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ملخص:
تتناول هذه الدرا�سة م�س�ألة تدري�س ال�شعر العربي للطالب املاليو داخل ماليزيا ،ويحتل
تعليم اللغة العربية املرتبة الثالثة يف ماليزيا بعد اللغتني :املاليوية ( )1والإجنليزية ،ويبد�أ
تدري�س الأحرف العربية يف مرحلة ما قبل املدر�سة من �أجل قراءة القر�آن والكتابة اجلاوية
التي تعتمد على احلروف العربية ب�صورة تكاد تكون تامة.
ويتبع ذلك تدري�س اللغة العربية بو�صفها مادة �أ�سا�سية يف املدار�س احلكومية مع
الرتكيز على حفظ املفردات والقواعد النحوية وبناء اجلمل ،غري �أن طريقة التدري�س يف هذه
املرحلة ال تكاد تختلف عن طريقة تعليم اللغة العربية يف بلدان ال�رشق الأو�سط �أ�صحاب
اللغة الأم.
وحددت هذه الدرا�سة الإ�شكاالت التي تعرتي تدري�س الأدب العربي عند طالب املدار�س
احلكومية املاليزية ،والتي تتمثل يف خم�سة جماالت رئي�سة هي :تدري�س الأدب كتدري�س
اللغة ،وعدم الإملام بالثقافات واملجتمعات املختلفة يف املناطق العربية ،وغياب االرتباط
العاطفي باملادة املدرو�سة ،وطريقة التدري�س ،وعدم القدرة على نقل املهارات من لغة
املاليو �إىل حاالت مماثلة يف اللغة العربية.
وقد اعتمدت هذه الدرا�سة ب�شكل كبري على ت�صنيف بنيامني بلوم للفهم والتفاهم ( )2ثم
عر�ضت �أ�سلوبا جديدا للتدري�س؛ وتقدميه من خالل طرح خم�س وحدات درا�سية لفهم ال�شعر
العربي والأدب و�إتقانهما.
وتتويجا لهذا الأ�سلوب� ،س ُتعب�أ يف و�سائط عدة من �أجل �أن تكون مثرية الهتمام
الطالب ،ولأجل متكينهم من ا�ستخدامها يف الدرا�سة الذاتية �أو يف وجود معلم.
و�سوف تعتمد هذه الدرا�سة على املنهج الو�صفي التحليلي ،بحيث يتكئ يف �ش ِّقه الأول
على و�صف الظاهرة من خالل ر�صد حماوالت تدري�س ال�شعر العربي يف البيئة املاليزية ،يف
ال�شق الآخر حول حتليل العملية التدري�سية مع تقدمي ر�ؤية نقدية لها.
حني يتمحور ُّ
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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 preschool 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:
بد�أ تدري�س اللغة العربية يف ماليزيا مع جميء الإ�سالم �إىل �شواطئ جنوب �رشق
�آ�سيا( ،)3فاللغة العربية هي لغة الدين الإ�سالمي ،ولغة القر�آن والتقاليد وال�صلوات ،وال ميكن
اتباع هذا الدين وفهم معانيه فهما �شامال دون تعلم هذه اللغة ،فمن املعروف � ّأن فهم جوهر
ال�شيء يف �شكله الأ�صلي دون ت�شويه هو غاية كل باحث ،وهكذا �أ�صبح تعلم اللغة العربية
جزءا من تقاليد ماليزيا ،فهي اللغة الر�سمية لدين البالد الر�سمي الإ�سالم (. )4
� ّإن تعلّم اللغة العربية يف ماليزيا يبد�أ يف مرحلة ما قبل االبتدائي ،حيث يتعلّم ال�صغار
يف الرو�ضة الأحرف العربية جنبا �إىل جنب مع الأحرف الرومانية ،وذلك لتحقيق هدفني
رئي�سني؛ الهدف الأول هو القدرة على تالوة القر�آن الكرمي ،والثاين التمكّن من قراءة اللغة
املاالوية باحلروف العربية �أو اجلاوية ( ، )5وت�ستخدم يف التعليم �سل�سلة كتب �إقر�أ� ،أو �سال�سل
�أخرى ،وبنهاية ال�صف الأول �أو الثاين على �أبعد تقدير يكون التلميذ قد �أجاد قراءة احلروف
العربية� ،أما يف املدرا�س الدينية ،فنقل املعرفة الدينية يتم عن طريق الكتابة اجلاوية (. )6
تع ّد قراءة اللغة العربية جزءا من نقل املعارف الإ�سالمية يف ماليزيا ،واللغة العربية
مادة �إجبارية يف املدار�س االبتدائية« ،العلمانية» منها والدينية ،واختيارية يف املدار�س
الثانوية «العلمانية» ،وهي جزء من املنهج الدرا�سي يف املدار�س الدينية ،وبالتايل ف� ّإن
جميع تالميذ النظام املدر�سي يتعر�ضون للأحرف العربية ،وللغة العربية ب�شكل نظري،
فيتعلمون املفردات والنحو ،وبناء اجلمل وقواعد اللغة.
تركّ ز املدار�س الدينية �أكرث من غريها على الأعمال الأدبية العربية� ،أ�ضف �إىل ذلك
الت�شكيل ،والنحو وال�رصف ،وغري ذلك من جماالت اللغة .واحلقيقة امل�ؤ�سفة �أن غالبية هوالء
الطالب تقت�رص معرفتهم على القواعد ،فهم يجهلون التطبيقات العملية ،فال ي�ستطيعون
عما يجول يف خاطرهم باللغة العربية� ،أما الطالب
جتاوز �أمثلة الكتاب ،وال ميكنهم التعبري ّ
الذين يرون � ّأن هناك فائدة م�ستقبلية يف ا�ستخدام هذه اللغة ،فقد طُ لب منهم الو�صول �إىل
القدرة على فهم اللغة كحد �أدنى ،وهذا ال يلبي الطموح وال ي�صل �إىل �أدنى �سقف للأهداف
املرجوة.
هذه هي اللغة العربية وا�ستخداماتها يف ماليزيا اليوم ،فمن �أجل فهم مو�ضوع
هذا البحث ،نحن بحاجة �إىل �أن نك�شف النقاب �أوال عن �أ�ساليب التدري�س امل�ستخدمة،
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ومو�ضوعات هذه الأ�ساليب قبل �أن نتمكّن من طرح امل�شكالت التي يواجهها دار�س اللغة
العربية يف ال�سياق املاليزي.

أصول األساليب املستخدمة يف تدريس اللغة العربية يف ماليزيا:
قبل النظام املدر�سي احلايل كان الطفل عاد ًة ما يح�صل على التدريب الأ�سا�سي يف
يتم �إما يف
الدين واللغة العربية من معلّم الدين يف القرية ،وهذا النوع من التعليم كان ّ
امل�صلّى )� (Surauأو امل�سجد ،ليوا�صل هذا الطفل تعليمه يف امل�ؤ�س�سات املتقدمة يف هذا
البلد� ،أو �إندوني�سيا� ،أو يف ال�رشق الأو�سط .و لعلماء الدين هيبة كبرية يف ماليزيا وخا�صة
الدار�سني منهم يف الأزهر ال�رشيف (م�رص)  .ويع ّد النظام املدر�سي يف �إندوني�سيا امل�ؤ�س�س
على نظام ال�رشق الأو�سط ذا فعالية موازية لنظام الدرا�سة يف ال�رشق الأو�سط (. )7
عندما ي�صل الطالب �إىل معهد تعليم يف ظروف مثالية ،ف� ّإن البيئة تفر�ض عليه تعلّم
اللغة العربية الأ�سا�سية للبقاء على �صلة باحلياة ،فهو يتعامل مع اللغة العربية طوال اليوم،
ويقر�أ ال�صحف واملجالت وي�ستمع �إىل الربامج الإذاعية ،بل حتى �رشاء الطعام يكون باللغة
العربية ،وبالتايل ي�ؤدي �إىل تعلّم خفايا اللغة ب�شكل غري ر�سمي ،فتعابري وتفاعالت النا�س
من حزن و�سعادة وحب وكراهية تدرك عرب املالحظة ،فريى الطالب مناطق خمتلفة ،وي�شهد
جتارب ال�شعب يف تلك املنطقة.
�صممت الف�صول الدرا�سية ل�شعب ذلك البلد �أو املدينة ملوا�صلة تعليم �أبنائه يف ذلك
املركز التعليمي؛ واملواد والأ�ساليب امل�ستخدمة هي لهذا امل�ستوى من التعليم ،وهكذا
جند طلاّ بنا يتعر�ضون لهذا النمط من العربية الكال�سيكيةّ � .إن العلماء التقليديني عادة ما
يخت�رصون املنهج التعليمي يف �أبيات �شعر �أو تلخي�ص منت ،فيحفظ الطالب هذا املنت �أو
الق�صيدة ،وال�شيخ �أو املعلم ي�رشحه الحقا كلمة كلمة ،ولقد كانت هذه الطريقة -ومازالت-
فعالة جدا ولها مزايا تفوق كثريا من النظم التعليمية الأخرى� ،إال �أنها م�صممة خ�صي�ص ًا
تدر�س فيها (. )8
لتتوافق مع البيئة العربية التي ّ
بعد امل�ضي قدم ًا يف التعلّم وحفظ هذه الن�صو�ص الأ�سا�سية ينتقل هذا الطالب
لن�صو�ص �أكرث تف�صيال ،ويف نهاية املطاف يحفظ الكتب الأكرث حجية ،وكل ذلك متالزم
املدر�س له يف كل خطوة ،يعلّمه �أ�ساليب خمتلفة حتى ي�صبح م�ستقال يف البحث
مع توجيه ّ
واملعرفة ( . )9هذا الأ�سلوب ال�شخ�صي واال�رشاف املبا�رش يف التدري�س واالمتحانات مينح
الطالب فهما وا�ضح ًا ملا يجري تدري�سه ،ف�ض ًال عن � ّأن عدم جتاوز �أي در�س حتى حفظه
وفهمه ي�ؤ ّدي �إىل �إتقان الطالب ما يدر�سونه ،فهم يعي�شون مع اللغة ،وي�ستخدمونها يف
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جميع املجاالت والأو�ساط الأكادميية ،والر�سمية ،واالجتماعية ،فيتفاعلون مع جميع فئات
املجتمع :املتعلمني وغري املتعلمني بهذه اللغة ويجعلونها قريبة منهم ،فيدر�سون الأدب
الذي هو تعبري عن عاطفة النا�س جتاه البيئة املحيطة بهم من و�ضع �سيا�سي �أو اجتماعي
�أو ثقايف ،ويعي�شون احلالة عن كثب ،وبالتايل يفهمون الأدب فهما كامال.
ومن ثم ف� َّإن ه�ؤالء الطالب يعودون وي�صبحون �أ�ساتذة يعلمون بالأ�سلوب الذي
املرة ،فثقافة املراقبة الفردية من
تعلموه ،ولكن بعيدا عن ت�أثريات البيئة العربية هذه ّ
الأ�ستاذ وميزتها غري موجودة ،فالثقافة هنا هي ثقافة املاليو ،واللغة هي اللغة املاليوية،
والطالب مثل ما يحدث يف الأرا�ضي العربية� ،أجربوا على حفظ املنت �أو الق�صيدة ،لكن هذا
الأ�سلوب يحتاج �إىل خطوة �إ�ضافية ال ميكن جتاوزها �أو �إلغا�ؤها وهي �رشح هذه الق�صائد
واملتون ،ولكن ذلك يتم باللغة املاليوية ،ففي بع�ض الأماكن يف �إندوني�سيا مثال و�ضعت
متون باللغة الإندوني�سية وطلب من الطالب حفظها ،ف�أ�سلوب التدري�س واحلفظ عن ظهر
قلب هو الأ�سلوب املتبع يف تدري�س اللغة العربية ،وهو �أ�سلوب ناجح يف حاالت كثرية لكن
لي�س مع غياب بيئة منا�سبة ملمار�سة املحفوظ واالنتقال من النظرية �إىل التطبيق ،ل ّأن
اللغة املحكية داخل البيئة املدر�سية وخارجها لي�ست هي اللغة التي جتري تدري�سها (، )10
والقواعد النحوية حتفظ �أوال باللغة العربية ثم ُترتجم �إىل لغة املاليو ثم يتم حفظها ثانيةً،
وهكذا حتفظ الن�صو�ص التقليدية باللغة العربية وت�رشح باملاليو ،وهي نف�س الطريقة التي
تدر�س بها القواعد النحوية والبالغية والت�شكيلّ � .إن الرتكيز على اجلانب اللغوي والنحوي
للغة ما زال هو �أ�سلوب العاملني يف جمال التعليم �إىل يومنا هذا حتى يف املناهج احلديثة
للنظام التعليمي؛ �إذ ُت َد َّر�س جميع الن�صو�ص والكتب والفقرات عرب ترجمة الكلمات للغة
ثم تكتب بالعربية يف االمتحانات .هذا الذي ذكرناه ملخ�ص موجز لتطور
املاليو ،فتحفظ ّ
تعليم اللغة العربية يف ال�سياق املاليزي.

اإلشكاالت الرئيسة اليت يواجهها طالب األدب:
 .1األدب العربي:
يتعر�ض الطالب لدرا�سة الأدب ككل ولل�شعر على وجه التحديد يف جمال اكت�ساب اللغة
َّ
والل�سانيات ،فيتناول الأدب ويقر�ؤه مثل قراءة �أية فقرة �أخرى يف اللغة العربية ،كلمة تلو
الأخرى ،فهو بالتايل يقوم برتجمة كل كلمة عن طريق ا�ستخدام قامو�س لغة املاليو ،فيفهم
فهما حرف ًيا �سطح ًيا .وذلك ميكنه من بناء بع�ض القواعد النحوية وا�ستنباطها
الن�صو�ص ً
ويحوله �إىل و�سيلة
يف ظل التقيد ببناء اجلمل وهياكلها ،ولكنه بهذه الطريقة يق ّزم الأدب
ّ
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التعمق يف معانيه الرفيعة العميقة ( . )11وبالرغم من زيادة �أهمية
الكت�ساب اللغة دون
ّ
درا�سة الأدب العربي يف املرحلة الثانوية ف�إن الواقع ي�شري �إىل �ضعف االهتمام الكايف
بدرا�سة الأدب ،و�أن الأدب ال ي�أخذ مكانته الالئقة به ،وظهر �أثر ذلك يف �ضعف امل�ستوى
التح�صيلي للطالب يف الأدب وعدم متكنهم من �إتقان مهارات التذوق الأدبي� .إما �أنه مت�صل
باملعلم برتكيزه على احلفظ واال�ستظهار دون االهتمام بالتحليل والتذوق الأدبيان� ,أو
بقدرته كما �أ�شار �إليه الدكتور عدنان �أحمد عند �إجابته للباحثة� .أو �أنه مت�صل باملتعلم
لإجباره على حفظ الن�صو�ص ال�شعرية ،حيث �إنه ال يقبل على الدر�س بجوارحه؛ لأنه ال يجد
حبا يف املادة املدور�سة� ,أو �أنه
فيه �ضالته املن�شودة فيذاكر من �أجل االمتحان ،ولي�س ًّ
مت�صل يف املحتوى ،كما �أثبتت ذلك درا�سات كل من حممدعبدالقادر (1997م)  ،ووحيد
حافظ (1997م)  ،وفرح �سليمان (2000م) �أن حمتوى درو�س الأدب يف املرحلة الثانوية
بعيدة عن بيئة الطالب وخرباتهم ،و�أن كثرياً من الن�صو�ص الأدبية املقررة يعوزها �شيء من
الدقة يف االختيار .وهناك �صعوبات �أخرى مت�صلة بطرق التدري�س ومنهجية درا�سة الأدب
يف املراحل الثانوية ،كما اثبتت ذلك درا�سات م�صطفى �إبراهيم (2002م)  ،وفوزية جاوي�ش
(2003م) .
 .2العوامل البيئية والثقافية واالجتماعية واإلقليمية:
ال�شعر والأدب مي ّثالن عادة و�سيلة للتعبري عن �أحداث الواقع والبيئة والثقافة
واملجتمع ،فمعرفة خلفية الكاتب �أو ال�شاعر عادة ما تدلّ على املنطقة التي �أتى منها �أو
ن�ش�أ فيها ،ودرا�سة عن�رصي املكان والزمان املتعلقني بالكاتب تبني ظروفه االجتماعية.
ومعرفة ثقافة �شعب تبينّ معايريه للخري وال�رش ،واملحمود واملذموم ،والطالب يف ال�سياق
املاليزي ال ميلك معلومات عن البيئة العربية الثقافية واالجتماعية واجلغرافية للم�صنفات
الأدبية �أو الق�صائد التي يدر�سها ،فيفوته فهم ال�سياق وداللة البيئة الزمانية واملكانية.
 .3الفراغ العاطفي والتنافر املعريف:
ي�ستخدم الكتاب وال�شعراء الأدب وال�شعر و�سيلة للتعبري عن �أنف�سهم ،فم�شاعر ال�سعادة
واحلزن والندم والتعاطف واحلب والكراهية والأ�سف ُي َع رَّب عنها جميعا يف ب�ضعة �أ�سطر من
�شعر� ،أو رواية� ،أو ق�صة ق�صرية� ،إال � ّأن الطالب يف ا�ستخدامه املك ّثف للرتجمة ي�صبح عاجزا
عن التوا�صل الوجداين مع الكاتب �أو ال�شاعر لإدراك م�شاعره التي �أعرب عنها يف كتاباته،
فقد يفهم الطالب الكلمات ،ولكنه ال ي�ستوعب ال�سياق ،مما يب ّدد هدف امل�ؤلف من ت�أليفه،
عما يف دواخله.
وهو التعبري َّ
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 .4منهجية التدريس:
� ّإن الأ�ساليب امل�ستخدمة يف تدري�س ال�شعر يف ال�سياق املاليزي تقت�رص على حفظ
التعمق يف معاين الق�صائد ف�أمر ينكره الطالب بحجة
معنى الق�صيدة و�رشحه� ،أما حماولة
ّ
ال�صعوبة ،فيعدل الأ�ستاذ عنه.
در�س النظريات الأدبية للم�ؤلفني ،ولكن دون ربطها ب�أعمال الكاتب� ،أو ا�ستخراجها
ُت َّ
من �أعماله؛ �إذ لي�س يف مقدور الطالب يف ال�سياق املاليزي ربط نظرية م�ؤلف ب�آخر� ،أو حتليل
عمل م�ؤلف عرب نظرية م�ؤلف �آخر ،فالنتيجة �إذن االقت�صار على حفظ النظريات الأدبية.
 .5عدم القدرة على نقل مهارات األدب:
يف درا�سة قامت بها الباحثة ()12
ب مائة طالب وطالبة
 ،وهي يف طور الن�رش ،اخ ُت رِ َ
من دار�سي ال�شعر اجلاهلي والإ�سالمي ،قدمت له�ؤالء الطالب املتخ�ص�صني يف اللغة
العربية و�آدابها ا�ستبانة تت�ألف من خم�سة مو�شحات من ق�صائد املاليو وخم�سة مو�شحات
مماثلة لق�صائد عربية تتفق معها يف �أدوات اللغة من جنا�س ،ولغة ت�صويرية ،وت�شبيهات،
التعرف على �أدوات اللغة يف مو�شحات املاليو دون ربطها
وا�ستعارات؛ متكّن الطلبة من
ّ
بنظرياتها يف املقاطع العربية ،وعند الوقوف على نتائج الدرا�سة ات�ضح لنا �أن ه�ؤالء
الطالب لي�س لديهم علم بوجود هذه الأدوات وامل�صطلحات يف اللغة العربية ،بل ترجمها
بع�ضهم ترجمة حرفية م�ضيعني بذلك جوهر اللغة العربية متاماً.

الطريقة اجلديدة املقرتحة لتدريس الشعر واألدب العربي لغري الناطقني
باللغة العربية يف السياق املاليزي:
مكانة احلفظ يف األسلوب اجلديد:
�إنه ملن الظلم وال�سذاجة االدعاء �أن �أ�سلوب احلفظ م�ضيعة للوقت و�أن الطالب ال ي�ستفيد
منه ،فاحلفظ جزء ال يتجز�أ من عملية التعلّم وعن�رص مهم فيها ،ولذلك �سوف يوظف احلفظ
يف هذا الأ�سلوب اجلديد يف التعليم ،وال �سيما �أن الطالب يف ال�سياق املاليزي يجيد احلفظ.
معوقات املنهج احلالي يف التدريس:
كما ذكرنا من قبل ،ف�إن النا�س يف العامل العربي يعي�شون مع اللغة العربية وين�ش�أون
معها ،وهم يف تلك احلالة ،حالهم حال �أي �شعب يتعلّم لغته ال ّأم؛ فهم الناطقون الأ�صليون
بها ،وهم يطبقونها عمليا داخل املدرا�س وخارجها ،وميتلكون الأدوات الالزمة لفهم ال�شعر
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والأدب ،لذلك ف� ّإن ا�سترياد �أ�ساليبهم يف تدري�س الأدب وال�شعر -وهذا ما حدث فعلاً  -لي�س
فعالاً  ،وذلك الختالف املكان والأ�شخا�ص واخللفية وال�سياق.
خياراً ّ
النظام النظري لألسلوب اجلديد:
النظرية التي يجب �أن ت�ؤخذ بعني االعتبار عند التعامل مع الأدب هي نظرية ت�صنيف
الفهم لبنيامني بلوم ( )1956التي ا�ستخدمها املعلمون ل�سنوات ع ّدة و�سيلة ل�ضمان تفعيل
جميع م�ستويات التفكري عند قراءة الن�ص املطبوع ،فكل م�ستوى يعتمد على �سابقه ،وي�ضمن
حدوث عملية التفكري ال�شامل ،وهنا نذكر امل�ستويات ال�ستة لت�صنيف بلوم ،وهي:
1 .1املعرفة		.
		
2 .2الفهم.
3 .3التطبيق.
		
4 .4التحليل
		
5 .5التجميع
6 .6التقومي ()13
◄◄م�ستوى املعرفة :ي�ؤكد امل�ستوى الت�أ�سي�سي للفهم على الفهم احلريف ،ففي هذا
امل�ستوى يتم التعرف على احلقائق املحيطة بالأحداث .وفيه �أي�ضا تحُ َ َّدد “من” ،و”ماذا”،
و”�أين” ،و”متى” ،و”كيف” .وغالب ًا ما ي�ساء ا�ستخدام هذا امل�ستوى يف البيئات التعليمية
التقليدية؛ �إذ ُيه َدر كثري من الوقت يف الرتكيز على التفا�صيل الدقيقة املرتبطة بالأحداث،
أحيان �أخرى ال يعطى هذا امل�ستوى الأهمية الكافية قبل التقدم �إىل امل�ستوى التايل من
ويف � ٍ
الفهم.
◄◄م�ستوى الفهم :ينطوي م�ستوى بلوم الثاين على فهم الن�ص �أكرث من جمرد معرفة
“من” و”ماذا” ،وهذا امل�ستوى من الفهم يت�ضمن فهم الدافع والعاطفة وراء الن�ص.
◄◄م�ستوى التطبيق :ي�شدد م�ستوى التطبيق على �أهمية نقل فهم الن�ص �إىل ن�صو�ص
وجماالت �أخرى يف حياة الطالب ،فا�ستخراج قاعدة �أو مبد�أ مت ا�ستخدامه يقود �إىل فهم
�أف�ضل ملبادئ الطالب ،ويع ّد القيا�س ا�سرتاتيجية فعالة للمناق�شة يف هذا امل�ستوى.
◄◄م�ستوى التحليل :ي�شمل هذا امل�ستوى ت�رشيح الن�ص وتعريف كل عن�رص من
العنا�رص املختلفة املحيطة به ،وميكن ا�ستخدام املقارنة والتباين لفهم العالقات بني
العنا�رص التي ينطوي عليها الن�ص.
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◄◄امل�ستوى التجميعي :يت�ضمن الفهم يف هذا امل�ستوى و�ضع الن�ص يف �سياق �أو�سع،
وذلك عرب ت�شجيع الطالب على تنظيم �أفكارهم حول هذه الن�صو�ص بالنظر �إىل الن�صو�ص
املماثلة ال�سابقة وتلك املحتملة يف امل�ستقبل كذلك.
◄◄م�ستوى التقومي :يع ُّد امل�ستوى الأكرث تعقيدا لنظرية بلوم ،ولكنه الأ�سهل بالن�سبة
ملعظم الطالب؛ �إذ لديهم �آراء حول واقع احلياة والأحداث ،وغالب ًا ما يرغبون يف تقومي
الو�ضع من منظورها .ينح�رص تفكري كثري من الطالب يف هذا امل�ستوى دون الرجوع �إىل
امل�ستويات الأخرى� ،إال � ّأن القدرة على الدفاع عن موقف ما الب َّد �أن ي�أتي من التفكري يف
الأدب والن�صو�ص ال�شعرية با�ستخدام م�ستويات الفهم املختلفة.
يجب �أخذ امل�شكالت -املذكورة �أعاله -التي تواجه الطالب وم�ستويات التفكري التي
اقرتحها بلوم بعني االعتبار ،ل ّإن طريقة التدري�س يجب �أن تكون م�صممة خ�صي�ص ًا لتنا�سب
ه�ؤالء الطالب .ومبا � َّأن الهدف من �أي منهج ناجح لتدري�س اللغة الأجنبية هو متكني املتعلم
من احل�صول على الكفاءة ال�شاملة يف اللغة ،ف� ّإن تدري�س ال�شعر العربي لغري الناطقني باللغة
منهجا يدمج املهارات اخلم�س بالت�ساوي :اال�ستماع والتحدث والقراءة
العربية يتطلب �أي�ضا
ً
والكتابة والثقافة .ولتحقيق �أف�ضل النتائج ،يجب �أي�ضا و�ضع برنامج متوازن للتعليم يقدم
يف بيئة علمية �أكادميية ت�سودها الثقة بني الطالب واملدر�س.
وفقا لكرا�ش ،ف� َّإن الطالب يكت�سب اللغة عندما يكون قادراً على فهم رموز اللغة وفكِّها
عرب اال�ستماع والقراءة ،وعندما يتلقى كمية كافية من «املدخالت املفهومة» ( ، )14ف�إذا
كاف من التحدي ،ف�إنها
كانت املدخالت املفهومة مثرية لالهتمام وذات �صلة ،وعلى قدر ٍ
�ستعد الطالب للعي�ش يف البيئة احلقيقية ،و�ستمكنهم من اال�ستفادة من الف�صول الدرا�سية
يف التقدم يف اللغة.
مبا �أن الوظيفة الأ�سا�سية للغة هي التوا�صل ،فينبغي �أن تكون اللغة امل�ستهدفة
«العربية» الو�سيلة الرئي�سة للتوا�صل داخل الف�صول الدرا�سية ،وينبغي �أن ي�ؤدي ذلك �إىل �أكرب
قدر من التفاعل بني الطالب ،على �أن ال ي�صل الأمر �إىل نقطة انعدام الفهم التام ،الذي ميكن
�أن ي�ؤدي �إىل الإحباط والتوتر.

دور املعلم يف العملية التعليمية:
لقد ولَّت الأيام التي كان فيها املعلم يجرب الطالب على حفظ �أ�شياء ال يفهم معناها
وترديدها .فمعلم اللغة اليوم مدرب 4 ،ودليل ،و�صديق للطالب ،وو�سيط يحدد اجل�سور بني
الطالب ويبنيها ،ويغر�س الثقة يف نفو�سهم؛ لذا ينبغي �أن يكون املعلم قدوة ،وم�ست�شاراً
و�رشيك ًا يف عملية التعلم.
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دور املتعلم يف العملية التعليمية:
� ّإن التعليم عملية تفاعلية ،وعلى كل من املعلم والطالب �أن يكونا على ا�ستعداد للعطاء
والتلقي والتفاعل ،فعلى الطالب م�س�ؤولية القيام مبا ي�أتي:
1 .1احل�ضور �إىل الف�صل وهو م�ستعد علمياً.
�2 .2أن يكون �إيجابي ًا وعلى ا�ستعداد لالنخراط يف الأن�شطة.
�3 .3أن يكون م�شارك ًا ن�شطاً ،ويبدي االهتمام املطلوب ،فمجرد احل�ضور �إىل الف�صل ال
يعد م�شاركة ،وكذا ال ينبغي للمعلم �أن يطلب من الطالب قراءة املادة والتعلم مبفرده.
�4 .4أن يرتك للمعلم حتديد الأن�شطة الأكرث متعة وفائدة.

دور الفصل بوصفه صورة مصغرة عن احلياة احلقيقية:
على الرغم من كل القيود فما زالت الف�صول الدرا�سية تع ُّد –نوع ًا ما -بدي ًال عن البلدان
العربية وبيئتها ،واملعلم فيها هو املنفرد بكونه �صاحب اللغة املطلوبة وهو الذي يوفر
املدخالت املفهومة.
من �أجل تو�سيع خربة الطالب ،يجب على املعلم تعري�ض طالبه ملجموعة من الأحداث
والأن�شطة من واقع احلياة العربية .ينبغي �أن متلأ القاعة الدرا�سية بحيث ي�شعر الطالب
عندما يدخل �أنه يخطو م�ؤقتا خارج عامله اليومي ،ويدخل يف جتربة ثقافية جديدة
ومثرية� ،أنا عادة ما �أ�ضع املو�سيقا العربية التقليدية يف اخللفية لتعويد الطالب على طريقة
نطق الأ�صوات العربية ،وكذلك ت�ساهم املو�سيقا يف خلق جو مريح يجعل الطالب �أكرث تقبال
للتعلم.
وميكن حت�سني تطابق الف�صل مع البيئة العربية عرب اال�ستخدام اجليد للتكنولوجيا،
مثل تكنولوجيا الأقمار ال�صناعية ،والإنرتنت ،وخمتربات اللغة.
يف هذه الأيام ومع الكمية الهائلة من املعلومات التي ميكن حتميلها وطباعتها من
الإنرتنت� ،أ�صبحت مهمة اختيار املحتوى املنا�سب �أ�سهل ،ف�ضال عن � ّأن الإنرتنت يتيح
للطالب الو�صول مبا�رشة �إىل �أية معلومة من املواقع امل�ستهدفة التي يختارها املعلم،
ولت�سهيل و�صول الطالب �إىل هذه الرثوة الهائلة من املواد على �شبكة االنرتنت ،ميكن �إن�شاء
موقع على �شبكة الإنرتنت خا�ص بالف�صل ي�شتمل على جمموعة وا�سعة من الروابط حول
ال�رشق الأو�سط ،حيث ميكن هذا املوقع اخلا�ص �أمورا ع ّدة منها قراءة ال�صحف اليومية
والأ�سبوعية واملجالت ،واال�ستماع اىل البث املبا�رش والأخبار واملو�سيقى ،وحتميل املعاجم
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والبحث عن �أي كتاب يختاره الطالب ،لقد �أ�صبحت الإمكانيات غري حمدودة يف هذا الع�رص،
ف�إذا ك ّنا ال ن�ستطيع �إر�سال طالبنا �إىل البلد امل�ستهدف ،ميكننا بالت�أكيد حماولة جلب عينة
حقيقية ونكهة من ذلك البلد �إىل الف�صول الدرا�سية عرب الو�سائل التي مل تكن متاحة قبل عقد
من الزمان �أو نحو ذلك.

أهمية نشاطات اجملموعات الصغرية:
� َّإن �أي ن�شاط يف الف�صول الدرا�سية من املهم �أن يكون للمعلم هدف حمدد منه ،ويجب
�أن تكون املواد معدة �إعدادا جيدا له ،وينبغي �أن يتلقى الطالب تعليمات وا�ضحة عن ما هو
متوقع منهم.
� َّإن النهج التفاعلي يتطلب درجة عالية من القيادة غري املبا�رشة والن�ضج العاطفي
للمعلم ،فكل ما ي�ساهم يف زيادة م�شاركة الطالب يع ّد �أمرا �رضوريا لتعلم اللغة ،وقد يكون
تفاعل الطالب ذا طابع هادئ �أو �صاخب ،لذا يجب على املعلم �أن يكون مت�ساحما ،ف�ضال
املهمة لنجاح العمل
عن ا�ستعداده للتنازل وتقا�سم الف�صل مع الطالب ،فك ّل ذلك من العوامل
َّ
اجلماعي يف مثل هذه الف�صول حيث التعلم احلقيقي ،واال�ستيعاب والتوا�صل وتعلم اللغة
يقرب اللغة امل�ستهدفة من الطالب نف�سه يف جو من الثقة واالطمئنانّ � .إن كل
تعلّما �صحيحا ّ
هذا من �ش�أنه �أن يعزز ال�صورة الذاتية للطالب ،وينمي احرتامه لأ�ستاذه ولذاته ،ويزيد من
حبه يف تعلم تلك اللغة.
يف احلياة احلقيقية ،ال يحدث االت�صال بطريقة املونولوج (احلوار الداخلي مع النف�س)
 ،ولكن يف حوار �أو يف �إطار حمادثات مع �أ�شخا�ص �آخرين ،وبالتايل ف�إن تطبيق التفاعل
يف املجموعة ال�صغرية ي�ساهم يف خلق بيئة �أكرث واقعية ،وكما يقول (جون لت)  ،ف� َّإن
ا�ستخدام اللغة التوا�صلية امل�ستهدفة يف �شكل حوارات �أف�ضل بكثري من الناحية النف�سية من
نظام التدري�س التقليدي .يف الواقع ميكن �أن ينظر �إىل ا�ستخدام نظام التدري�س التقليدي يف
حماولتنا مل�ساعدة الطالب على تطوير الكفاءة التوا�صلية �إىل حد ما على �أنه ال يخدم الهدف
املن�شود (. )15
و�ضح (جون لت) �أن التوا�صل عرب �أن�شطة جمموعات �صغرية ي�س ّهل ا�ستخدام اللغة
َّ
امل�ستهدفة وخلق �أو�ضاع �أكرث واقعية اجتماعي ًا ولغوياً ،ف�ض ًال عن �أن مثل هذه الأن�شطة
تخلق جواً �أقل تهديداً و�أكرث ت�شجيع ًا للم�شاركة الإيجابية ،ويزيد ب�شكل كبري من مقدار وقت
املمار�سة لكل طالبَّ � .إن ن�شاط املجموعة ال�صغرية يجعل املعلم متاح ًا لتلبية احتياجات
الفرد املتعلم ،ويتيح للطالب احل�صول على مزيد من االهتمام ال�شخ�صي ،وكذا يتيح فر�صة
�أكرث للطالب لت�صحيح الذات والتعلم من الأقران ( ، )16و�أنا �أتفق مع افرتا�ض لت ب� َّأن �أخطاء
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الطالب �إذا كرثت يف �أثناء القيام بالأن�شطة ،ف� َّإن ذلك م�ؤ�رش على �أنهم ي�ستخدمون اللغة
�أكرث مما يحدث عادة يف التعليم التقليدي الذي يكون فيه املعلم هو املحور الأ�سا�س� .ضمن
املجموعات ال�صغرية ي�صبح كل طالب �أو متعلم هو املحور واملركز ال املعلم ،ويقع على
عاتق املعلم تدريب كل جمموعة على نحو فعال ومراقبتها عرب خلق ثقافة �أن اجلميع يف
فريق واحد ،عالوة على ذلك ف� ّإن مثل هذه الأن�شطة تعزز روح العمل املجتمعي.

الكفاءة الثقافية:
من املتفق عليه عامة �أن اللغة تعبري عن الثقافة ،فاخل�صائ�ص الثقافية يف �أي بلد
ميزة مت�أ�صلة من مفرداتها ب�شكل طبيعي ،ومثل املفردات ينبغي تقدمي الثقافة يف �سياقات
وحاالت ميكن و�صفها �أو تف�سريها ح�سب م�ستوى الطالب احلايل من الكفاءة اللغوية ،وعند
تدري�س الثقافة ،ينبغي تذكري الطالب �أنهم غري ملزمني بقبول هذه الكب�سوالت الثقافية
يف ظاهرها ،ولكن عليهم فقط فهمها و�إدراك �آثارها ،وميكن كذلك الت�شكيك يف �صحتها
طاملا فهموا جدواها و�أهميتها للمجتمع الذي �أنتجهاَّ � .إن هذا الأ�سلوب لن ي�ؤدي فقط �إىل
�إنتاج مواطن عاملي مثايل ،ولكنه �سوف يجعل حياتهم �أ�سهل عند زيارتهم البلد امل�ستهدف،
فمعرفة العادات والتقاليد املحلية ت�س ّهل الإقامة بالت�أكيد ،وجتعل العطلة �أكرث متعة،
والأعمال �أ�سهل ،وقبل كل �شيء� ،ستجعل درا�ستهم للغة جتربة ذات معنى ،فالطالب دائما ما
يفتنون باحلكايات الثقافية ،وعادة يرحبون باملناق�شات الثقافية.

تدريس األدب بشكل مستقل:
ي�شكل جمال الأدب �إ�شكالية يجب �أن تعالج ،فالأدب يجب �أن يعامل بكونه كيان ًا
منف�ص ًال عن اللغة ،فكما للغة مكونات مثل بناء اجلملة والنحو وال�رصف ،ف� ّإن للأدب �أدواته
تدر�س كذلك ،ف�ضال عن املكونات
ومكوناته اخلا�صة ،فهذه الأدوات واملكونات يجب �أن ّ
اللغوية املعتادة من �أجل �إعطاء الطالب جمموعة �أ�سا�سية من معايري التقومي.

الوحدات:
الوحدة األوىل:
�أول وحدة يف �أ�سلوبنا الذي �سيت�ألف من ثالثة م�ستويات� ،سوف تعالج و�ضع هذه
الأدوات الأ�سا�سية يف ال�شعر والأدب ،ال كممار�سة فهم عادية ،ولكن بو�ساطة املمار�سة
العملية لل�شعر والأدب ،ف�إنها تعر�ض هذه الأدوات ال يف ال�سياق العربي فقط ،بل تقارنها
317

نحو أسلوب ّ
فعال لتدريس الشعر العربي في السياق املاليزي

أ .م .د .رحمة بنت أحمد احلاج عثمان
د .أحمد راغب أحمد محمود
د .محمد صبري سهرير

بنظرياتها يف ثقافة املاليو لت�سهل عملية الفهم ،و�سوف تعطي الأ�س�س ال�رضورية عن قراءة
الن�ص ،و�سوف تطبق يف م�ستوى املعرفة ،وم�ستويات التطبيق والتحليل.
�سيت�ألف امل�ستوى الأول من اجلنا�س ،والقيا�س ،والتو�صيف ،والت�صوير ،وال�رصاع،
وال�سخرية ،واال�ستعارة ،واملزاج ،واملحاكاة ال�صوتية ،والإرداف اخللفي ،وجت�سيد املفارقة،
واالنطباع ال�شخ�صي ،واحلبكة ،والعرو�ض ،واملقطع ال�شعري والإيقاع والقافية ،والت�شبيه،
والرمز ،وبناء اجلملة ،والفكرة ،واللهجة ،وامل�أ�ساة ،والآية ،والهيكل و�أنواع خمتلفة من
الق�صائد.
�أما امل�ستوى الثاين ف�سيتناول الرمز ،والتلميح ،والت�ضخيم ،واجلنا�س الناق�ص،
واجلنا�س ،والتج�سيم ،والنقي�ض ،والقول امل�أثور ،وال�سجع ،والداللة ،واالتفاق ،ومعنى
الداللة ،وامل�ضاهاة ،واخلامتة ،والكناية ،وال�صفة ،ورخامة ال�صوت ،واخللل يف ا�ستخدام
القيا�س ،والإنذار ،والغلو ،والقافية الداخلية .يف حني �سي�شتمل امل�ستوى الثالث على
الإعدادات ،وال�ضمري ،والتعابري امل�سطحة ال�شائعة والأمثال.
الوحدة الثانية:
الوحدة الثانية التي ميكن تدري�سها يف وقت م�شرتك مع الأوىل ،وهي تت�ألف من �أ�شكال
م�ص ّغرة من البيئة العربية وال�شعب والثقافة ،وموجز لفرتات زمنية خمتلفة ،و�سيتم ت�سليط
ال�ضوء �أي�ضا على الأ�سماء امل�شهورة يف هذه الفرتات الزمنية ،و�ستو�ضع نقاط االتفاق
واالختالف ملختلف مناطق �أهل ال�صحراء و�أهل املدينة ،وهذا الآن ال ميثل ت�صحيحا مل�شكلة
العوامل البيئية واالجتماعية والثقافية والإقليمية فقط ،ولكنه يربط التعابري اال�صطالحية
من �أجل �إعطاء النواحي العاطفية واملعرفية للن�ص و�إبرازها �أي�ضا ،و�سيتم تطبيق هذا يف
م�ستوى الفهم.
الوحدات الثالثة والرابعة واخلامسة:
الوحدات الثالثة والرابعة واخلام�سة متثل التطبيق العملي للوحدتني الأولتني ،حيث
تغطي الوحدة الثالثة ال�شعر اجلاهلي والإ�سالمي ،والوحدة الرابعة ال�شعر الأموي والعبا�سي
والأندل�سيّ � ،أما الوحدة اخلام�سة فتغطي ال�شعر املعا�رص ،و�سوف تتعر�ض كل وحدة لع�رش
ق�صائد من كل ع�رص ،و�ستناق�ش ثمانية منها بالتف�صيل ،عرب اتباع م�ستويات الفهم ،وكذلك
تطبيق القواعد واملعلومات امل�ستخل�صة يف الوحدتني الأوىل والثانية ،و�ستعطى ق�صيدتان
للطالب للقيام بتحليل مف�صل وتطبيق املهارات التي تعلموها يف الق�صائد الثمانية الأول.
عند الوحدة اخلام�سة يتوقع من الطالب الت�صدي لأية قطعة من ال�شعر �أو الأدب بال�رشح
والتحليل على نحو �شامل.
318

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد السادس والثالثون )(2

 -حزيران

2015

العرض -حزمة الوسائط املتعددة:
طريقة عر�ض هذه احلزمة التعليمية لها �أهمية ق�صوى �أي�ضا؛ �إذ َيع ُّد الطالب اللغة
ي�صعب من مهمة التعلّم ،لذلك نقرتح �أن
العربية لغة «�صعبة» ،ومن ثم ف� ّإن هذا الت�صور
ّ
يتم تقدمي هذه الوحدات يف �شكل و�سائط تفاعلية متعددة ،ال يف كلمات ونظريات فقط،
بل ب�إ�ضافة �ألوان و�صور متحركة ومقاطع فيديو وكل الو�سائل التي ميكن بها اال�ستحواذ
على حوا�س ه�ؤالء الطالب واهتمامهم كلها ،وذلك جلعلهم متمكِّنني يف هذا املجال ،وهذا
�أي�ضا مينحهم احلرية يف ا�ستخدام هذه احلزمة يف الدرا�سة الذاتية �أو يف الربنامج التعليمي
الأ�سا�سي.

اخلامتة:
تدر�س للماليزيني املاليو بعد املاليو والإجنليزية،
اللغة العربية هي اللغة الثالثة التي ّ
حيث ُت َد َّر�س الأحرف العربية يف مرحلة ما قبل املدر�سة من �أجل قراءة القر�آن والكتابة
اجلاوية وقراءة الن�صو�ص الدينية.
در ُ�س اللغة العربية بو�صفها مادة �أ�سا�سية يف املدار�س مع الرتكيز على حفظ املفردات
ُت َّ
والقواعد النحوية وبناء اجلمل ،ويعزى ذلك �إىل طريقة التدري�س التي اعتمدتها املناهج
العربية التي ت�ستند �إىل الأ�ساليب امل�ستخدمة يف بلدان ال�رشق الأو�سط �أ�صحاب اللغه الأم.
وقد ُح ِّد َدت الإ�شكاالت يف تدري�س الأدب يف خم�سة جماالت رئي�سة هي :تدري�س الأدب
كتدري�س اللغة ،وعدم الإملام بالثقافات واملجتمعات املختلفة يف املناطق العربية ،وغياب
االرتباط العاطفي باملادة املدرو�سة ،وطريقة التدري�س ،وعدم القدرة على نقل املهارات من
لغة املاليو �إىل حاالت مماثلة يف اللغة العربية.
ُو ِ�ض َع ت�صنيف بنيامني بلوم للفهم والتفاهم هيك ًال نظري ًا �صاغ عليه هذا البحث �أ�سلوب ًا
جديداً للتدري�س؛ وتكامال مع امل�شكالت التي يواجهها الطالب وو�ضعت خم�س وحدات لفهم
ال�شعر العربي والأدب و�إتقانهما.
وتتويج ًا لهذا الأ�سلوب� ،سيتم تعبئتها يف و�سائط عدة من �أجل �أن تكون مثرية الهتمام
الطالب ،ولأجل متكينهم من ا�ستخدامها يف الدرا�سة الذاتية �أو يف وجود معلم.
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:اهلوامش
 بها�سا ماليو) هي لغة �أو�سرتوني�سية يتحدث/Bahasa Melayu( اللغة املاليوية1
، والفلبني، وجنوب تايالند،بها املاليويون الذين يعي�شون يف �شبه اجلزيرة املاليوية
. وبع�ض الأجزاء ال�ساحلية يف بورنيو، ورياو، و�رشق �سومطرة،و�سنغافورة

.1

 قام، عامل نف�س تربوي �أمريكي،1999  �سبتمرب13 – 1913  فرباير21 بنيامني بلوم2
.بو�ضع ت�صنيف للأهداف الرتبوية ولنظرية اٍتقان التعلم

.2

Ammon, Ulrich. (1987) . Sociolinguistics: an international handbook of3 .3
the science of language and society. Berlin; W. de Gruyter: 2014; Zawawi
Ismail, Mohd. Sukki Othman, Alif Redzuan Abdullah, & Sanimah Hussin.
(2005) . Masalah penguasaan kemahiran mendengar dan bertutur Bahasa Arab dan Jepun: Satu kajian perbandingan [Problems of Arabic and
Japanese speaking skills: A comparative study]. In Kamisah Ariffin (eds.)
, Pendidikan bahasadi Malaysia: Isu, amalan dan cabaran [Language
education in Malaysia: Issues, practice and challenge] (pp. 131- 149) .
Shah Alam: Pusat Penerbitan Universiti (UPENA) .
Zawawi Ismail, Mohd. Sukki Othman, Alif Redzuan Abdullah, & Sanimah4 .4
Hussin. (2005) . Masalah penguasaan kemahiran mendengar dan bertutur Bahasa Arab dan Jepun: Satu kajian perbandingan [Problems of
Arabic and Japanese speaking skills: A comparative study]. In Kamisah
Ariffin (eds.) , Pendidikan bahasadi Malaysia: Isu, amalan dan cabaran
[Language education in Malaysia: Issues, practice and challenge] (pp.
131- 149) . Shah Alam: Pusat Penerbitan Universiti (UPENA) .

 ويوجد �أي�ض ًا نظام �آخر ي�ستخدم،ت�ستخدم اللغة املاليوية الأبجدية الالتينية للكتابة5
 ت�ستعري اللغة املاليوية الكثري من الكلمات.الأبجدية العربية يف الكتابة ي�سمى جاوي
 درا�سة-بناء اجلملة بني العربية واملالوية2001  ر�سالة ماج�ستري,من اللغة العربية
.لغوية تقابلية ر�ضوى ابوبكر احمد اجلامعة الإ�سالمية العاملية ماليزيا

.5

Mat Taib Pa. (2006) . Dasar- dasar umum pengajaran Bahasa Arab di6 .6
Malaysia [General principles of Arabic Language teaching in Malaysia].
In Mohd. Rosdi Ismai & Mat Taib Pa (Eds.) , Pengajaran danpembelajaran Bahasa Arab di Malaysia [The teaching and learning of the Arabic
Language in Malaysia]. (Kuala Lumpur: University Malaya publications.
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.6

6ر�شدي �أحمد طعيمة ،املهارات اللغوية؛ م�ستوياتها تدري�سها �صعوباتها ،دار الفكر
العربي – القاهرة ،الطبعة :الأوىل .2004

.7

7ر�شدي طعيمة ،الثقافة الإ�سالمية مدخل لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها» درا�سة
مقدمة �إىل ندوة معلمي اللغة العربية لغري الناطقني بها يف اجلامعة الإ�سالمية ،املدينة
املنورة ،مار�س1981 ،م.

.8

8ر�ضوان الدب�سي ،دور و�سائل التقنية يف تطوير تعليم اللغة العربية ،وقائع م�ؤمتر» :اللغة
العربية �أمام حتديات العوملة» بريوت2002 ،م.

.9

9روجر الآن .تدري�س العربية يف �أمريكا :املا�ضي ،واحلا�رض ،وامل�ستقبل (دترويت :دار
جامعة والية واين للن�رش1992 ،م) .

�1010ستيفن د .كرا�شن وتري�سي د .ترييل .املنهج الطبيعي :اكت�ساب اللغة يف الف�صول الدرا�سية.
(�أوك�سفورد :بريغامون للن�رش. )1983 ،
1111عبد العزيز الع�صيلي� ،أ�سا�سيات تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات �أخرى ،مطبوعات
جامعة �أم القرى ،ط1422 ،1هـ.
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1212على حممد القا�سمي ،اجتاهات حديثة يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات �أخرى،
جامعة امللك �سعود ،الريا�ض1399 ،هـ.
1313علي �أحمد اخلطيب ،بحث ميداين يف الدرا�سات التقابلية يف جمال الأ�صوات العربية،
وقائع ندوات تعليم العربية لغري الناطقني بها ،مكتب الرتبية العربي الدويل اخلليجي،
1401هـ.
1414فيكتورين عبود ،ا�ستخدام العقل الإلكرتوين يف تعليم العربية كلغة ثانية ،بحث ن�رش يف
ال�سجل العلمي للندوة العلمية الأوىل لتعليم العربية لغري الناطقني بها ،جامعة امللك
�سعود ،الريا�ض1400 ،هـ.
1515حممد كامل الناقة ،و ر�شدي �أحمد طعيمة ،الكتاب الأ�سا�سي لتعليم اللغة العربية
للناطقني بلغات �أخرى� ،إعداده -حتليله -تقوميه ،مطبوعات جامعة �أم القرى ،ط،1
1403هـ1983 /م.
1616ور�شة عمل تدريب املعلم( .مواد ور�شة العمل �أعدها معهد الدفاع للغات ومركز اللغات
الأجنبية ،ومونتريي ،كاليفورنيا) .
1717ويلقا م .ريفر« .الإدراك والإبقاء ،واال�سرتجاع :الراءات الثالثة يف ا�ستخدام املفردات»
حما�رضة قدمت يف معهد الدفاع للغات (مونرتي ،كاليفورنيا عام . )1992
1818ويلقا م .ريفر« .اال�ستيعاب والإنتاج يف تدري�س اللغة التفاعلية» يف جملة اللغة احلديثة
(املجلد  ،70رقم  1ربيع . )1986

323

نحو أسلوب ّ
فعال لتدريس الشعر العربي في السياق املاليزي

324

أ .م .د .رحمة بنت أحمد احلاج عثمان
د .أحمد راغب أحمد محمود
د .محمد صبري سهرير

