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أسس ومعايري اختيار النصوص األدبية
للناطقني بغري العربية
(*)

د.عنر مصطفى عبد اهلل بساطي

مقدمة:
إٕ دراصةة ١ا٭ده ٖةة ٞقُةةَ ١ةةا ٜت ًةةس إيٝةة٘ دارظ ايًػةة١س صةةٛا ٤نةةإ ٜدرصةةٗا
بٛصةةؿٗا يػتةة٘ ا٭ّ أ ٚبٛصةةؿٗا يػةة ١ااْٝةةٚ .١ا٭ده ايعزبةة ٞظُٝةةس أْٛاعةة٘ ٚؾْٓٛةة٘
َضتٛدع ايؿهز ٚايثكاؾ ١ايعزب١ٝس ٚايغعز ايعزب ٞدٜٛإ ايعزه ايذ ٟصةلٌ يٝةامِٗ
ٚمارخيِٗ.
نُ ةةا إٔ دراص ةة ١ا٭ده مػذ ٜةة ١يًؿه ةةز ٚاي ةةزٚ ٚايٛم ةةدإس  َٚةةٔ خ ةة ٍ٬عُ ةةٌ
ايبايث يف معً ِٝايًػ ١ايعزب ١ٝيػري ايٓاطكني بٗا ٫يظ إٔ ػزبة ١ايًػة ١ايعزبٝة١
يف معً ةة ِٝبدابٗ ةةا يًٓ ةةاطكني بػريٖ ةةا مب ةةد ٚأق ةةٌ به ةةثري إ ا َ ةةا قٛرْةة بًػ ةةاأل ا٭َ ةةِ
ا٭خز – ٣نا٭ٚرٚب - ١ٝيف مكد ِٜبدابٗا ملتعًُٖ ٞذ ٙايًػاأل َٔ غري أًٖٗا.
َٚةةٔ ٖٓةةا ْبعة ؾهةةزٖ ٠ةةذا ايبلةةث ٖٚةة ٛقاٚيةة ١يت ٛةة ٝا٭صةةط ٚاملعةةاٜري
اييت َٔ خ٬هلا ميهٔ  ٚس قت ٣ٛيًٓصٛص ا٭دب ١ٝيًٓاطكني بػري ايعزب.١ٝ

مشكلة البخث:
متُثٌ َغهً ١ايبلث يف ايض٪اٍ اٯم:ٞ
َا أصط َٚعاٜري اختٝار قت ٣ٛايٓصةٛص ا٭دبٝة ١يف بزْةاَع معًة ِٝايًػة١
ايعزب ١ٝيًٓاطكني بػريٖا؟
*

.أستاذ مساعد -كلية اللغة العربية  ،جامعة إفريقيا العاملية
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أهداف البخث:
ٜٗدف ٖذا ايبلث إىل ؼكٝل ا٭ٖداف ايتاي:١ٝ
 ٚ .6س أصط ٫ختٝار ايٓصٛص ا٭دب ١ٝاملٓاصب ١يًٓاطكني بػري ايعزب.١ٝ
 .0ؼدٜد َعاٜري اختٝار قتٖ ٣ٛذ ٙايٓصٛص.
 .3ؼد ٜةةد املض ةةت ٣ٛاملٓاص ةةي يتك ةةد ِٜايٓص ةةٛص ا٭دب ٝةة ١ملتعًُ ةة ٞايًػ ةة١
ايعزب َٔ ١ٝغري أًٖٗا.

منوج البخث:
املنوج الوصفي.
املبخث األول :أسس بناء مناهج تعليه األدب والنصوص:
يف ٖذ ٙايٛرقْ ١عزض يٮصط اييت قةاّ املٗتُة ٕٛب ٛةس املٓةاٖع ازاعامٗةاس
يف ايغهٌ ٚاملضُٕٛس  ٚيو عٓد اختٝار ٚمكد ِٜاحملتة ٣ٛايًػة ٟٛيًتعًة ِٝا٭دبة.ٞ
 ٚيةو ٭ْة٘ ٫بةةد َةٔ ٚمةٛد مةةزاب قة ٟٛبةةني نةٌ َةٔ اهلةةدفس ٚاحملتةٚ ٣ٛطزٜكةة١
مكةةد ِٜاحملتةةٖٚ .٣ٛةةذا ايُابة ًٜعةةد أَةةزا أصاصةةٝا يف مٓظةة ِٝايعًُٝةة ١ايتعًُٝٝةة١س
ٚاييت بدٚرٖا مزمب با٭بعاد ايٓؿضٚ ١ٝا٫متُاع ١ٝيًؿزد ٚاجملتُس.
إٕ املخ

ني يًُٓٗع يني ٜه ْٕٛٛبصدد بٓاَٗٓ ٤ع ً ٜٓ ٫كةَ ٕٛةٔ ؾةزاؽس

ٚإمنة ةةا ٜضة ةةع ٕٛيف يضة ةةابامِٗ فُٛعة ةةَ ١ة ةةٔ ا٭صة ةةط ايؿًضة ةةؿٚ ١ٝا٫متُاعٝة ةة١
ٚايٓؿضةة١ٝس باا ةةاؾ ١إىل طبٝعةة ١املةةاد ٠املخ ة هلةةاَ .ةةٔ يٝةةث طبٝعةة ١احملتةة٣ٛ
ٚمٓظٚ ُ٘ٝنٝؿ ١ٝاختٝار .ٙإ نٝةـ ملةٔ ٜضةس َةٓٗع ا٭ده ٚايٓصةٛصس إٔ خيتةار
ٜٚؿا ٌ بني ايٓصٛص بعضٗا ايبعضس ٚايغعزاٚ ٤ا٭دبا٤س ٚايعصةٛر ا٭دبٝة١س َٚةٔ
ْاي ١ٝمٓظ ِٝاحملتٜ ٣ٛه ٕٛايض٪اٍ  ...نٝـ مهة ٕٛايبداٜةَ ١ةٔ أٜةٔ ٜبةدأ مٓظةِٝ
احملت٣ٛ؟ ٚاىل أٜٓ ٜٔتٗٞ؟ َٚتٜٓ ٢تٗٞ؟.
نةةذيو ٜكةةـ َعةةد ٚاملٓةةاٖع عٓةةد املعةةاٜري ايةةيت ػعةةٌ ْصةةا صةةاؿا يصةةـ
بعٓٝةة٘س أَ ٚزيًةةَ ١عٓ ٝةةٚ .١قةةد ْغةةل عةةٔ يةةو ه أْةة٘ يةةٝط ٖٓةةاى امؿةةام مةةاّ عًةة٢
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املعاٜري اييت ميهٔ ا٫عتُاد عًٗٝا نً ١ٝيف اؽا قزار ٚا

ٚقدد ؾُٝةا ٜتعًةل

باختٝار احملت ٣ٛأ ٚطزٜك ١مٓظ .ُ٘ٝإٕ اخت٬ف املٓ ًكاأل ايؿهز ١ٜاييت ٜبدأ َٓٗا
ٚا ع ٛاملٓٗعس ميهٔ إٔ ٜؿضز يٓا ماْبا َٔ أصةباه ٖةذا اـة٬ف نُةا إٔ اخةت٬ف
ايظةةزٚف اي ةةيت مةة٪از يف عًُ ٝةة ١ا٫خت ٝةةارس ٚارمبةةان املع ةةاٜري بٗةةا ميه ةةٔ إٔ ٜع  ٓٝةةا
مؿضةةريا بخةةز يعةةدّ ٚمةةٛد َعةةاٜري اابتةة ١ميهةةٔ ا٫عتُةةاد عًٗٝةةا يف اختٝةةار خ ة األ

املٓٗع ٚمٓظُٗٝا) (.)6
ٖٚه ةةذا ؾ ةةبٕ ايتب ةةاٚ ٜٔا٫خ ةةت٬ف يف اٯرا ٤ي ةة ٍٛا٭ص ةةط اي ةةيت َ ةةٔ خ٬هل ةةا
 ٜٛس املٓٗعَ ٖٛ .ا أد ٣إىل بةزٚس عةد ٠قضةاٜا َزمب ة ١بٗةذا امل ٛةٛع َثةٌ ايؿةزٚع
ايًػ١ٜٛس ايٛيد ٠ايًػ ١ٜٛاملتهاًَ١س دٚر نٌ َٔ املعًِ ٚاملةتعًِ يف يصة ١ايٓصةٛص
ا٭دبٝة ةة١س دٚر املهتبة ةةَٗٚ ١ة ةةاراأل ايبلة ةةث يف املصة ةةادر ا٭صاصة ةة١ٝس ا٭ٖة ةةداف املعزؾٝة ةة١
ٚايٛمداْٚ ١ٝايضًٛن١ٝس َضتٜٛاأل ا٭ٖداف اييت ٜٓبػ ٞإٔ حيككٗا ايةٓ

ٚثثةٌ

مػريا "يف صةًٛى املةتعًِس ايدراصةاأل ايًػٜٛةٚ ١ايٓصة .١ٝايٛصةاٚ ٌ٥دٚرٖةا يف ايتعًةِٝ
ا٭دب ةةٞس ا٫ص ةةتٝعاه ا٭دب ةةٚ ٞااب ةةداع ا٭دب ةةٞس ايتؿاع ةةٌ ايص ةةؿ ...ٞإٕ بع ةةض ٖ ةةذٙ
ايكض ةةاٜا ٚغريٖ ةةا ٖ ةةَ ٛة ةةا رَة ة إي ٝةة٘ ايتٛص ةةٝاأل ايصة ةةادر َ ٠ةةٔ امتُ ةةاع خ ةة األ
َتخصصةةني يف معًةة ِٝايًػةة ١ايعزبٝةة ١يةةني أعةةارأل إىل أْةة٘ ٜٓبػةة ٞإٔ :هٜ ...ةةزمب
ايتعً ِٝايًػة ٟٛبًػة ١ايعصةز ٚأيؿةاض اؿضةار ٠عًة ٢إٔ ٜكةُه يةو باقتبةاظ َةا
ٜغٛم ايتَٝ٬ذ َةٔ ايةُاا ايعزبةٞس َٚةا ُٗ٥٬ٜةِ َٓة٘س َٚةا ٜةزب ِٗ بة٘ عًة ٢مةٛ
َتدرج ٜغتٌُ قتٖ ٣ٛذ ٙاملٓاٖع عًة ٢قةدر َغةُى َةٔ امل ٛةٛعاأل ٚايٓصةٛص
ايةةيت مًعةةزف ايتَٝ٬ةةذ معزٜؿةةا صةةلٝلا بةةٛطِٓٗ ايعزبةةٚ ٞااصةةَٚ َٞ٬هاْتةة٘ يف
املا ةةٞس َٚغةةه٬م٘ ٚقضةةاٜا ٙيف اؿا ةةزس ٚم ًعامةة٘ يف املضةةتكبٌس ٚمعُةةل عةةعٛرِٖ
بك ةة ُِٗٝايؿهزٜة ةةٚ ١اؿض ةةزٚ ١ٜااْضة ةةاْ١ٝس ٚمض ةةتثري ؾة ةة ِٗٝا٫عت ةةشاس بلفة ةةادِٖ
ٚمارخيِٗ ٚب ٫ٛمِٗ ٚمزصخ يف ْؿٛصِٗ ايعكٝد ٠ااص)١َٝ٬ه.)0
 6حممد صالح الدين جماور وفتحي عبد املقصود الديب .املنهج املدرسي  ،ط 1الكويت دار العلم 6891م.
. 0اجتماع خرباء ومتخصصني يف تعليم العربية  ،جامعة الدول العربية  ،عمان  ،األردن ،نوفمرب 6891م ،
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ٖٓ َٔٚةا ؾكةد دأه ايعًُةاٚ ٤املزبة ٕٛعًة ٢ايدراصةاأل املتٛاصةً ١ايةيت ثهةِٓٗ
َٔ ايٛص ٍٛإىل ايػاٜاأل املٓغٛد ٠ؾ ٛةعٛا يهةٌ َزيًةَ ١ةٔ َزايةٌ ايتعًة ِٝأصضةا
ٜٓبػ ٞإٔ مك ّٛعًٗٝا ايدراصاأل ا٭دب.١ٝ
ٚايبايةةث ٜعةةزض ٖٓةةا ا٭صةةط ا٭صاصةة ١ٝيف بٓةةاَ ٤ةةٓٗع ايٓصةةٛص ا٭دبٝةة١
يػري ايٓاطكني بايًػ ١ايعزب١ٝس  ٖٞٚا٭صط ايًػ١ٜٛس ٚايٓؿضٚ ١ٝايُب١ٜٛس ٚا٭صط
ايثكاؾٝةةٚ ١هلةةذ ٙا٭صةةط ملاريٖةةا يف أٖةةداف املةةٓٗع ٚقتةةٛاٚ ٙمٓظُٝةة٘ٚ .صةةٓتٓاٍٚ
ٖذ ٙا٭صط بتؿص ٌٝنُا - :ًٜٞ

 /6األسس النفسية والرتبوية:
ٖةة ٞمًةةو ايٓتةةا٥ع ايةةيت مٛصةةً إيٗٝةةا دراصةةاأل ٚعةةٛا عًةةِ ايةةٓؿط يةةٍٛ
طبٝع ةة ١امل ةةتعًِ ٚخص ةةا٥

من ةةٚ ٙٛيامام ةة٘ َٛٝٚي ةة٘ ٚقدرام ةة٘ ٚاص ةةتعدادام٘ ٚي ةةٍٛ

طبٝعةة ١ايةةتعًِ ايةةيت عةةي َزاعامٗةةا عٓةةد ؽ ةةٚ ٝمٓؿٝةةذ اي ة اَعس  ٚمتُثةةٌ يف
اٯمٞه- :)3
 - 6مكضة ةةَ ِٝزاية ةةٌ ايتعًة ةة ِٝيضة ةةي أية ةةدا ايٓظزٜة ةةاأل ايٓؿضة ةةٚ ١ٝرب ٗة ةةا
باملزايٌ ايعُز ١ٜاملختًؿ ١يًُٓ.ٛ
 - 0ؼدٜد املزيً ١ايعُزٚ ١ٜاملزايةٌ ايتعًُٝٝةٚ ١ايهٝؿٝة ١ايةيت مضةاعد عًة٢
ايتٛمٚ ٘ٝاارعاد.
 - 3اختٝار قت ٣ٛاملاد ٠ايتعً ١ُٝٝاملُ٥٬ة ١يٓضةع ايدارصةني ٚاصةتعدادامِٗ
ٚقدرامِٗ َٛٝٚهلِ ٚرغبامِٗ.
 - 1اختٝار احملت ٣ٛيضي خ األ ايدارصني ٚخًؿٝامِٗ ايثكاؾ.١ٝ
 - 5ايٓصٛص ا٭دب ١ٝاأل اي ابس ااْضاْ ٞؼظ ٢بلٚي ١ٜٛا٫ختٝار .
 - 1ايُاّ ايثكاؾاأل ا٭خز ٣إ ٜٓبػ ٞاؿذر عٓد إصدار أيهةاّ ية ٍٛبعةض
أمن ةةان ايض ةةًٛى يف ايثكاؾ ةة ١ايعزب ٝةة ١أ ٚايثكاؾ ةةاأل ا٭خ ةةز٣س ٭ٕ إص ةةدار
. 3رشدي طعيمة وكمال الناقة :تعليم اللغة اتصالياً ،منشورات املنظمة العربية للرتبية والعلوم والثقافة ايسيسكو
ص 6109 ،11ىـ0221-م .
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أيهاّ مكًٌ َٔ عإ اكاؾ ١عً ٢أخز ٣عز إيضاظ ايدارصني َٔ ٖذٙ
ايثكاؾةٜٚ ١ضتلصةةٌ َةةٔ ْؿٛصةةِٗ ايغةةعٛر باْ٫تُةةا ٤هلةةذ ٙايثكاؾةة١س ؾعًةة٢
املعًِ عٓد إصدار أيهاّ ية ٍٛبعةض أمنةان ايضةًٛى يف اكاؾة ١أخةز ٣إٔ
حيذر َٔ ا٬ا ١أَٛر ٖ:ٞ
أٚهلا :اسدراٖ ٤ذ ٙا٭منان ايضًٛن١ٝس ؾًهٌ صةًٛى يف أ ٟفتُةس َة ر
ٚرا.ٙ٤
ااُْٗٝا :اْتشاع ٖذ ٙا٭منان َٔ ب٦ٝتٗا ٚايٓظز إيٗٝا فزد ٠د ٕٚرب ٗا
بايظزٚف احمل ١ ٝبٗاس ٚاجملتُس ايذ ٟصدرأل َٓ٘.
اايثُٗا :م بٝل َعاٜري ايثكاؾاأل ا٭خز٣س ؾًهٌ اكاؾَ ١عاٜريٖا.
 - 9إٔ ٜهةة ٕٛاحملتةة ٣ٛيضةةارٜا عةةاَ٬س َةةٓٗع ايُبٝةة ١يف ااصةةٖ ّ٬ةة ٛمزبٝةة١
ااْضإ املضًِ ايكادر عً ٢املضاُٖ ١يف بٓةا ٤اجملتُةس ااصة َٞ٬املتلؿةش
يف أ ٟسَإ ٚأَ ٟهإ.
ٚعًُٝا َعا.
ًَ
 - 9إٔ ٜه ٕٛاحملتْ ٣ٛظزٜا
 - 8إٔ ٜٗةةتِ بةةايكٚ ِٝا٫ػاٖةةاأل ٚاملؿةةاِٖٝس ٜٚعُةةٌ عًةة ٢ا٫رمكةةا ٤بااْضةةإ
بؿٗةةِ ر ٚايعصةةز ايةةذٜ ٟعٝغةة٘س ؾٝهتضةةي ايةةدارظ ايكةةدر ٠عًةة ٢إيةةداا
ايتػٝرياأل املٓاصبَٛٚ ١امٗ ١املتػرياأل ايٛاؾدٚ ٠ؾكا يًُعةاٜري امل ٛةٛع١ٝ
اييت  َٔ٪ٜبٗا ٚبلُٖٝتٗا يف اؿٝا.٠

األسس اللغوية:
ٖ ٞاملعاٜري اييت عي إٔ مزاع ٢عٓد اختٝار احملت ٣ٛايًػٟٛس ٚايٛقٛف عًة٢
َد ٣ارمبان يػ ١احملتة ٣ٛباملعةاْٚ ٞقةدرمٗا عًة ٢ايتعةبري َٚةد ٣أُٖٝتٗةا بايٓضةب١
يًدارظس ٚمزمب ٖذ ٙا٭صةط بغةٛٝع ا٭ده ايعزبة ٞااصةَٞ٬س ٚاٖةِ ٖةذ ٙا٭صةط

ٖ-:)4(ٞ
 .4حممد صاحل مسك  ،فن تدريس اللغة العربية وانطباعاهتا املسلكية وامناطها العلمية ،القاىرة مكتبة االجنلو
املصرية 6895م ص .160
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أصط ْٚعٝري اختٝار ايٓصٛص ا٭دب......... ١ٝ

 - 6ايزصٝد ايًػ ٖٞٚ :ٟٛإٔ مضِٗ ٖذ ٙايٓصٛص املختةار ٠يف سٜةاد ٠ايزصةٝد
ايًػ ٟٛايذٜ ٟعني ايدارظ عً ٢ا٫مصاٍ با٭ده ايعزبٚ ٞااصَٞ٬س ٖذا
ٜؿةةزض إٔ مهةةٖ ٕٛةةذ ٙاملؿةةزداأل َٓتكةةا ٠عًةة ٢أصةةاظ عةةٛٝعٗا يف ايهتابةةاأل
ايعزب.١ٝ
ٜٓ - 0بػةة ٞعٓةةد اختٝةةار ايةةٓ

ا٭دبةة ٞأ ٫ؼهُٓةةا عةةٗز ٠نامبةة٘س ؾكةةد ٜهةةٕٛ

يهبار ا٭دباٚ ٤ايغعزاْ ٤صٛص ٜٓ ٫بػ ٞإٔ مدرظ يف بزاَع معً ِٝايًػ١
ايعزب ٝة ةة١س يًٓ ة ةةاطكني بػريٖ ة ةةاس إَ ة ةةا يص ة ةةعٛبتٗا أ ٚي ابعٗ ة ةةا احملً ة ةة ٞأٚ
ـصٛص ١ٝايتلزب ١ؾٗٝا أ ٚمٓاٚهلا يك ِٝغري َزغٛب ١أ٫ ٚعتُاهلا عًة٢
أؾهار َٚؿآٖٜ ٫ ِٝبػ ٞمكدميٗا يًدارصني.
 - 3إٔ ٜهةة ٕٛيف احملتةةَ ٣ٛةةا ٜضةةاعد اي ايةةي عًةة ٢ؽ ةة ٞيةةٛامش ا٫مصةةاٍ
هبايًػةة ١ايعزبٝةة)١س َةةٔ يٝةةث ايتةةدرج َعةة٘ يتةةٜ ٢ةةليـ َةةٔ ايًػةةَ ١ةةا
متعٛد عً ٘ٝأ ْ٘ أ ٚعز ٟب٘ نَ٘٬س ٚإٔ ُٜؾل ب٘ يف عًُٝةاأل ايتصةُِٝ
ايًػٚ ٟٛنٌ ٖذا ٜت ًي َعزؾ ١ايزصٝد ايًػ ٟٛيً ايي.
 - 1إٔ ٜهةة ٕٛيف احملتةةَ ٣ٛةةا ٜضةةاعد اي ايةةي عًةة ٢إٔ ٜبةةدع يف ايًػةةٚ ١يةةٝط
ؾكة إٔ ٜٓتلٗةةاس ؾعًةة ٢احملتةة ٣ٛإٔ ُٜؾةةل َةٔ ايؿةةزص َةةا ٜثةةز ٟرصةةٝد
ايدارظ َٔ ايًػ ١اا ميهٓ٘ َٔ ا٫صتعُاٍ ايؿعَاٍ.
 - 5إٔ ٜهةة ٕٛيف احملتةةَ ٣ٛةةا ٜعةةزف ايةةدارظ غصةةا٥

ايًػةة ١ايعزبٝةةٚ ١إدراى

َٛاطٔ اؾُاٍ ؾٗٝا َٚعزؾ ١أصايٝبٗا ٚمُٓ ١ٝاايضاظ يدٜة٘ بةا٫عتشاس
بدراصٚ ١معًِ ايًػ ١ايعزب.١ٝ
نةةذيو َةةٔ أٖةةِ ا٭صةةط ايًػٜٛةة ١ايةةيت ٜٓبػةةَ ٞزاعامٗةةا عٓةةد اختٝةةار َةةٓٗع
ا٭ده:
 .6إٔ مهَ ٕٛاد ٠ايٓ

ي ١ٝخصب ١ممثً ١يةز ٚعصةز قاً٥ةٗاس ٚمة س أٖةِ َةا

ؾ ٝةة٘ َ ةةٔ خص ةةا٥

ٚمم ٝةةشاأل ٚمتل ةةدا عُ ةةا ؾ ٝةة٘ َ ةةٔ ي ةةٛادا ايت ةةارٜخ

ٚايضٝاصٚ ١ا٫متُاع أ ٚمع عٔ َ ٍٛٝأٌٖ عصزٖا ٚاػاٖةامِٗ أ ٚمؿكةد
أيٛاهلِ يتٜ ٢تابعٗا اي ٬ه عٔ رغب.١
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 .0إٔ مهةة ٕٛصةةًٗ ١يف أصةةًٛبٗا ٚا ةةل ١يف َعٓاٖةةا رًٝةة ١يف مصةةٛرٖا ٖٚةةذا
ٜكتض ٞإٔ ٜهَ ٕٛعظُٗا َٔ ايعصز اؿةدٜث يتة ٢عةد ايتَٝ٬ةذ ؾٗٝةا
أدبا ٜتصٌ عٝامِٗ ٚب٦ٝتِٗ ؾته ٕٛأقزه اىل ْؿٛصِٗ ٚأنثز ْؿعا ٚأبًةؼ
أازا يف مٗذٜبِٗ ٚمٛم.ِٗٗٝ
 .3إٔ مضتٗدف مزب ١ٝايتَٝ٬ذ مزبٝة ١عةاًَ ١يٝغةبٛا َةٛاطٓني صةاؿني ؾة٬
ٜهؿ ٞيف اختٝار ايٓصٛص إٔ ٜٓظز ؾٗٝا إىل مُٓ ١ٝايعكةٌ ٚايةذٚم ا٭دبةٞ
ؾك ؛ بٌ  ٫بد إىل ماْي يو َٔ اختٝار طا٥ؿةَٗٓ ١ةا يتٗةذٜي ايةٓؿط
ٚإاة ةةار ٠ايعٛاطة ةةـ اـة ةةريٚ ٠ايغة ةةعٛر ايٓبٝة ةةٌ ٚبة ةةث ر ٚايغة ةةلاعٚ ١ايكة ةة٠ٛ
ٚايب ٛي ١يف ايٓؿٛظ.
 .1إٔ ٜه ٕٛماْي َٓٗةا ممةا ٜكةاٍ يف املٓاصةباأل اؿا ةزٚ ٠اؿةٛادا اؾارٜة١
ؾُثةةٌ مًةةو ايٓصةةٛص ٜهةة ٕٛهلةةا صةةد ٣قةة ٟٛيف ْؿٛصةةِٗ ٜٚةةدؾعِٗ إىل
دراصتٗا يف عٛم ضاٖز.
 .5إٔ متصٌ ٖذ ٙايٓصٛص أيٝاْا اا ٜدرص٘ ايدارص ٕٛيف املٛاد ا٭خزَ ٣ةٔ
َٛا ٝس.

األسس الثقافية(:)5
متُثةةٌ يف ايةةُاا ايثكةةايف يف اجملتُةةس ٚايكةةٚ ِٝاملبةةاد ٨ايةةيت مضةةٛد ٙؾةةا٭ده
ْاؾذٚ ٠اصع ٌ ٜ ١ااْضإ َٔ خ٬هلا عً ٢اكاؾ ١اجملتُسس ٜٚةز ٣دٚر نةا ِٜإٔ َةا
ٖ ٛأصاظ يف اؿضاراأل ٜثب يف اٯداهس يذا ٜز ٣ايبايث إٔ ميتاس احملت ٣ٛايثكايف
اا ٜلم- :ٞ

 .5رشدي ،الناقة :مرجع سابق ،ص .52
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أصط ْٚعٝري اختٝار ايٓصٛص ا٭دب......... ١ٝ

 - 6التبسيطٜٚ :كصد ب٘ مبض ٝايٓصٛص ٚمكضُٗٝا يٝضٌٗ اصتٝعابٗا.
 -0التطهير ٜٚ :كصةةد بةة٘ اْتكةةاَ ٤ةةا ٖةة ٛمٝةةد َةةٔ اكاؾةة ١اجملتُةةس ٚايةةذ٫ ٟ
ٜتعارض َس ايكٚ ِٝاملؿاٖٚ ِٝا٭خ٬م ايؿا ً.١
 - 3التوازن ٖٛٚ :ايتٓضٝل بني عٓاصةز اؿٝةا ٠ايثكاؾٝة ١اـاصة ١اختًةـ
اي بكاأل ا٫متُاع ١ٝمما ٜعني عً ٢خًل فتُس َتلاْط.
 -1التكاملٜٚ :كصد بة٘ ايتٓضةٝل بةني املة٪ازاأل اـارمٝة ١ايةيت ٜتعةزض هلةا
ايةةدارظ يف اجملتُةةس :نةةايكٚ ِٝايعةةاداأل ٚايتكايٝةةد .عٝةةث ميهةةٔ مٛمٝةة٘
ايضًٛى ا٫متُاع ٞيًٓاع ٧مٛمٗٝا صًُٝا.

 -5إبةةزاس أاةةز ايثكاؾةة ١ااصةة ١َٝ٬يف ايٓصةةٛص ا٭دبٝةة١س إ إٔ ٖٓةةاى ْصٛصةةا
أدب ١ٝؼٌُ َعاْ ٞايؿلٛر ٚايؿضٛمس ؾٓٝبػ ٞاختٝار امل ٛةٛعاأل ايةيت ٫
متعةةارض َةةس َؿةةاَٖٚ ِٝعتكةةداأل ا٭َةة ١ااصةة١َٝ٬س ٚإٔ مهةة ٕٛبعٝةةد ٠عةةٔ
ايهٗاْٚ ١ايدمٌ.
 - 1إبزاس أ از ايثكاؾة ١ااصة ١َٝ٬يف بعةض ايهتابةاأل ا٭دبٝة ١عًةَ ٢ةز ايعصةٛر
صٛا َٔ ٤يٝث املؿزداأل أ ٚاملؿاٖٚ ِٝمٓا ٍٚايكضاٜا ٚاٖ٫تُاَاأل.
 - 9إب ة ةةزاس دٚر ايعًُ ة ةةاٚ ٤املؿه ة ةةز ٜٔاملض ة ةةًُني يف ص ة ةةٓس اؿض ة ةةار ٠ايعزب ٝة ةة١
ااص١َٝ٬س صٛا ٤نإ ٖ ٤٫٪ايعًُا ٤عزبا أّ غري عزه.
 - 9ايتعبري عٔ ايك ِٝا٭صً ١ٝايةيت مصةٛر بصةدم عخصة ١ٝااْضةإ ايعزبةٞ
بايغهٌ ايذٜ ٟضةاعد عًة ٢مػةٝري ايصةٛر ٠غةري ايصةلٝل ١ايةيت مغةٝس يف
أمٗةةش ٠ا٭عةة ّ٬ايػزبةةٞس ٚايةةيت مضةةتٗدف مغةة ٜ٘ٛصةةٛر ٠ااْضةةإ ايعزبةةٞس
ٚايضةةخز َ ١ٜةةٔ عادام ةة٘ ٚمكاي ٝةةدٚ ٙقُٝةة٘س ٚي ةةذا ع ةةي اخت ٝةةار ايٓص ةةٛص
ا٭دب ١ٝاييت مع عٔ ٖذ ٙايك.ِٝ
 - 8اخت ٝةةار ايٓص ةةٛص اي ةةيت مة ة س َظ ةةاٖز ايت ةةٛر اي ةةيت ٜغ ةةٗدٖا اجملتُ ةةس
ايعزبةة ٞاملعاصةةز ٚايةةدٚر اي ةذًٜ ٟعبةة٘ ٖةةذا اجملتُةةس يف مٛمةة٘ ا٫يةةداا يف
اجملتُس ايدٚي.ٞ
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عٓةةد إعةةداد قتةة ٣ٛايٓصةةٛص ا٭دب ٝة ١عةةي َزاعةةاٖ ٠ةةذ ٙا٭صةةط عٝةةث
ٜصةةُِ احملتةةٚ ٣ٛؾةةل ٖةةذ ٙا٭صةةط ملةةا هلةةا َةةٔ مةةلاري يف أٖةةداف املةةٓٗع ٚقتةةٛاٙ
ٚمٓظ.ُ٘ٝ

ٍاملبخث الثاني:
معايري اختيار حمتوى النصوص األدبية للناطقني بغري العربية
معايري جودة اختيار احملتوى:
عٓةةد اختٝةةار احملتةةٚ ٣ٛمضةةُني املٓةةاٖع إٜأةةاٙس  ٫بةةد إٔ ٜهةةَ ٕٛدرٚصةةا بعٓاٜةة١
ٚب ةةزم عًُٝةة١س َةةس َزاعةةا ٠ايؿةةزٚم ايؿزدٜةة ١يًدارصةةنيس ٚؼدٜةةد ايؿ٦ةة ١املضةةتٗدؾ١
اييت صًٝدرَظ هلةاس َٚزاعةا ٠صةٝهٛيٛم ١ٝاملةتعًُني َٚضةتٛاِٖ ايعًًُةز ٟإىل بخةز َةا
ٖٓايو َٔ أَٛر.
ٚقةةد ص ةةام هعً ةة ٞأ)ةةد َ ةةدنٛر) يف نتاب ةة٘ هْظزٜةةاأل يف املٓ ةةاٖع ايعاَ ةة)١

فُٛع َٔ ١املعاٜري ٫ختٝار احملت ٣ٛاؾٝد يًُٓٗع بصٛر ٠عاَ:)6(١
- 6

إٔ ٜه ٕٛيضارٜا عاَ ٬س يٝث ٜتِ م ع ِٝاملةٓٗع بهةٌ َةا أَهةٔ إٔ ٜٓةدرج
ؾٝة ةة٘ ممة ةةا اصة ةةتلد عًة ةة ٢ا٭رض َة ةةٔ ًَٓلَ ة ةشَاأل يضة ةةارٚ ١ٜصة ةةً إيٗٝة ةةا
اجملتُعةةاأل ايةةيت أخةةذأل بلصةةباه ايعًةةِس خاصةةَ ١ضةةتلداأل ٖةةذا ايعصةةز
املتُ أثًةة ١يف ايثةةٛر ٠املعزؾٝةة ١ايه ة ٣س نغةةبه ١ا٫مص ةاٍ ايعاملٝةة ١املعزٚؾةة١
ب ةةهاٚ ) ُْْ٫بعةةد إٔ أصةةب ايعةةا إسا ٤نةةٌ ٖةةذ ٙايتلةة٫ٛأل عبةةار ٠عةةٔ
ٚيد ٠صهٓ ١ٝبض َٔ ١ ٝايضٌٗ ااياط ١بٗا ٚإدراى أمشاٗ٥ا ٚدقا٥كٗا.
 َٚةةٔ اةةِأ يةةثأ اي اي ةةيس ٚامل ةةتعًِ عً ةة ٢املغ ةةارنٚ ١إب ةةدا ٤اٯرا٤س ٚدؾعة ة٘ إىل

ااصةةٗاّ يف ٖةةذ ٙاملٓلَ ةشًاأل ااْضةةاْ١ٝس ٚنةةذا َٛاؾةةا ٠املعًةةِ ب ة خز َةةا اصةةتلدأ َةةٔ
طزا٥ل معً.ُ٘ٝ
- 0

إٔ ٜهْ ٕٛظزٜا ٚعًُٝا

 .6علي أمحد مدكور  ،نظريات يف املناىج العامة  ،جامعة امللك سعود  ،دار الفرقان 6886 ،م  ،ص.025
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أصط ْٚعٝري اختٝار ايٓصٛص ا٭دب......... ١ٝ

- 3

إٔ ٜٗتِ عاماأل املتعًُني َٚغه٬مِٗ

- 1

إٔ ٜٗتِ با٫ػاٖاأل ٚايكِٝ
ٜٓبػة ةة ٞإٔ ُٜٓأة ةة ٞاحملتة ةة ٣ٛمٛاْة ةةي ايكة ةة ِٝايٓبًٝة ةة١س ٚإ ٜزاعة ةة ٞاػاٖة ةةاأل

َٚؿاٖٚ ِٝق ِٝاملتعًُنيس ٚأٜ ٫صدر أيهاَا دٖا َٔ علْٗا إٔ مصزف املةتعًِ أٚ
مٛيدأ يف ْؿضة٘ صةخ ا أ ٚم َأةاس بةٌ ٜ٪ٜةد َةا ٖة ٛيضةٔ َٓٗةاس ٜٚصةل عهُةَ ١ةا
اختٌ َٓٗا ٚإٔ ٜعٌُ عً ٢ايٓٗٛض ٚا٫رمكا ٤بِٗ نٜ ٞصةبلٛا عٓاصةز صةاؿني
يف فتُعة ةةامِٗ قة ةةادر ٜٔعًة ةة ٢ايتؿزٜة ةةل بة ةةني ايػة ةةث ٚايضة ةةُنيس ؾٛٝامٗة ةة ٕٛنة ةةٌ
ايتلدٜاأل غ ٚ ٢ااكٚٚ ١اع.١ٝ
- 5

إٔ ٜه ٕٛكتًؿا َٚتٓٛعا

يٛمةةٛد ايؿ ةةزٚم ايؿزدٜةة ١اي بٝع ٝةة ١ب ةةني ايٓةةاظس ٚاي ةةيت ٖ ةة ٞصةةٓ َ ١ةةٔ ص ةةٓٔ اهلل –
ص ةةبلاْ٘ ٚمع ةةاىل  -يف خًك ةة٘ س ٫ٚخ ةةت٬ف مؿه ةةري ص ةةانٔ اؿض ةةز ع ةةٔ ص ةةانٔ
ايباد ٜةة١س ٫ٚخ ةةت٬ف درم ةة ١اي ةةٛع ٞب ةةني ايزٜؿ ةةٚ ٞق ةةاطٔ املد ٜٓةة١س هل ةةذ ٙا٭ص ةةباه
فتُعٚ ١غريٖا يزٟأ باملٓٗع إٔ ٜتٓٛع ٚخيتًـ.

معايري اختيار حمتوى النصوص األدبية:
إٕ احملت ٣ٛاملزاد مدرٜض٘ ٚمعً ١ُٝيًدارصني  ٫بد إٔ خيتار ٚؾل َعاٜري

ٚأصط عًُ ١ٝمتُثٌ يف اٯم-:)7(ٞ
 - 6إٔ ٜه ٕٛاحملتَ ٣ٛزمب ا با٭ٖةدافس  ٕ٫ا٭ٖةداف اـاصة ١اةادَ ٠عٓٝة١
م٪از يف طبٝعة ١احملتة ٣ٛاملختةارس ٚؼكٝةل اهلةدف املةزاد مدرٜضة٘  ٫بةد إٔ
ٜزاعٚ ٍَٛٝ ٞياماأل ايدارصني.
 - 0إٔ ٜه ٕٛاحملت ٣ٛصلٝلاٜٚ :كصد بصةلت٘ إٔ ٜهة ٕٛصةادقا أ ٟإٔ مهةٕٛ
املعارف ايةيت حيتٜٗٛةا صةلٝلَ ١ةٔ ايٓايٝة ١ايعًُٝةٚ ١أصاصة ١ٝبايٓضةب١
يًُةةادْ ٠ؿضةةٗا ٚقابًةة ١يًت بٝةةل عًةة ٢فةةا٫أل ٚاصةةعَٛٚ ١اق ةـ َتٓٛعةة١س
 .7حممود كامل الناقة ورشيد طعيمة  ،طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا منشورات املنظمة االسالمية
للرتبية والعلوم والثقافة إيسيسكو 6101ىـ0223 -م  ،ص683
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ؾايٓصةةٛص ا٭دبٝةة ١عٓةةد اختٝارٖةةا عةةي إٔ ٜزم ةس إىل املصةةادر ا٭صةةً١ٝ
ٚاْتكا ٤املاد ٠املزاد مدرٜضٗا بهٌ دق.١
 - 3إٔ ٜه ٕٛاحملت ٣ٛا أُٖ :١ٝأٜ ٟه ٕٛاحملت ٣ٛا ق ١ُٝيًدارصني ٚاجملتُس
ٚمتلًةة ٢أُٖٝتةة٘ بايٓضةةب ١يًدارصةةني يف إٔ ٜهةةَٓ ٕٛاصةةبا هلةةِ ٚملضةةتٛاِٖ
ايًػ ةةٚ ٟٛايثك ةةايفس ٚمتلً ةة ٢قُٝت ةة٘ بايٓض ةةب ١يًُلتُ ةةس يف ايتع ةةبري ع ةةٔ
يامام٘ ٚأٖداؾ٘ َ٤٬َٚت٘ يًٛاقس ا٫متُاعٚ ٞايثكايف.
 - 1قابًٝةة ١احملتةة ٣ٛيًتعًةةٖٚ :ِٝةة ٛإٔ ٜزاعةة ٞاحملتةة ٣ٛايؿةةزٚم ايؿزدٜةة ١بةةني
ايدارص ةةني يف ايك ةةدراأل ايعكً ٝةة١س ع ٝةةث ٜٓاص ةةي ق ةةدرامِٗ َٚض ةةتٜٛامِٗ
ٚأعُارِٖ.
 - 5إٔ ٜه ٕٛاحملتَ ٣ٛتٛاسٜا يف مشٛي٘ ٚعُكة٘ :ؾةزٚع ا٭ده ايعزبةٚ ٞيكٛية٘
َتعددٚ ٠كتًؿ١س ؾ ٬بد إٔ ٜزاع ٞاحملت ٣ٛايتهاٌَ بني ٖذ ٙايؿزٚع َٔ
ععز ْٚثز.

- 1

يةدٚد ايتصةةزف يف قتةة ٣ٛايٓصةةٛص :قةد ٜضة ز املعًةةِ أيٝاْةةا

إىل ايتص ةةزف يف بع ةةض ايٓص ةةٛص ا٭دب ٝةة ٚ ١ي ةةو بتبض ةةٗ ٝا أ ٚإع ةةاد٠

صٝاغ ١أمشاَٗٓ ٤ا يت ٢متٓاصةي َةس املضةت ٣ٛايًػة ٟٛيًدارصةنيس ؾٝةلمٞ
ايٓ

كايؿا يًصٛر ٠ا٭صً ١ٝاييت أبدعٗا ايهامي ٚا٭دٜيس ٖٓةا ٜٓبػةٞ

ااعةةار ٠إىل إٔ ٖٓايةةو ؾزقةا بةةني مبضةة ٝايةةٓ
مبض ٝايٓ

ايعًُةةٚ ٞا٭دبةةٞس ٚعٓةةد

ايعًُٜ ٞةتِ اختصةار ٙأ ٚإبةداٍ َصة ًلاأل بةلخز٣س َٚةس

يو ٜصٌ املضةُ ٕٛيًكةارٚ ٨حيكةل يًهامةي ٖدؾة٘ يف يةني إٔ ايتصةزف
يف ايٓ

ا٭دب ٞقد ٜة٪د ٟإىل ؼزٜةـ املعٓة ٢أ ٚمغة ٜ٘ٛايًؿةظ أ ٚؾكةدإ

ب٬غة ١ايتعةةبري .يةذا ٜٓبػةة ٞايتغةدٜد عٓةةد إمةزاٖ ٤ةةذا ايتصةزف عٝةةث ٫
٪ٜد ٟإىل مػٝري مٖٛز ٟيًٓ
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اخللفيةةة الثقافيةةة للنةةاطقني بغةةري العربيةةة وأيرهةةا ص اختيةةار النصةةوص

األدبية:
عٓ ةةد اخت ٝةةار ايٓص ةةٛص ا٭دب ٝةة ١امل ةةزاد مدرٜض ةةٗا يًدارص ةةني ايٓ ةةاطكني بػ ةةري
ايعزبٜ ١ٝتِ ايزمٛع إىل اـًؿ ١ٝايثكاؾ ١ٝهل ٤٫٪ايدارصني َٚعزؾة ١أٖةداف ٖة٤٫٪
ايدارصني َٔ معًِ ايًػ ١ايعزب.١ٝ
ْضت ٝس إٔ منٝش بني فُٛعتني اكاؾٝتنيس اجملُٛع ١ا٭ٚىل َةٔ ايدارصةني
ٖ ٞمًو اييت متعًِ ايًػ ١ايعزبٝة١س ٭غةزاض دٜٝٓة ١يف املكةاّ ا٭ٍٚس ٖٚةٜ ٤٫٪ةلمٕٛ
َةةٔ ايةةب٬د ااصةة ١َٝ٬غةةري ايعزبٝةةٚ .١اجملُٛعةة ١ايثاْٝةة ١فُٛعةة ١ايدارصةةني غةةري
املضًُنيس صٛا ٤ناْٛا َٔ :أٚربا أ ٚأصةٝا أ ٚإؾزٜكٝةاس ٚقةد ٜةدخٌ يف ٖةذ ٙاجملُٛعة١
بعةةض املضةةًُنيس ٚدارصةٖ ٛةةذ ٙاجملُٛعةةٜ ١زغبةة ٕٛيف معًةةِ ايًػةة ١ايعزبٝةة١س ٭غةةزاض
غري د١ٜٝٓس َثٌ ا٭غزاض ايتٛاصً ١ٝأ ٚايثكاؾٚ ١ٝغريٖا.
المجموعة األولى :ايٓصٛص ا٭دب ١ٝاييت ؽتةار هلة ٤٫٪ايدارصةني عةي
إٔ مدٚر َ ٛةٛعامٗا ية ٍٛايةُاا ااصةٚ َٞ٬ايغخصةٝاأل ااصةٚ ١َٝ٬ايةيت متؿةل
َضاَٗٓٝا ايثكاؾَ ١ٝس ايكٚ ِٝاملباد ٨ااص.١َٝ٬
أمةةا اونوعةةة الثانيةةة :أ ٟايدارصةةني ايًػةة ١ايعزبٝةة ١٭غةةزاض غةةري
دٜٝٓةة١س ؾةةإ امل ٛةةٛعاأل ايةةيت ؽتةةار هلةةِ ٜٓبػةة ٞإٔ مةةدٚر يةة ٍٛايثكاؾةة ١ااْضةةاْ١ٝ
ايعاَٚ ١ايثكاؾ ١ايؿهزٚ ١ٜا٭دب ١ٝاملغةُن ١بةني اؿضةاراأل املختًؿة١س ٜٚضتلضةٔ
إٔ ؽت ةةار ايٓص ةةٛص ا٭دب ٝةة َ ١ةةٔ ا٭ده املعاص ةةز يه ْٛةة٘ اق ةةزه إىل أ ٚام ايدارص ةةني
املعاصزٜٔس ٚإ ٜةتِ مةدرٜط ْصةٛص َةٔ ايةُاا ا٭دبة ٞيف املزايةٌ املتكدَة ١معة
عٔ املغاعز ااْضاْٚ ١ٝايك ِٝايزاق.١ٝ
إٔ فاٍ معً ِٝهايًػ ١ايعزب )١ٝيًٓاطكني بػريٖا ٜعد َٔ أخصةي اجملةا٫أل
يًةةدع ٠ٛااص ةةٚ ١َٝ٬ب ٝةةإ يكٝك ةة ١ااص ةةٚ ّ٬اايت ةة٘ ؾ ةةإ بع ةةض ايدارص ةةني غ ةةري
املضًُني حيًُ ٕٛأؾهارا خاط ١٦عٔ ااصٚ ّ٬ايكةٚ ِٝاملثةٌ ايةيت ْةاد ٟبٗةا ااصةّ٬
ٚعًٜٓ ٘ٝبػَ ٞزاعا ٠يو عٝةث ٜهة ٕٛقتةٖ ٣ٛةذ ٙايٓصةٛص ممةا ٜضةاعد عًة٢
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عهط يكٝك ١ايثكاؾٚ ١اؿضار ٠ايعزبٝةٚ ١ااصة١َٝ٬س ممةا ٜضةاِٖ يف مػةٝري مًةو
ا٭ؾهار اـاط.١٦

معةةةايري اختيةةةار احملتةةةوى الثقةةةاص ص بةةةرامج تعلةةةيه العربيةةةة
للناطقني بغريها:
ي اَع معً ِٝايعزب ١ٝيًٓاطكني بػريٖا خصٛصٝاأل ثٝشٖا عٔ غريٖةا َةٔ
اي اَع ا٭خز٣س ْ ٫ك ٍٛإْٗا أؾضٌ مما صٛاٖاس ٚيهٔ ٭ْٗا ًَعةدأ ٠ب ةزم متٓاصةي
ٖٚذ ٙايغزحي ١املضتٗدؾ١س ؾُضُ ٕٛاحملت ٣ٛهلذ ٙاي اَع – د ٕٚعو – خيتًـ
عٔ َضُ ٕٛاحملت ٣ٛيًٓاطكني بٗاس ٚطزٜك ١ايعةزض يًُةاد ٠ايعًُٝةٚ ١مكةدميٗا –
يتُا  -خيتًـ عٔ طزٜك ١عزض املاد ٠يًٓاطكني بٗا ٖٚهذا...
ٚإ ٚمةةدأل أٚم ةة٘ مغ ةةاب٘س خاصةة ١ب ةةزاَع املبت ةةد٥ني َةةس ايةة اَع ايتعً ُٝٝةة١
يٮطؿةةاٍ َةةٔ ايٓةةاطكني ايعزبٝةة١س يهةةٔ ٖةةذا  ٫ميٓةةس َةةٔ ٚمةةٛد خصٛصةة ١ٝية اَع
معً ِٝايعزب ١ٝيًٓاطكني بػريٖا.
ٚقد أٚرد نٌ َٔ رعةد ٟأ)ةد طعُٝةٚ ١قُةٛد ناَةٌ ايٓاقة١س يف ايهتةاه
ا٭صاص ٞيتعً ِٝايًػ ١ايعزب ١ٝيًٓاطكني بًػاأل أخز٣س طا٥ؿ َٔ ١املبادٚ ٨املعةاٜري
ٜٓبػةة ٞا٭خةةذ بٗ ةةا عٓةةد اْتكةةا ٤احملت ةة ٣ٛايثكةةايف يف بةةزاَع معً ةة ِٝايًػةة ١ايعزب ٝةة١

يًٓاطكني بػريٖاس َٓٗا (:)8
 - 6إٔ معهط املاد ٠اٖ٫تُاَاأل ايثكاؾٚ ١ٝايؿهز ١ٜيًدارصني َس اخت٬ؾِٗ.
 - 0أ ٫مػؿٌ املاد ٠مٛاْي اؿٝا ٠ايعاَ ١املغُن ١بني ايثكاؾاأل.
 - 3إٔ ٜعهط احملت ٣ٛصٛر ٠ااْضإ ايعزبة ٞاملتلضأةز يف إطةار ايعصةز ايةذٟ
ٜعٝػ ؾ.٘ٝ
.8رشدي أمحد طعيمو وحممود كامل الناقة  ،الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى
إعداده وحتليلو وتقوميو ،جامعة أم القرى مكة املكرمة 6893م  ،ص
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 - 1إٔ ٜة ةةثري احملتة ةة ٣ٛايثكة ةةايف يًُة ةةاد ٠املة ةةتعًِ س ٜٚدؾعة ةة٘ إىل معًة ةةِ ايًػة ةة١
ٚا٫صتُزار يف ٖذا ايتعًِ.
 - 5إٔ مك ةةدّ امل ةةاد ٠املض ةةت ٣ٛاؿض ةة َ ٞةةٔ ايثكاؾ ةة ١ا ةةِ مت ةةدرج م ةة ٛاملض ةةت٣ٛ
املعٓ.ٟٛ
 - 1إٔ ًٜك ة ةدأّ احملتة ةة ٣ٛايثكة ةةايف باملضة ةةت ٣ٛاية ةةذٜٓ ٟاصة ةةي أعُة ةةار ايدارصة ةةني
َٚضتٛاِٖ ايتعً.ُٞٝ

معايري اختيار النصوص القرآنية:
ٜضةةتُد ٖةةذا املعٝةةار أُٖٝتةة٘ َةةٔ أُٖٝةة ١املصةةدر ايةةذْ ٟتلةةدا عٓةة٘ أ ٖٚ ٫ةٛ
نتاه اهلل صةبلاْ٘ ٚمعةاىل هايكةزبٕ ايهةز)ِٜس َٚةٔ املعًة ّٛإٔ ٖةذا ايهتةاه ايعظةِٝ
قةةد أع ةة ٢ايعزبٝةةَ ١ظةةاٖز يٝامٗةةا ٚأرصةة ٢قةةٛا ِ٥رقٗٝةةا ٚأصةةباه اْتغةةارٖاس إ قةةدّ
ايكةةزبٕ ايهةةز ِٜس َةةٔ َظةةاٖز ااعلةةاس ايًػةةٚ ٟٛايُٓةةا ج ايبٝاْٝةة ١ممةةا معًةة٘ ا أاةةز
نبري يف ايته ٜٔٛايًػ ٟٛؾض ٬عٔ ايثكايف ٚايُب ٟٛيًدارظ املضًِ.
َٔ ٖٓا ٜةلم ٞاؿةزص عًة ٢مضةُني ايٓصةٛص ا٭دبٝةْ ١صٛصةا قزبْٝةَ .١ةس
مضًُٓٝا بإ نٌ َا ٜدرظ َٔ ايكزبٕ ايهةز ِٜخةري نًة٘ إ ٫أْٓةا ْة٪از إٔ ؼهُٓةا
عةةدَ ٠عةةاٜري عٓةةد اختٝةةار ْصةةٛص يٝتعًُٗةةا ايدارصةة ٕٛايٓةةاطك ٕٛبػةةري ايعزبٝةة١
- :ٖٞٚ
أ  -عٓةةد اختٝةةار ايضةةٛر ايةةيت مةةدرظ ٜٓ ٫ظةةز إىل ايضةةٛرَ ٠ةةٔ يٝةةث طٛهلةةا أٚ
قصزٖاس إ يٝط َٔ اي٬سّ إٔ مه ٕٛقصةار ايضةٛر أصةًٗٗا يف ايةتعًِس إ قةد
حيؿظ ايدارظ بػري ايعزب ١ٝبٜاأل َٔ صٛر ط ١ًٜٛبلصزع مما حيؿظ بٜةاأل
َٔ صٛر قصري٠س قد ٜضتػزم يف ؾُٗٗا  ْٚل َؿزدامٗا ٚقتا ط.٬ٜٛ
ه  -إٔ ٜتِ مدرٜط اٯٜاأل األ ا٭از احملضٛظ يف يٝا ٠ايدارظ يف املضتٜٛاأل
ا٭ٚىل َ ةةٔ ايتعً ةةِٝس ٚإٔ  ٜةةتِ ايت ةةدرج إىل اٯ ٜةةاأل اي ةةيت مت ً ةةي ق ةةدرا َ ةةٔ
ايتؿهري اجملزد.
ج  -إٔ ٜتِ مدرٜط اٯٜةاأل ايةيت متعًةل بةاٯداه ايعاَةَٚ ١ظةاٖز ايضةًٛى يف
املض ةةتٜٛاأل ا٭ٚىل يتعً ةة ِٝايًػ ةة ١ايعزب ٝةة١س يًٓ ةةاطكني بػريٖ ةةا ا ةةِ ٜعكبٗ ةةا
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مةةدرٜط اٯٜةةاأل املتعًكةة ١با٭يهةةاّٚ .يف املضةةتٜٛاأل املتكدَةةٜ ١ةةتِ مةةدرٜط
اٯٜةةاأل املتعًكةة ١بايصةة .٠٬اةةِ إبةةزاس دٚر ايكةةزبٕ ايهةةز ِٜيف مهةة ٜٔٛااْضةةإ
ٚبٓا ٤اؿضاراأل ؾض ٬عٔ َزاعا ٠املضت ٣ٛايًػ ٟٛيًدارصني.
د  -اختٝةةار اٯٜةةاأل ايةةيت مه ةٛإٔ يف فُٛعٗةةا قصةة ١مغةةد ايدارصةةني ٚمةةدربِٗ
عً ٢إمزا ٤يٛار ميهٔ أدا ٙ٩داخٌ ايؿصٌ أ ٚيف ؾُ ٠ايٓغان اي٬صؿ.ٞ

معايري اختيار النصوص األدبية للناطقني بغري العربية:
املعاٜري اييت ٜٓبػ ٞإٔ ؼهُٓا عٓد اختٝار ايٓصٛص ا٭دب ١ٝاملةزاد مدرٜضةٗا
يًدارصني يًػ ١ايعزب َٔ ١ٝغري ايٓاطكني بٗا نثريَٗٓ ٠اه- :)9
 .6إٔ مضاعد ٖذ ٙايٓصٛص يف سٜاد ٠ايزصٝد ايًػة ٟٛيًدارصةنيس ٚإٔ مغةتٌُ
عً ٢ايُانٝي ايًػ ١ٜٛاييت مضاِٖ عً ٢ا٫صتعُاٍ اؿ ٞيًػ.١
 .0إٔ متٓاص ةةي َ ةةس َض ةةتٜٛاأل ايدارص ةةني ٚعك ةةٛهلِس ٚإٔ  ٜةةتِ مدرٜض ةةٗا بًػ ةة١
مٓاصبِٗ.
 .3إٔ ؼظ ٢ايٓصٛص ا٭دب ١ٝاأل اي ابس ااْضاْ ٞايعاّ بلٚي ١ٜٛا٫ختٝةارس
ًٜٗٝا اييت مع عٔ اجملتُس ايعزبٚ ٞق ُ٘ٝاـاص.١
ٜ .1زاعة ٢يف املضةةتٜٛاأل ا٭ٚىل يتةةدرٜط ايًػةة ١ايعزبٝةة١س يًٓةةاطكني بػريٖةةا إٔ
مه ٕٛايكصا٥د املختار ٠قصري٠س األ أٚسإ فشأ ٠أَ ٚكاطس قصريٚ ٠صًٗ١
ايتٓ ةةاٚ .ٍٚايض ةةٗٛي ٫ ١معة ة إٔ مه ةة ٕٛا٭ؾه ةةار َٓلً ةة ١أ ٚبض ةة ١ ٝاملعٓ ةة٢
عل ١ايعلش ايًػ ٟٛعٓد ايدارصني ايٓاطكني بػري ايعزب.١ٝ
 .5إٔ ٜزاع ٞؼكٝل ايتهاٌَ بني ايؿةزٚع املختًؿةَ ١ةٔ أده ْٚصةٛص ٚب٬غة١
ْٚكةد ا ..٭ ٕ اهلةدف َةٔ مدرٜضةٗا يًدارصةني ٖة ٛايتةدرٜي عًة ٢ايكةزا٠٤
اؾٝد ٠يٮده ٚؾُٗ٘ يًثكاؾ ١ايعزبٚ ١ٝمُٓ ١ٝايتذٚم ا٭دب ٞعٓد.ٙ
 .1عةةدّ ايتكٝةةد بغةةٗز ٠ا٭دٜةةيس يٝةةث ٜٓبػةة ٞعٓةةد اختٝةةار ْ ة

أدبةةَ ٞعةةني

يتدرٜض٘ يف بزْاَع معًة ِٝايًػة ١ايعزبٝة ١يػة ١ااْٝة ١أ ٫ؼهُٓةا عةٗزم٘ أٚ
 .9الناقة وطعيمة  :طرائق تدريس  ،مرجع سابق  ،ص .683 – 680
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عةةٗز ٠نامبةة٘س ؾكةةد ٜهةة ٕٛيهبةةار ا٭دبةةاٚ ٤ايغةةعزاْ ٤صةةٛص ٜٓ ٫بػةة ٞإٔ
مكدّ يف ٖذ ٙاي اَعس أَةا يصةعٛبتٗا ايًػٜٛةٚ ١إَةا ي ابعٗةا احملًةٞس ٚإَةا
ـصٛص ١ٝايتلزبة ١ؾٗٝةاس ٚمٓاٚهلةا يكة ِٝغةري َزغٛبة١س أ ٚاعةتُاهلا عًة٢
أؾهار َٚؿاْٖٛ ٫ ِٝد مكدميٗا يًدارصني.

املبخث الثالث
معايري اختيار النصوص املراد تدريسوا من حيث:
(املستوى  ،النناذج األدبية  ،العصور األدبية):
عًُ ١ٝاختٝار ايٓصٛص ا٭دب ١ٝاملزاد مدرٜضةٗا يدارصةني ٜ ٫تلةدا ٕٛايًػة١
ايعزبٝةة١س نًػةة ١أٚىلس ٜٓٚتُةة ٕٛإىل مٓضةةٝاأل كتًؿةةٚ ١ب٦ٝةةاأل ٚاكاؾةةاأل َتٓٛعةة١س
ؼتةةاج إىل اخت ٝةار دقٝةةلس  ٚيةةو اعزؾةةَ ١ضةةت ٣ٛايدارصةةني أ ٫ٚيتةةٜ ٢ةةتِ عًةة٢
ةة ٤ٛي ةةو مك ةةد ِٜايٓص ةةٛص ا٭دب ٝةة ١امل ُ٥٬ةة ١يه ةةٌ َض ةةتَ ٣ٛبت ةةد٥ا ن ةةإ أّ
َتٛصة ة ا أّ َتك ةةدَا  َٚةةٔ ا ةةِ ايعص ةةز اي ةةذٜ ٟب ةةدأ بت ةةدرٜط من ةةا ج َٓ ةة٘ هل ةة٤٫٪
ايدارص ةةني ايٓ ةةاطكني بػ ةةري ايعزب ٝةة١س ٚبع ةةد اخت ٝةةار ايعص ةةز  ٜةةتِ ؼد ٜةةد ا٭مٓ ةةاظ
ا٭دبٝةة ١ايةةيت ٜبةةدأ بتدرٜضةةٗا هلةة ٤٫٪ايدارصةةنيٖ .ةةذا ٚقةةد اختًؿ ة برا ٤ايبةةايثني
ٚأٖة ةةٌ ايعًة ةةِ يف ؼدٜة ةةد املضة ةةت ٣ٛاية ةةذٜ ٟبة ةةدأ ؾٝة ةة٘ مة ةةدرٜط ايٓصة ةةٛص ا٭دبٝة ةة١س
ٚنذيو ايعصز ايذٜ ٟتِ اختٝار منا م٘س ٚاؾٓط ا٭دب ٞايذٜ ٟبدأ بة٘ مةدرٜط
ايٓصٛص ا٭دب ١ٝهل ٤٫٪ايدارصني.

ونستعرض ذلك من خالل اآلتي(-:)10
أ /أَ ٟض ةةتٜ ٣ٛب ةةدأ ؾ ٝةة٘ مك ةةد ِٜايٓص ةةٛص هل ةة ٤٫٪ايدارص ةةني؟  ٜةةتِ مكض ةةِٝ
َضةةتٜٛاأل معًةة ِٝايًػةة ١ايعزبٝةة ١إىل عةةدَ ٠ضةةتٜٛاألس ٖٓايةةو َةةٔ ٜكضةةُٗا إىل
ا٬اَ ١ضتٜٛاأل :هاملضت ٣ٛاملبتدٚ ٨املتٛص ٚاملتكدّ) َثٌ ه َعٗد أّ ايكز)٣س
 .10أمحد شليب  :تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا  ،الكتاب األول  ،ص . 69-61
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ٖٓايةةو َةةٔ ععةةٌ ٖةةذ ٙاملضةةتٜٛاأل َٓضةةٜٛني ؾك ة س ُٖةةا :هاملضةةت ٣ٛاملبتةةد٨
ٚاملضت ٣ٛاملتكدّ).
ٖٓٚايةةو َةةٔ ٜكضةةُٗا إىل أربعةةَ ١ضةةتٜٛاأل َثةةاٍ َعٗةةد معًةة ِٝايًػةة ١ايعزبٝةة١
يػري ايٓاطكني بٗاس اؾاَع ١ااص ١َٝ٬باملد ١ٜٓاملٓٛر.٠
ٚايتعًةة ِٝايضةةا٥د ٖةة ٛايةةذ ٟععةةٌ ٖةةذ ٙاملضةةتٜٛاأل ا٬اةةَ ١ضةةتٜٛاأل املبتةةد٨
ٚاملتٛص ٚاملتكدّ.
أَ ةةا املض ةةت ٣ٛاي ةةذٜ ٟب ةةدأ ؾ ٝةة٘ مك ةةد ِٜايٓص ةةٛص ا٭دب ٝةة ١ؾٗٓاي ةةو ع ةةد ٠برا٤
- :ٖٞٚ
 - 6ال أي األولٜ :ز ٣إٔ ٜتِ مدرٜط ايٓصةٛص ا٭دبٝةَ ١ةٔ املضةت ٣ٛا٭ٍٚ
أ ٟاملبتد.٨
 -2الررر أي اليرررا  ٜ :ةةز ٣إٔ ٜب ةةدأ م ةةدرٜط ايٓص ةةٛص ا٭دب ٝةة ١يف املض ةةت٣ٛ
املتٛص .
 -1ال أي اليالثٜ :ز ٣إٔ ٜتِ مدرٜط ايٓصٛص ا٭دب ١ٝيف املضت ٣ٛاملتكدّ.

أي عصر تدرس مناذجى األدبية- :
مبا ٜٓبرا ٤ايبايثني ي ٍٛايعصز ايذٜ ٟبدأ ب٘ ايتدرٜط يًٓصٛص ا٭دب١ٝ
يًعصز اؾاًٖ ٞأّ ااص َٞ٬أّ اؿدٜث؟ ؾٗٓاى َٔ ٜز٣س إٔ أده ايعصز اؿدٜث
ٖةة ٛايةةذ٥٬ٜ ٟةِ ايدارصةةني يهْٛةة٘ أقةةزه إىل ر ٚايعصةةز َٚضةةاَ ٘ٓٝايثكاؾةة١س بُٓٝةةا
مٛام ةة٘ ايدارصة ةةني صة ةةعٛب ١يف ؾٗة ةةِ ايصة ةةٛرٚ ٠ا٭ؾهة ةةار اية ةةيت متضة ةةُٓٗا ايٓصة ةةٛص
ايكدمي ١إ ا قدَ هلِ يف بدا ١ٜدراصتِٗ ا٭دب.١ٝ
ٖٓاي ةةو َ ةةٔ ايب ةةايثني َ ةةٔ  ٜةةز ٣مك ةةد ِٜايٓص ةةٛص ا٭دب ٝةة َ ١ةةٔ ايعص ةةٛر
ااصةة ١َٝ٬ظاْةةي منةةا ج َةةٔ ايعصةةز اؿةةدٜث يف املزايةةٌ ا٭ٚىل يتةةدرٜط ا٭دهس
ٜٚضتثٓ ٕٛؾك ا٭ده اؾاًٖ ٞيف بداٜة ١ايدراصة ١ا٭دبٝة١س َثةاٍ َةا ٚرد يف ايهتةاه
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ايزابةةسس اؾةةش ٤ا٭ٚ ٍٚايث ةةاَْ ٞةةٔ َ ةةٓٗع ايعزبٝةة ١يًلٝةةا٠س َعٗ ةةد ايًػةة ١ايعزب ٝةة ١س

ماَع ١املًو صعٛد(.)11
إَا ايؿزٜل ايثايث َٔ ايبايثني ؾري ٣إٔ مدرٜط ايُٓا ج ا٭دب ١ٝاييت ثثةٌ
رٝةةس ايعصةةٛر ا٭دبٝةة ١د ٕٚاصةةتثٓا ٤يتةة ٢يف املضةةتٜٛاأل ا٭ٚىلس ٜٚغةةُن ََ٤٬ةة١
َضت ٣ٛايدارصةني َةٔ يٝةث ايًػةَٚ ١ةٔ يٝةث َٝة ٍٛايدارصةنيه ؾةب ا ناْة املةاد٠
َ ١ُ٥٬ؾَ ٬اْس َٔ مدرٜضٗا صٛا ٤ناْة َةلخَ ٠ ٛةٔ ايعصةز اؾةاًٖ ٞب ٚعصةز

صدر ااص ّ٬أ ٚا٭َ ٟٛأ ٚايعباص ٞأ ٚايعصز اؿدٜث)(.)12

األجناس األدبية اليت يبدأ بتدريسوا:
َعظةةِ املغ ةةتػًني يف معًةة ِٝايًػ ةة ١ايعزب ٝةة١س يًٓةةاطكني بػريٖ ةةا مي ًٝةة ٕٛإىل
مدرٜط أيٛإ َٔ ايٓثز ا٭دب ٞيف بداٜة ١مةدرٜط ايٓصةٛص ا٭دبٝة١س اةِ ٜٓتكًة ٕٛيف
َزيً٫ ١يك ١إىل مدرٜط ايٓصٛص ايغعز١ٜس  ٚيو ٭ٕ ْصةٛص ايٓثةز :هايكصة١
– املكايةة – ١املضةةزي – ١ٝاؿهةةِ – ٚا٭َثةةاٍ) .أصةةٌٗ َةةٔ ْصةةٛص ايغةةعز بايٓضةةب١
يًٓةةاطكني بػةةري ايعزبٝةة ١قةةدٚد ٟايثةةز ٠ٚايًػٜٛةة١س ٖٓٚايةةو َةةٔ ٜكةةدّ ايٓصةةٛص
ا٭دبَ ١ٝثاٍ َا ٚرد يف صًضً ١ماَع ١أّ ايكز٣س ايهتاه ايثاْٚ ٞايثايث ٚايزابس.
ٖذا ؾُٝا خي

ايدارصني ايهبار ايضٔس أَا بايٓضب ١يًدارصني ايصػار ايضٔ

هيًػةة ١ايعزبٝةة)١س نًػةة ١ااْٝةة١س ؾٗٓايةةو اخةةت٬ف إ إٔ ايٓصةةٛص ا٭دبٝةة ١يف ٖةةذٙ
اؿاية ةة ١ؽضة ةةس يضة ةةٛاب أده ا٭طؿة ةةاٍس  ٚية ةةو ازاعة ةةا ٠منة ةةِٖٛس إ يٮطؿة ةةاٍ
أ ٚاقٗ ةةِ؛ يًُ ةةزاٖكني اٖتُاَ ةةامِٗ ٚيًزاع ةةد َٝ ٜٔةةٛهلِ ٚاػاٖ ةةامِٗ ؾ٬ب ةةد َ ةةٔ
َزاع ةةا ٖ ٠ةةذ ٙايؿ ةةزٚم ايعُز ٜةة ١عٓ ةةد اخت ٝةةار ايٓص ةةٛص ا٭دب ٝةة ١ؾ ةةبعض املعًُ ةةني
خيتار ٕٚبعض ا٭ْاعٝد املكزر ٠عً ٢ا٭طؿاٍ ايعزه عل ١مكاره املضت ٣ٛايًػٟٛ
.11حممود كامل الناقة :أساسيات تعليم العربية لغري العرب  ،اخلرطوم  ،معهد اخلرطوم الدويل 6899،م  ،ص
.610
.12حممد عبد القادر أمحد  :طرق تعليم اللغة العربية  ،القاىرة مكتبة النهضة العربية ،ط6891 ، 3م  ،ص
.59
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 ٚعـ ايكاَٛظ ايًػ ٟٛيد ٣دارص ٞايًػ ١ايعزبَ ١ٝةٔ غةري أًٖةٗا َةٔ د ٕٚايٓظةز
يؿارم ايعُز ٚايثكاؾٚ ١ايؿهز يد ٣نبار ايضٔ َٔ ايدارصنيس ٚنةإ ميهةٔ هلة٤٫٪
املعًُني إٔ خيتارٚا ْصٛصةا عايٝة ١املضةُٚ ٕٛرؾٝعة ١احملتة ٣ٛصةًٗ٘ ايًػة ١بضة١ ٝ
ايُانٝي ٚاملؿزداأل.
َٚةةٔ خةة ٍ٬ممارصةة ١ايبايةةث يًتةةدرٜط ؾبْةة٘ ٜةةز ٣إٔ املضةةت ٣ٛاملبتةةد ٤ٟقةةد
ٜضت ٝس يف ؾُم٘ ا٭خةري ٠إٔ ٜضةتٛعي بعةض ايٓصةٛص ا٭دبٝة ١بضة ١ ٝايًػة ١يف
يدٚد َا معًُة٘ اي ة٬ه َةٔ َؿةزداأل ٚمزانٝةي صةًٗ٘ ااٜكةاع أقةزه َةا ٜهة ٕٛإىل
ا٭ْاعٝد األ ايُٓ اـاص ٚاييت مصً يإليكا ٤اؾُاعٞس ؾُثٌ ٖذ ٙايٓصٛص
ميهةةٔ إٔ مثةةز ٣يػةة ١ايدارصةةنيس ٚؼؿةةشِٖ عًةة ٢ا٭دا ٤ايًػةةٟٛس خاصةة ١يةة ٛصةةلبٗا
ؿٔ ممٝشس عدد ْغاطِٗ ٜٚضتثريِٖ ملٛاصً ١ايدرظ.
ٚمٛصةةً ػزبةةَٝ ١داْٝةة ١إىل ْتةةا٥ع يةة ٍٛاايضةةاظ بةةلٚسإ ايغةةعز ايعزبةةٞ
عٓد دارظ ايًػ ١ايعزب ١ٝيػري ايٓةاطكني بٗةاس إىل أْة٘ ميهةٔ ػزبة ١ايغةعز يف املةٛاد
ايدراص ١ٝيػري ايٓاطكني بايًػ ١ايعزب َٔ ١ٝاملضت ٣ٛا٫بتدا ٞ٥ا٭ٍٚس ؾُةٔ املةزم
إٔ ٜه ٕٛايغعز ايعزبٞس إ ا أيضٔ اختٝةارٙس قةادرا عًة ٢ايتةلاري يف نةٌ َةٔ ٜضةُع٘

يت ٢يدٜث ٞايعٗد بايًػ ١ايعزب.)13(١ٝ
 ٖٚةةذا يف رأ ٟايباي ةةث رد عًُ ةة ٞعً ةةَ ٢ع ةةارض م ةةدرٜط ايغ ةةعز ايعزب ةة ٞيف
املضةت ٣ٛا٫بتةةدا ،ٞ٥ؾةةايع ٖٓ ٠ةا باختٝةةار ايٓصةةٛص املُ٥٬ةٚ ١املٓاصةةب ١يًُضةةت٣ٛ
ايًػةة ٟٛيًدارصةةني ٖ٫ٚتُاَةةامِٗ ايثكاؾٝةة ١يٝتةةدرج ا٭َةةز ؾٝبةةدأ بتةةدرٜط بعةةض
ا٭ده يف املضة ةةت ٣ٛاملتٛص ة ة س َص ة ةايبا بة ةةاي بس يًٓصة ةةٛص ا٭دبٝة ةة١س ٜٚؿضة ةةٌ إٔ
ْض ةةتخً

اؿكة ةةا٥ل ٚأيهاَٗة ةةا َ ةةس أَهاْٝة ةة ١مكة ةةد ِٜبع ةةض املؿة ةةاٖ ِٝايب٬غٝة ةة١

ايبض ١ ٝاملضتخًص َٔ ١ايٓصٛص ا٭دب ١ٝيف أٚاخز املضت ٣ٛاملتٛص .
أَةةا املضةةت ٣ٛاملتكةةدّ ؾٗةة ٛبةة ٬عةةو اجملةةاٍ ايةةذٜ ٟضةةُ بتكةةد ِٜاملؿةةاِٖٝ
ايب٬غٝةةٚ ١ا٭يهةةاّ ايٓكدٜةةٚ ١املةذاٖيس َةةس َزاعةةاَ ٠ضةةت ٣ٛايدارصةةني بةةاي بسس َةةس
.13على حممد يونس :اإلحساس بأوزان الشعر العريب عند دارسي اللغة العربية لغري الناطقني هبا  ،حبث جترييب ،
جملة معهد اللغة العربية ،جامعة أم القرى  ،مكة املكرمة  ،العدد الثاين 6891 ،م  ،ص.528
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ا٭خ ةةذ يف ا٫عتب ةةار َ ةةا ب ةةني م ةةدرٜط ا٭ده ايعزب ةة ٞيًٓ ةةاطكني بايعزب ٝةةٚ ١مدرٜض ةة٘

يًٓاطكني بًػاأل أخز َٔ ٣ؾزٚم(.)14
يف َ ٤ٛا صبل َٔ برا ٤ؾبٕ ايبايث ٜةز ٣إٔ ٜةتِ مكةد ِٜايٓصةٛص ا٭دبٝة١
بعةةد إٔ ٜةةتُهٔ ايةةدارظ َةةٔ َٗةةار ٠ايكةةزا ٕ٫ ٠٤ايٓصةةٛص ا٭دبٝةةْ ١صةةٛص قزاٝ٥ةة١
عًة ٢إٔ ٜزاعة ٢اٖتُاَةةاأل ايدارصةني ٚأعُةةارِٖ ٚػةاربِٗ ٚاملةةٛاد ا٭دبٝة ١يف يػةةتِٗ
ا٭ّ.
.14حممود كامل الناقة ورشدي طعيمو  :مرجع سابق  ،ص .695
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املوجوات الرتبوية السابقة لتدريس النصوص األدبية(:)15
ٜٓبػةة ٞإٔ مضةةبل نتةةي مةةدرٜط ايٓصةةٛص ا٭دبٝةة ١يتةةدرٜط ا٭ده ايعزبةةٞ
َكدَةة ١إىل نةةٌ َةةٔ اي ايةةي ٚاملعًةةِ يتضةةاِٖ يف ايهٝؿٝةة ١إٔ ٜةةتِ بٗةةا مٓةةاٖ ٍٚةةذٙ
ايٓصٛص.

أوالً :املقدمة اليت توجى إىل الطالب ،ينبغي أن توضح لى
أ /أٖداف َكزر ايٓصٛص ا٭دب ١ٝاملزاد مدرٜض٘.
ه /املكدَاأل ايًػ ١ٜٛاييت ٜٓبػ ٞإٔ مٛؾز يف ايدارظ.
ج /املٗاراأل ايًػٚ ١ٜٛا٭دبٚ ١ٝايثكاؾٚ ١ٝايتذٚق ١ٝاييت ٜزاد انتضابٗا
يًدارظ.
د /ااعار ٠إىل ايتٛمٗٝاأل اييت مؿٝد يف ٖذ ٙايدراص.١
ٖة /ؼدٜد املد ٠ايشَٓ ١ٝيدراص ١املكزر.

يانياً :املقدمة اليت توجى للنعله وتوضح لى
َ - 6دَ ٣ز ١ْٚاملكزر يٝث ٜضت ٝس ايتلزى يف يدٚد ٖذ ٙاملز.١ْٚ
 - 0طزٜك ١ايتدرٜط ٚاملصادر ْٛٚع ايٛصا ٌ٥ايتعً ١ُٝٝاييت ميهٔ إٔ
ٜضتخدَٗا.
 - 3أصة ةةايٝي ق ٝة ةةاظ َكز ٝ٥ٚة ةة ١ايٓص ة ةةٛص ا٭دبٝة ةة َ ١ة ةةٔ اختب ة ةةاراأل ايتتُة ةة١
ٚاصةةت ٬ع برا ٤املدرصةةني ٚاـ ة ا ٚ ٤مةةدرٜط ٖةةذ ٙايٓصةةٛص عًةة ٢عٓٝةة١
صةػري ٠قبةةٌ مصةةُُٗٝاس نةةذيو م بٝةةل اختبةةاراأل ايؿٗةةِ ٚايتةةذٚم قبةةٌ
مدرٜضٗا.
َ - 1زاعا ٠إٔ ٜتٓاصي احملتَ ٣ٛس ايضاعاأل املكزر ٠يتدرٜضٗا.
.15حممد صاحل مسك  :فن تدريس اللغة العربية  ،مرجع سابق ،ص  061-065بتعرف
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 - 5ب املؿزداأل  ٚيو يتكً ٌٝايؿل ٠ٛبني َا درص٘ اي ايي َٔ قبةٌ َٚةا
صةةٛف ٜدرصةة٘س َٚةةٔ اةةِ ٫بةةد َةةٔ مةةزى َؿةةزداأل مدٜةةدٜ ٠ةةُى يًةةدارظ
اصتٓتاج َعٓاٖا ٚإدراى د٫٫مٗا َضتخدَا يف يو قزا ٔ٥كتًؿ.١
درٚظ ايٓصٛص ا٭دب ١ٝيػ ١ٜٛمضاِٖ َس غريٖا َٔ درٚظ هايًػ ١ايعزبٝة)١س
يف إمةةاد ٠ايٓ ةةل ٚص ةة ١َ٬ا٭داٚ ٤دقةة ١ؾٗ ةةِ املضةةُٛع ٚمُٓةة ٞايث ةةز ٠ٚايًػٜٛةة ١ي ةةد٣
ايدارصةةنيس ٚمزب ة ٞؾةة ِٗٝايةةذٚم ايؿ ة ايعةةاي ٞاملضةةتٚ .٣ٛدرٚظ ايٓصةةٛص ا٭دبٝةة١
ؼتاج إىل ايهثري َٔ ايكزاٚ ٠٤ايتُز ٜٔيٝه ٕٛايدارظ َتةذٚقا يةذيو ًٜٓتظةز َةٔ
َةةدرظ ايٓصةةٛص ا٭دبٝةة ١إٔ ٜكةةزأ ٜٚتةةذٚم مٝةةدا يتةةٜ ٢ضةةت ٝس إٔ ٜةة٪د ٟرصةةايت٘
عً ٢ايٓل ٛايذٜ ٟزم َ٘ٓ ٢أ ٚإٔ ٜتُهٔ َٔ ا٭خذ بٝد ايدارصني ٚإٔ ٜضاعد عً٢
إٔ ميٝةةشٚا اؿضةةٔ َةةٔ ايكبةةٚ ٝمةةذٚم َةةا ٜكزْٚ٩ةة٘ أٜ ٚضةةُعَ ْ٘ٛةةٔ ايغةةعز ٚايٓثةةز
اعةةدادِٖ يتةةذٚم ايكةةزا ٠٤املٓؿةةزد ٠خةةارج يلةةز ٠ايدراصةةٚ ١ايةةيت ؼكةةل هلةةِ ٖةةذٙ
ايؿٛا٥د.
- 6

ْصة ةةٛص ايغة ةةعز ٚايٓثة ةةز مضة ةةاعد عًة ةة ٢مكٜٛة ةةًَ ١هة ةةاأل اؿؿة ةةظ

ٚايتةةذنز إ ٖ ةة ٞاملةةٛاد ايٛي ٝةةدَ ٠ةةٔ َ ةةٛاد ايًػةة ١ايعزب ٝةة ١ايةةيت ٜهً ةةـ
ايدارص ٕٛباصتظٗارٖا.
 - 0مشٜٚد اي ٬ه بايثز ٠ٚايًػ ١ٜٛيؿظا ٚعبارٚ ٠أصًٛبا مما ُٜمةي عًٝة٘
مَُٓٗ ١ٝارامِٗ ٚسٜاد ٠إدرانِٗ.
 - 3أصًٛه ايٓ

ايضةٌٗ املبضة س َٚةا ؾٝة٘ َةٔ معةبري رٝةٌ ٚخٝةاٍ ٜٗةش

ْؿط ايكارٜٚ ٨دؾع٘ إىل َتابعت٘س ٜٚزب ٞيف ايةدارظ ٚقةا أدبٝةا ٜةشداد
صك ٬بايكزا.٠٤
 - 1مٛصٝس خٝاٍ ايدارظ ٚإط٬م ايعٓإ ٭ؾهار.ٙ
 - 5مُٓ ٍَٛٝ ١ٝايدارصةني إىل قةزا ٠٤ايٓصةٛص  َٚايعة ١ايؿٓة ٕٛا٭دبٝة١
ا٭خز ٣يًتعزف عً ٢املدارظ ا٭دب ١ٝاملختًؿ.١
 - 1مةةدرٜي ايدارصةةني عًةة ٢ؾٗةةِ ا٭صةةايٝي ا٭دبٝةةٚ ١أدراى أُٖٝةة ٚ ١ةةٛ
ايؿهزٚ ٠مضًضًٗا ٚيضٔ ايتعبري عٓٗا.
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 - 9مُٓ ١ٝقدرامِٗ عً ٢ايؿِٗ ٚايتذٚم ٚاؿهِ ٚاملٛاسْ.١
 - 9مُٓ ١ٝايذٚم ا٭دب ٞيًدارصني.
 - 8مدرٜي ايدارصني عً ٢ااْتاج ا٭دب ٞععزا ْٚثزا.
- 62

معٜٛد ايدارصني عً ٢ايبلث ايعًُةٚ ٞايزمةٛع إىل أَٗةاأل ايهتةي

يف ايُاا ا٭دب.ٞ
- 66

مشٜ ٚةةد ايدارصةةني ب ا٥ؿةةَ ١ةةٔ ايتلةةاره ٚاـ ة األ ايةةيت َةةز بٗةةا

صايي ايٓ .
ٚايٓصٛص ا٭دب ١ٝبٗذا مصٌ ايدارظ بايًػٚ ١متٛال ٖةذ ٙايصةًَ ١ةٔ خةٍ٬
ايكةةزا ٠٤املٓؿةةزد ٠ايةةيت مٛصةةس خٝةةاٍ ايةةدارظ عٝةةث ٜضةةت ٝس إٔ ٜع ة عةةٔ
ْؿض٘ ٚعٔ أؾهار ٙبايًػ ١ايعزبٚ ١ٝبايتايٜ ٞتُهٔ َٔ إمادٖ ٠ذ ٙايًػ.١
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اخلامتة:
مما صبل ٜضتخً
- 6

ايبايث َا ٜلم:ٞ
عٓد اختٝةار قتة ٣ٛايٓصةٛص ا٭دبٝة ١يًٓةاطكني بػةري ايعزبٝة١

عي َزاعا ٠ا٭صط ايٓؿضٚ ١ٝايُبٚ ١ٜٛايًػٚ ١ٜٛايثكاؾ ١ٝيًدارصني.
- 0

َٔ َعاٜري اختٝار ايٓصٛص ا٭دب ١ٝيػري ايٓاطكني بايعزب:١ٝ

أ .إٔ ٜه ٕٛاحملت ٣ٛصلٝلا َزمب ا با٭ٖداف  ٚا أُٖ. ١ٝ
ه .إٔ ٜهَ ٕٛتٛاسْا يف مشٛي٘.
ج .إٔ ٜه ٕٛيضارٜا كتًؿا َٚتٓٛعا ٜٗتِ عاماأل املتعًُني.
- 3
املتٛص
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ٜبدأ مكد ِٜايٓصٛص ا٭دب ١ٝيًٓاطكني بػري ايعزب ١ٝيف املضةت٣ٛ
 -املضت ٣ٛايثاْ.ٞ
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املصادر واملراجع:
 .6أ)د عًيب  :معً ِٝايًػ ١ايعزب ١ٝيػري ايٓاطكني بٗا س ايهتاه ا٭ ٍٚس ص
69- 61
 .0امتُاع خ اَٚ ٤تخصصني يف معً ِٝايعزب ١ٝس ماَع ١ايد ٍٚايعزب ١ٝس
عُإ س ا٭ردٕس ْٛؾُ . ّ6891
 .3رعد ٟطعٚ ١ُٝنُاٍ ايٓاق :١معً ِٝايًػ ١امصايٝاس َٓغٛراأل املٓظُ١
ايعزب ١ٝيًُبٚ ١ٝايعًٚ ّٛايثكاؾ ١إٜضٝضهٖ6109 ٛة . ّ0221-
 .1رعد ٟأ)د طعٚ ُ٘ٝقُٛد ناٌَ ايٓاق ١س ايهتاه ا٭صاص ٞيتعًِٝ
ايًػ ١ايعزب ١ٝيًٓاطكني بًػاأل أخز ٣إعدادٚ ٙؼًٚ ً٘ٝمكٛمي٘س ماَع ١أّ
ايكزَ ٣ه ١املهزَ.ّ6893 ١
 .5عً ٞأ)د َدنٛرْ :ظزٜاأل يف املٓاٖع ايعاَ ١س ماَع ١املًو صعٛد س دار
ايؿزقإس .ّ6886
 .1عً ٢قُد ْٜٛط :اايضاظ بلٚسإ ايغعز ايعزب ٞعٓد دارص ٞايًػ١
ايعزب ١ٝيػري ايٓاطكني بٗا س عث ػزٜيب س فًَ ١عٗد ايًػ ١ايعزب١ٝس
ماَع ١أّ ايكز ٣س َه ١املهزَ ١س ايعدد ايثاْ ٞس S.ّ6891
 .9قُد صاحل او س ؾٔ مدرٜط ايًػ ١ايعزبٚ ١ٝاْ باعامٗا املضًه١ٝ
ٚأمناطٗا ايعًُ١ٝس ايكاٖزَ ٠هتب ١ا٫لً ٛاملصز.ّ6895 ١ٜ
 .9قُٛد ناٌَ ايٓاقٚ ١رعٝد طع ١ُٝس طزا٥ل مدرٜط ايًػ ١ايعزب ١ٝيػري
ايٓاطكني بٗا َٓغٛراأل املٓظُ ١ااص ١َٝ٬يًُبٚ ١ٝايعًٚ ّٛايثكاؾ١
إٜضٝضهٖ6101 ٛة .ّ0223 -
.8

قُٛد ناٌَ ايٓاق: ١أصاصٝاأل معً ِٝايعزب ١ٝيػري ايعزه س اـزط ّٛس
َعٗد اـزط ّٛايدٚي ٞس.ّ6899

 .62قُد ص ٬ايد ٜٔفاٚر ٚؾتل ٞعبد املكصٛد ايدٜي .املٓٗع املدرص ٞس
ن 1ايه ٜٛدار ايعًِ .ّ6891
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ايعدد ايعغزٜٓ ٕٚاٜز ّ0261

311

أصط ْٚعٝري اختٝار ايٓصٛص ا٭دب......... ١ٝ

د .عُز عبد اهلل بضاطٞ

 .66قُد عبد ايكادر أ)د  :طزم معً ِٝايًػ ١ايعزب ١ٝس ايكاٖزَ ٠هتب١
ايٓٗض ١ايعزب١ٝس ن 3س .ّ6891
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