للتعبري  و�سيلة  عادة  ميّثالن  واالأدب  ال�سعر 
اأو  اأتى منها  التي  ال�ساعر عادة ما تدّل على املنطقة  اأو  الكاتب  واملجتمع، فمعرفة خلفية 
ن�ساأ فيها، ودرا�سة عن�رضي املكان والزمان املتعلقني بالكاتب تبني ظروفه االجتماعية. 
ومعرفة ثقافة �سعب تبنّي معايريه للخري وال�رض، واملحمود واملذموم، والطالب يف ال�سياق 
املاليزي ال ميلك معلومات عن البيئة العربية الثقافية واالجتماعية واجلغرافية للم�سنفات 

االأدبية اأو الق�سائد التي يدر�سها، فيفوته فهم ال�سياق وداللة البيئة الزمانية واملكانية. 

3. الفراغ العاطفي والتنافر املعريف: 
ي�ستخدم الكتاب وال�سعراء االأدب وال�سعر و�سيلة للتعبري عن اأنف�سهم، فم�ساعر ال�سعادة 
واحلزن والندم والتعاطف واحلب والكراهية واالأ�سف ُيَعبَّ عنها جميعا يف ب�سعة اأ�سطر من 
�سعر، اأو رواية، اأو ق�سة ق�سرية، اإال اأّن الطالب يف ا�ستخدامه املكّثف للتجمة ي�سبح عاجزا 
عن التوا�سل الوجداين مع الكاتب اأو ال�ساعر الإدراك م�ساعره التي اأعرب عنها يف كتاباته، 
ال�سياق، مما يبّدد هدف املوؤلف من تاأليفه،  الكلمات، ولكنه ال ي�ستوعب  فقد يفهم الطالب 

ا يف دواخله.  وهو التعبري عمَّ
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4. منهجية التدريس: 
حفظ  على  تقت�رض  املاليزي  ال�سياق  يف  ال�سعر  تدري�ض  يف  امل�ستخدمة  االأ�ساليب  اإّن 
معنى الق�سيدة و�رضحه، اأما حماولة التعّمق يف معاين الق�سائد فاأمر ينكره الطالب بحجة 

ال�سعوبة، فيعدل االأ�ستاذ عنه. 
�ض النظريات االأدبية للموؤلفني، ولكن دون ربطها باأعمال الكاتب، اأو ا�ستخراجها  ُتدرَّ
من اأعماله؛ اإذ لي�ض يف مقدور الطالب يف ال�سياق املاليزي ربط نظرية موؤلف باآخر، اأو حتليل 

عمل موؤلف عب نظرية موؤلف اآخر، فالنتيجة اإذن االقت�سار على حفظ النظريات االأدبية. 

5. عدم القدرة على نقل مهارات األدب: 
الن�رض، اخُتِبَ مائة طالب وطالبة  ، وهي يف طور   )12( الباحثة  يف درا�سة قامت بها 
اللغة  يف  املتخ�س�سني  الطالب  لهوؤالء  قدمت  واالإ�سالمي،  اجلاهلي  ال�سعر  دار�سي  من 
العربية واآدابها ا�ستبانة تتاألف من خم�سة مو�سحات من ق�سائد املاليو وخم�سة مو�سحات 
مماثلة لق�سائد عربية تتفق معها يف اأدوات اللغة من جنا�ض، ولغة ت�سويرية، وت�سبيهات، 
املاليو دون ربطها  اللغة يف مو�سحات  اأدوات  التعّرف على  الطلبة من  وا�ستعارات؛ متّكن 
هوؤالء  اأن  لنا  ات�سح  الدرا�سة  نتائج  على  الوقوف  وعند  العربية،  املقاطع  يف  بنظرياتها 
اللغة العربية، بل ترجمها  الطالب لي�ض لديهم علم بوجود هذه االأدوات وامل�سطلحات يف 

بع�سهم ترجمة حرفية م�سيعني بذلك جوهر اللغة العربية متامًا. 

الطريقة اجلديدة املقتحة لتدريس الشعر واألدب العربي لغري الناطقني 
باللغة العربية يف السياق املاليزي:

مكانة احلفظ يف األسلوب اجلديد: 

اإنه ملن الظلم وال�سذاجة االدعاء اأن اأ�سلوب احلفظ م�سيعة للوقت واأن الطالب ال ي�ستفيد 
منه، فاحلفظ جزء ال يتجزاأ من عملية التعّلم وعن�رض مهم فيها، ولذلك �سوف يوظف احلفظ 

يف هذا االأ�سلوب اجلديد يف التعليم، وال �سيما اأن الطالب يف ال�سياق املاليزي يجيد احلفظ. 

معوقات املنهج احلالي يف التدريس: 

كما ذكرنا من قبل، فاإن النا�ض يف العامل العربي يعي�سون مع اللغة العربية وين�ساأون 
معها، وهم يف تلك احلالة، حالهم حال اأي �سعب يتعّلم لغته االأّم؛ فهم الناطقون االأ�سليون 
بها، وهم يطبقونها عمليا داخل املدرا�ض وخارجها، وميتلكون االأدوات الالزمة لفهم ال�سعر 
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واالأدب، لذلك فاإّن ا�سترياد اأ�ساليبهم يف تدري�ض االأدب وال�سعر- وهذا ما حدث فعاًل- لي�ض 
خياراً فّعااًل، وذلك الختالف املكان واالأ�سخا�ض واخللفية وال�سياق. 

النظام النظري لألسلوب اجلديد: 

النظرية التي يجب اأن توؤخذ بعني االعتبار عند التعامل مع االأدب هي نظرية ت�سنيف 
الفهم لبنيامني بلوم )1956( التي ا�ستخدمها املعلمون ل�سنوات عّدة و�سيلة ل�سمان تفعيل 
جميع م�ستويات التفكري عند قراءة الن�ض املطبوع، فكل م�ستوى يعتمد على �سابقه، وي�سمن 

حدوث عملية التفكري ال�سامل، وهنا نذكر امل�صتويات ال�صتة لت�صنيف بلوم، وهي: 
املعرفة.   . 1
الفهم.   . 2
التطبيق. . 3
التحليل  . 4
التجميع  . 5
التقومي )13( . 6
هذا  ◄ ففي  احلريف،  الفهم  على  للفهم  التاأ�سي�سي  امل�ستوى  يوؤكد  املعرفة:  م�صتوى 

د “من”، و”ماذا”،  دَّ امل�ستوى يتم التعرف على احلقائق املحيطة باالأحداث. وفيه اأي�سا حُتَ
و”اأين”، و”متى”، و”كيف”. وغالبًا ما ي�ساء ا�ستخدام هذا امل�ستوى يف البيئات التعليمية 
التقليدية؛ اإذ ُيهَدر كثري من الوقت يف التكيز على التفا�سيل الدقيقة املرتبطة باالأحداث، 
ويف اأحياٍن اأخرى ال يعطى هذا امل�ستوى االأهمية الكافية قبل التقدم اإىل امل�ستوى التال من 

الفهم. 
م�صتوى الفهم: ينطوي م�ستوى بلوم الثاين على فهم الن�ض اأكرث من جمرد معرفة  ◄

“من” و”ماذا”، وهذا امل�ستوى من الفهم يت�سمن فهم الدافع والعاطفة وراء الن�ض. 
م�صتوى التطبيق: ي�سدد م�ستوى التطبيق على اأهمية نقل فهم الن�ض اإىل ن�سو�ض  ◄

فهم  اإىل  يقود  ا�ستخدامه  مبداأ مت  اأو  قاعدة  فا�ستخراج  الطالب،  اأخرى يف حياة  وجماالت 
اأف�سل ملبادئ الطالب، ويعّد القيا�ض ا�ستاتيجية فعالة للمناق�سة يف هذا امل�ستوى. 

من  ◄ عن�رض  كل  وتعريف  الن�ض  ت�رضيح  امل�ستوى  هذا  ي�سمل  التحليل:  م�صتوى 
بني  العالقات  لفهم  والتباين  املقارنة  ا�ستخدام  وميكن  به،  املحيطة  املختلفة  العنا�رض 

العنا�رض التي ينطوي عليها الن�ض. 
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امل�صتوى التجميعي: يت�سمن الفهم يف هذا امل�ستوى و�سع الن�ض يف �سياق اأو�سع،  ◄
وذلك عب ت�سجيع الطالب على تنظيم اأفكارهم حول هذه الن�سو�ض بالنظر اإىل الن�سو�ض 

املماثلة ال�سابقة وتلك املحتملة يف امل�ستقبل كذلك. 
م�صتوى التقومي: يعدُّ امل�ستوى االأكرث تعقيدا لنظرية بلوم، ولكنه االأ�سهل بالن�سبة  ◄

تقومي  يف  يرغبون  ما  وغالبًا  واالأحداث،  احلياة  واقع  حول  اآراء  لديهم  اإذ  الطالب؛  ملعظم 
اإىل  الرجوع  الطالب يف هذا امل�ستوى دون  الو�سع من منظورها. ينح�رض تفكري كثري من 
اأن ياأتي من التفكري يف  اأّن القدرة على الدفاع عن موقف ما البدَّ  اإال  امل�ستويات االأخرى، 

االأدب والن�سو�ض ال�سعرية با�ستخدام م�ستويات الفهم املختلفة. 
يجب اأخذ امل�سكالت- املذكورة اأعاله- التي تواجه الطالب وم�ستويات التفكري التي 
اقتحها بلوم بعني االعتبار، الإّن طريقة التدري�ض يجب اأن تكون م�سممة خ�سي�سًا لتنا�سب 
هوؤالء الطالب. ومبا اأنَّ الهدف من اأي منهج ناجح لتدري�ض اللغة االأجنبية هو متكني املتعلم 
من احل�سول على الكفاءة ال�ساملة يف اللغة، فاإّن تدري�ض ال�سعر العربي لغري الناطقني باللغة 
العربية يتطلب اأي�سا منهًجا يدمج املهارات اخلم�ض بالت�ساوي: اال�ستماع والتحدث والقراءة 
والكتابة والثقافة. ولتحقيق اأف�سل النتائج، يجب اأي�سا و�سع برنامج متوازن للتعليم يقدم 

يف بيئة علمية اأكادميية ت�سودها الثقة بني الطالب واملدر�ض. 
ها  وفقا لكرا�ض، فاإنَّ الطالب يكت�سب اللغة عندما يكون قادراً على فهم رموز اللغة وفكِّ
فاإذا   ،  )14( والقراءة، وعندما يتلقى كمية كافية من »املدخالت املفهومة«  اال�ستماع  عب 
كانت املدخالت املفهومة مثرية لالهتمام وذات �سلة، وعلى قدر كاٍف من التحدي، فاإنها 
الدرا�سية  البيئة احلقيقية، و�ستمكنهم من اال�ستفادة من الف�سول  �ستعد الطالب للعي�ض يف 

يف التقدم يف اللغة. 
امل�ستهدفة  اللغة  تكون  اأن  فينبغي  التوا�سل،  هي  للغة  االأ�سا�سية  الوظيفة  اأن  مبا 
»العربية« الو�سيلة الرئي�سة للتوا�سل داخل الف�سول الدرا�سية، وينبغي اأن يوؤدي ذلك اإىل اأكب 
قدر من التفاعل بني الطالب، على اأن ال ي�سل االأمر اإىل نقطة انعدام الفهم التام، الذي ميكن 

اأن يوؤدي اإىل االإحباط والتوتر. 

دور املعلم يف العملية التعليمية: 
لقد ولَّت االأيام التي كان فيها املعلم يجب الطالب على حفظ اأ�سياء ال يفهم معناها 
وترديدها. فمعلم اللغة اليوم مدرب، 4 ودليل، و�سديق للطالب، وو�سيط يحدد اجل�سور بني 
وم�ست�ساراً  قدوة،  املعلم  يكون  اأن  ينبغي  لذا  نفو�سهم؛  يف  الثقة  ويغر�ض  ويبنيها،  الطالب 

و�رضيكًا يف عملية التعلم. 
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دور املتعلم يف العملية التعليمية: 
اإّن التعليم عملية تفاعلية، وعلى كل من املعلم والطالب اأن يكونا على ا�ستعداد للعطاء 

والتلقي والتفاعل، فعلى الطالب م�صوؤولية القيام با ياأتي: 
احل�سور اإىل الف�سل وهو م�ستعد علميًا. . 1
اأن يكون اإيجابيًا وعلى ا�ستعداد لالنخراط يف االأن�سطة. . 2
اأن يكون م�ساركًا ن�سطًا، ويبدي االهتمام املطلوب، فمجرد احل�سور اإىل الف�سل ال . 3

يعد م�ساركة، وكذا ال ينبغي للمعلم اأن يطلب من الطالب قراءة املادة والتعلم مبفرده. 
اأن يتك للمعلم حتديد االأن�سطة االأكرث متعة وفائدة. . 4

دور الفصل بوصفه صورة مصغرة عن احلياة احلقيقية: 
على الرغم من كل القيود فما زالت الف�سول الدرا�سية تعدُّ –نوعًا ما- بدياًل عن البلدان 
يوفر  الذي  وهو  املطلوبة  اللغة  بكونه �ساحب  املنفرد  هو  فيها  واملعلم  وبيئتها،  العربية 

املدخالت املفهومة. 
من اأجل تو�سيع خبة الطالب، يجب على املعلم تعري�ض طالبه ملجموعة من االأحداث 
الطالب  ي�سعر  بحيث  الدرا�سية  القاعة  متالأ  اأن  ينبغي  العربية.  احلياة  واقع  من  واالأن�سطة 
جديدة  ثقافية  جتربة  يف  ويدخل  اليومي،  عامله  خارج  موؤقتا  يخطو  اأنه  يدخل  عندما 
ومثرية، اأنا عادة ما اأ�سع املو�سيقا العربية التقليدية يف اخللفية لتعويد الطالب على طريقة 
نطق االأ�سوات العربية، وكذلك ت�ساهم املو�سيقا يف خلق جو مريح يجعل الطالب اأكرث تقبال 

للتعلم. 
للتكنولوجيا،  اجليد  اال�ستخدام  العربية عب  البيئة  الف�سل مع  وميكن حت�سني تطابق 

مثل تكنولوجيا االأقمار ال�سناعية، واالإنتنت، وخمتبات اللغة. 
يف هذه االأيام ومع الكمية الهائلة من املعلومات التي ميكن حتميلها وطباعتها من 
يتيح  االإنتنت  اأّن  عن  ف�سال  اأ�سهل،  املنا�سب  املحتوى  اختيار  مهمة  اأ�سبحت  االإنتنت، 
املعلم،  يختارها  التي  امل�ستهدفة  املواقع  من  معلومة  اأية  اإىل  مبا�رضة  الو�سول  للطالب 
ولت�سهيل و�سول الطالب اإىل هذه الرثوة الهائلة من املواد على �سبكة االنتنت، ميكن اإن�ساء 
الروابط حول  موقع على �سبكة االإنتنت خا�ض بالف�سل ي�ستمل على جمموعة وا�سعة من 
اليومية  ال�سحف  قراءة  منها  عّدة  اأمورا  اخلا�ض  املوقع  هذا  ميكن  حيث  االأو�سط،  ال�رضق 
واالأ�سبوعية واملجالت، واال�ستماع اىل البث املبا�رض واالأخبار واملو�سيقى، وحتميل املعاجم 
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والبحث عن اأي كتاب يختاره الطالب، لقد اأ�سبحت االإمكانيات غري حمدودة يف هذا الع�رض، 
فاإذا كّنا ال ن�ستطيع اإر�سال طالبنا اإىل البلد امل�ستهدف، ميكننا بالتاأكيد حماولة جلب عينة 
حقيقية ونكهة من ذلك البلد اإىل الف�سول الدرا�سية عب الو�سائل التي مل تكن متاحة قبل عقد 

من الزمان اأو نحو ذلك. 

أهمية نشاطات اجملموعات الصغرية: 
اإنَّ اأي ن�ساط يف الف�سول الدرا�سية من املهم اأن يكون للمعلم هدف حمدد منه، ويجب 
اأن تكون املواد معدة اإعدادا جيدا له، وينبغي اأن يتلقى الطالب تعليمات وا�سحة عن ما هو 

متوقع منهم. 
العاطفي  والن�سج  املبا�رضة  القيادة غري  التفاعلي يتطلب درجة عالية من  النهج  اإنَّ 
للمعلم، فكل ما ي�ساهم يف زيادة م�ساركة الطالب يعّد اأمرا �رضوريا لتعلم اللغة، وقد يكون 
اأو �ساخب، لذا يجب على املعلم اأن يكون مت�ساحما، ف�سال  تفاعل الطالب ذا طابع هادئ 
ة لنجاح العمل  عن ا�ستعداده للتنازل وتقا�سم الف�سل مع الطالب، فكّل ذلك من العوامل املهمَّ
اللغة  التعلم احلقيقي، واال�ستيعاب والتوا�سل وتعلم  الف�سول حيث  اجلماعي يف مثل هذه 
تعّلما �سحيحا يقّرب اللغة امل�ستهدفة من الطالب نف�سه يف جو من الثقة واالطمئنان. اإّن كل 
هذا من �ساأنه اأن يعزز ال�سورة الذاتية للطالب، وينمي احتامه الأ�ستاذه ولذاته، ويزيد من 

حبه يف تعلم تلك اللغة. 
يف احلياة احلقيقية، ال يحدث االت�سال بطريقة املونولوج )احلوار الداخلي مع النف�ض( 
، ولكن يف حوار اأو يف اإطار حمادثات مع اأ�سخا�ض اآخرين، وبالتال فاإن تطبيق التفاعل 
فاإنَّ   ، لت(  )جون  يقول  وكما  واقعية،  اأكرث  بيئة  خلق  يف  ي�ساهم  ال�سغرية  املجموعة  يف 
ا�ستخدام اللغة التوا�سلية امل�ستهدفة يف �سكل حوارات اأف�سل بكثري من الناحية النف�سية من 
نظام التدري�ض التقليدي. يف الواقع ميكن اأن ينظر اإىل ا�ستخدام نظام التدري�ض التقليدي يف 
حماولتنا مل�ساعدة الطالب على تطوير الكفاءة التوا�سلية اإىل حد ما على اأنه ال يخدم الهدف 

املن�سود )15( . 
اللغة  ا�ستخدام  ي�سّهل  �سغرية  جمموعات  اأن�سطة  عب  التوا�سل  اأن  لت(  )جون  ح  و�سَّ
االأن�سطة  اأن مثل هذه  ولغويًا، ف�ساًل عن  اجتماعيًا  واقعية  اأكرث  اأو�ساع  امل�ستهدفة وخلق 
تخلق جواً اأقل تهديداً واأكرث ت�سجيعًا للم�ساركة االإيجابية، ويزيد ب�سكل كبري من مقدار وقت 
اإنَّ ن�ساط املجموعة ال�سغرية يجعل املعلم متاحًا لتلبية احتياجات  املمار�سة لكل طالب. 
الفرد املتعلم، ويتيح للطالب احل�سول على مزيد من االهتمام ال�سخ�سي، وكذا يتيح فر�سة 
اأكرث للطالب لت�سحيح الذات والتعلم من االأقران )16( ، واأنا اأتفق مع افتا�ض لت باأنَّ اأخطاء 
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اللغة  ي�ستخدمون  اأنهم  موؤ�رض على  ذلك  فاإنَّ  باالأن�سطة،  القيام  اأثناء  اإذا كرثت يف  الطالب 
اأكرث مما يحدث عادة يف التعليم التقليدي الذي يكون فيه املعلم هو املحور االأ�سا�ض. �سمن 
اأو متعلم هو املحور واملركز ال املعلم، ويقع على  ال�سغرية ي�سبح كل طالب  املجموعات 
عاتق املعلم تدريب كل جمموعة على نحو فعال ومراقبتها عب خلق ثقافة اأن اجلميع يف 

فريق واحد، عالوة على ذلك فاإّن مثل هذه االأن�سطة تعزز روح العمل املجتمعي. 

الكفاءة الثقافية: 
بلد  اأي  الثقافية يف  الثقافة، فاخل�سائ�ض  اللغة تعبري عن  اأن  من املتفق عليه عامة 
ميزة متاأ�سلة من مفرداتها ب�سكل طبيعي، ومثل املفردات ينبغي تقدمي الثقافة يف �سياقات 
وحاالت ميكن و�سفها اأو تف�سريها ح�سب م�ستوى الطالب احلال من الكفاءة اللغوية، وعند 
الثقافية  الكب�سوالت  هذه  بقبول  ملزمني  غري  اأنهم  الطالب  تذكري  ينبغي  الثقافة،  تدري�ض 
�سحتها  يف  الت�سكيك  كذلك  وميكن  اآثارها،  واإدراك  فهمها  فقط  عليهم  ولكن  ظاهرها،  يف 
اإنَّ هذا االأ�سلوب لن يوؤدي فقط اإىل  اأنتجها.  طاملا فهموا جدواها واأهميتها للمجتمع الذي 
اإنتاج مواطن عاملي مثال، ولكنه �سوف يجعل حياتهم اأ�سهل عند زيارتهم البلد امل�ستهدف، 
متعة،  اأكرث  العطلة  وجتعل  بالتاأكيد،  االإقامة  ت�سّهل  املحلية  والتقاليد  العادات  فمعرفة 
واالأعمال اأ�سهل، وقبل كل �سيء، �ستجعل درا�ستهم للغة جتربة ذات معنى، فالطالب دائما ما 

يفتنون باحلكايات الثقافية، وعادة يرحبون باملناق�سات الثقافية. 

تدريس األدب بشكل مستقل: 
كيانًا  بكونه  يعامل  اأن  يجب  فاالأدب  تعالج،  اأن  يجب  اإ�سكالية  االأدب  جمال  ي�سكل 
منف�ساًل عن اللغة، فكما للغة مكونات مثل بناء اجلملة والنحو وال�رضف، فاإّن لالأدب اأدواته 
املكونات  ف�سال عن  كذلك،  تدّر�ض  اأن  يجب  واملكونات  االأدوات  فهذه  اخلا�سة،  ومكوناته 

اللغوية املعتادة من اأجل اإعطاء الطالب جمموعة اأ�سا�سية من معايري التقومي. 

الوحدات: 

الوحدة األوىل: 

هذه  و�سع  تعالج  �سوف  م�ستويات،  ثالثة  من  �سيتاألف  الذي  اأ�سلوبنا  يف  وحدة  اأول 
املمار�سة  بو�ساطة  ولكن  عادية،  فهم  كممار�سة  ال  واالأدب،  ال�سعر  يف  االأ�سا�سية  االأدوات 
العملية لل�سعر واالأدب، فاإنها تعر�ض هذه االأدوات ال يف ال�سياق العربي فقط، بل تقارنها 
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بنظرياتها يف ثقافة املاليو لت�سهل عملية الفهم، و�سوف تعطي االأ�س�ض ال�رضورية عن قراءة 
الن�ض، و�سوف تطبق يف م�ستوى املعرفة، وم�ستويات التطبيق والتحليل. 

وال�رضاع،  والت�سوير،  والتو�سيف،  والقيا�ض،  اجلنا�ض،  من  االأول  امل�ستوى  �سيتاألف 
وال�سخرية، واال�ستعارة، واملزاج، واملحاكاة ال�سوتية، واالإرداف اخللفي، وجت�سيد املفارقة، 
واالنطباع ال�سخ�سي، واحلبكة، والعرو�ض، واملقطع ال�سعري واالإيقاع والقافية، والت�سبيه، 
من  خمتلفة  واأنواع  والهيكل  واالآية،  واملاأ�ساة،  واللهجة،  والفكرة،  اجلملة،  وبناء  والرمز، 

الق�سائد. 
الناق�ض،  واجلنا�ض  والت�سخيم،  والتلميح،  الرمز،  ف�سيتناول  الثاين  امل�ستوى  اأما 
ومعنى  واالتفاق،  والداللة،  وال�سجع،  املاأثور،  والقول  والنقي�ض،  والتج�سيم،  واجلنا�ض، 
ا�ستخدام  يف  واخللل  ال�سوت،  ورخامة  وال�سفة،  والكناية،  واخلامتة،  وامل�ساهاة،  الداللة، 
على  الثالث  امل�ستوى  �سي�ستمل  حني  الداخلية.  يف  والقافية  والغلو،  واالإنذار،  القيا�ض، 

االإعدادات، وال�سمري، والتعابري امل�سطحة ال�سائعة واالأمثال. 

الوحدة الثانية: 

الوحدة الثانية التي ميكن تدري�سها يف وقت م�ستك مع االأوىل، وهي تتاألف من اأ�سكال 
م�سّغرة من البيئة العربية وال�سعب والثقافة، وموجز لفتات زمنية خمتلفة، و�سيتم ت�سليط 
االتفاق  نقاط  و�ستو�سع  الزمنية،  الفتات  هذه  يف  امل�سهورة  االأ�سماء  على  اأي�سا  ال�سوء 
واالختالف ملختلف مناطق اأهل ال�سحراء واأهل املدينة، وهذا االآن ال ميثل ت�سحيحا مل�سكلة 
العوامل البيئية واالجتماعية والثقافية واالإقليمية فقط، ولكنه يربط التعابري اال�سطالحية 
من اأجل اإعطاء النواحي العاطفية واملعرفية للن�ض واإبرازها اأي�سا، و�سيتم تطبيق هذا يف 

م�ستوى الفهم. 

الوحدات الثالثة والرابعة واخلامسة: 

االأولتني، حيث  للوحدتني  العملي  التطبيق  الثالثة والرابعة واخلام�سة متثل  الوحدات 
تغطي الوحدة الثالثة ال�سعر اجلاهلي واالإ�سالمي، والوحدة الرابعة ال�سعر االأموي والعبا�سي 
اأّما الوحدة اخلام�سة فتغطي ال�سعر املعا�رض، و�سوف تتعر�ض كل وحدة لع�رض  واالأندل�سي، 
ق�سائد من كل ع�رض، و�ستناق�ض ثمانية منها بالتف�سيل، عب اتباع م�ستويات الفهم، وكذلك 
تطبيق القواعد واملعلومات امل�ستخل�سة يف الوحدتني االأوىل والثانية، و�ستعطى ق�سيدتان 
للطالب للقيام بتحليل مف�سل وتطبيق املهارات التي تعلموها يف الق�سائد الثمانية االأول. 
بال�رضح  االأدب  اأو  ال�سعر  من  قطعة  الأية  الت�سدي  الطالب  من  يتوقع  اخلام�سة  الوحدة  عند 

والتحليل على نحو �سامل. 
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العرض- حزمة الوسائط املتعددة: 

اللغة  الطالب  َيعدُّ  اإذ  اأي�سا؛  ق�سوى  اأهمية  لها  التعليمية  احلزمة  هذه  عر�ض  طريقة 
اأن  لذلك نقتح  التعّلم،  الت�سور ي�سّعب من مهمة  فاإّن هذا  ثم  لغة »�سعبة«، ومن  العربية 
فقط،  ونظريات  كلمات  يف  ال  متعددة،  تفاعلية  و�سائط  �سكل  يف  الوحدات  هذه  تقدمي  يتم 
بل باإ�سافة األوان و�سور متحركة ومقاطع فيديو وكل الو�سائل التي ميكن بها اال�ستحواذ 
على حوا�ض هوؤالء الطالب واهتمامهم كلها، وذلك جلعلهم متمكِّنني يف هذا املجال، وهذا 
اأي�سا مينحهم احلرية يف ا�ستخدام هذه احلزمة يف الدرا�سة الذاتية اأو يف البنامج التعليمي 

االأ�سا�سي. 

اخلامتة: 

اللغة العربية هي اللغة الثالثة التي تدّر�ض للماليزيني املاليو بعد املاليو واالإجنليزية، 
والكتابة  القراآن  قراءة  اأجل  من  املدر�سة  قبل  ما  مرحلة  يف  العربية  االأحرف  �ض  ُتَدرَّ حيث 

اجلاوية وقراءة الن�سو�ض الدينية. 
�ُض اللغة العربية بو�سفها مادة اأ�سا�سية يف املدار�ض مع التكيز على حفظ املفردات  ُتدرَّ
املناهج  اعتمدتها  التي  التدري�ض  طريقة  اإىل  ذلك  ويعزى  اجلمل،  وبناء  النحوية  والقواعد 

العربية التي ت�ستند اإىل االأ�ساليب امل�ستخدمة يف بلدان ال�رضق االأو�سط اأ�سحاب اللغه االأم. 
وقد ُحدَِّدت االإ�سكاالت يف تدري�ض االأدب يف خم�سة جماالت رئي�سة هي: تدري�ض االأدب 
كتدري�ض اللغة، وعدم االإملام بالثقافات واملجتمعات املختلفة يف املناطق العربية، وغياب 
االرتباط العاطفي باملادة املدرو�سة، وطريقة التدري�ض، وعدم القدرة على نقل املهارات من 

لغة املاليو اإىل حاالت مماثلة يف اللغة العربية. 
َع ت�سنيف بنيامني بلوم للفهم والتفاهم هيكاًل نظريًا �ساغ عليه هذا البحث اأ�سلوبًا  ُو�سِ
جديداً للتدري�ض؛ وتكامال مع امل�سكالت التي يواجهها الطالب وو�سعت خم�ض وحدات لفهم 

ال�سعر العربي واالأدب واإتقانهما. 
وتتويجًا لهذا االأ�سلوب، �سيتم تعبئتها يف و�سائط عدة من اأجل اأن تكون مثرية الهتمام 

الطالب، والأجل متكينهم من ا�ستخدامها يف الدرا�سة الذاتية اأو يف وجود معلم. 
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