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 بسم هللا الرزتن الرحيم

صعوبات تعلم اللغة العربية للناطقني بغريىا: 
 األسباب وطرؽ ووسائل العالج.

 
 (ادارس اسإساليية  ي اذلناد وموذااادل)

 
 (اادلادارس اليت تتبع ادلنهج النظايي خصوص  )

 
  ي ادلؤمتر العادلي األول للغة العربية: التحاديات واآلفاؽللمشاركة يقرتح حبث 

 
 

 
 إعاداد

 
 زلماد يعقوب اذلنادي األعظمي

  
 اععة انإسساسيةاصتيف قسم اللغة العربية ب اهطالب دكتور 
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  الرزتن الرحيمبسم هللا

 

 يقادية

 
اعتند يقطنها عائتا عليوف عسلم تقريبنا ، كاللغة العربية لغة دينهم ، فكػ  طلػ  عسػلم يولػد 

، مث يقػػرا القػػراف كػػاعلن يف الكتاتيػػب كزكايػػا  ىػػ ه اللغػػة يف شػػبو القػػارن اعتنديػػة يلتػػت  درايػػتو ب  ديػػة
اظتساجد ، كاأليرن اظتتدينة عنها حترص على تثقيف ابنائهم يف اصتػو انإيػلع، ، كتغػرس يف قلػو م 
حب العلم في ىبوف إذ ععهد حتلػي  القػراف ، مث الػبعن عػنهم يتػدرت فيلتملػا باظتعاىػد انإيػلعية 

علم النملو كالصػرؼ كاللغػة العربيػة  -القراف كالسنة بدءنا عن العلـو اآللية  كاظتدارس الدينية ، ليتعلم
كعلػػم التلسػػل كالعقيػػدن كاألدإ كعػػا إذ  ، ـ اللقػػو كالػػولو ، كاضتػػديم كعلوعػػوكاستهػػاءنا عػػن علػػو  -

 ذلك عن العلـو كاظتنطا كالللسلة ، كى ا كلو يف ذتاين ينوات تقريبا.
  زعمػػوفحسػػبما يارس يتعلمػػوف تلػػك اللغػػة يف ىػػ ه اظتػػدكعػػن اصتػػدير بالػػ كر اف الداريػػ  

 كف اللغػػػػة العربيػػػػة سطقنػػػػا ككتابػػػػةن بيػػػػد ا ػػػػم   كتيػػػػد ، جليػػػػ  يهػػػػدؼ إذ فهػػػػم القػػػػراف كالسػػػػنةلعمػػػػ  
، كيف الرترتػة  ، كضبط الكلمات كيواجهوف لعوبات كثلن عتنوعة تتمث  يف فهم اظتسموع كاظتقركء

كاظتدػػػػكلة يف القواعػػػػد النملويػػػػة ، نها اظتدػػػػكلة الصػػػػوتية كالتعبل،كمػػػػا يتعرضػػػػوف ظتدػػػػاك  عديػػػػدن.ع
كاظتدكلة يف اظتلردات اليت تتدابو عع علردات لغة األـ. كاسطلقنػا عػن ىنػا كػ ف الباحػم  ، كالصرفية

؟ ىػ  ىػ ا  يتسائ  سلسو ى  يتمكن الطالب يف تلك اظتػدارس عػن فهػم القػراف كالسػنة فهمػا دقيقػا
ىػػػ  يصػػػ   ؟ رنن هػػػ  عػػػن ععػػػ  الكتػػػاإ كالسػػػنة عباشػػػالػػػدارس اف ينالقػػػدر اللػػػ ي  عػػػن اللغػػػة ي ىػػػ  

؟..كإف كػػاف اصتػػواإ إ     ؟ كتسػػات ت كثػػلن الطالػػب إذ اعتػػدؼ اظتندػػود عػػن تعلػػم ىػػ ه اللغػػة
 فلماذا؟.

ػز إف كالصػرؼ النملػو الطالػب ميػتعل   عػلـ  : اظتنللػوط، يقػوؿ  لػمليملنا يقػرا اف عػن عىجى
 كاكجػوً  الكػلـ ايػرار ععرفػة عػن عجػز إف البلغػة علػـو يػتعل م كعػلـ ؟ لػمليلة ككػ  كتػاإو  كػ 

ا كاضملةن  إباسةن  سلسو يف يدكر عٌما انإباسة كعن ، اياليبو ؼتتللات عن اظتراد كفهم ، بلغتو   يدو ي
ػ إف اظتنطػا يػتعل م كعػلـ ؟ اضػطراإه  ك  قلػاه   يف كلػمليملها القلػايا فايػد بػ  التمييػز عػن زعجى
 !؟ الناطا اضتيواف كاحملموؿ ، انإسساف اظتوضوع يكن د كإف ، عنها عليو يعرضي  عا ك 
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ا عجيػبه   ليصػنع إ  النجػارن يػتعل م فػل ، للعمػ  العلػم اف األيٌعػ،ٌ  الصػاسع يلهػم اف جػدن
 القلػية ىػ ه اظتػتعلم كتهػ  كاف ، كاظتلػاتي  األقلػاؿ ليصػنع إ ن اضتػداد ك  ، كالصػناديا األبػواإ
 عػن ذلػك بعػد عجػز كإف ، كالقواعػد اظتعلوعػات عػن ا يػتكثار إ  العلم عن يهمو فل ، اللركرية
 ُ عواطنها. يف  ا كا ستلاع ، فيها التصرُّؼ

 نالبملم.كالبملػػػػم يػػػػيتناكؿ الكػػػػلـ عػػػػ ككػػػػ  ىػػػػ ه األعػػػػور جػػػػاءت عندرجػػػػة يف ايػػػػباإ
 الػيت صػعوبات اعتنػد. كعدػكلة البملػم ىػ، اللعوبات تعلػم اللغػة العربيػة يف اظتػدارس انإيػلعية يف

انإيػػػرتاتيجيات كالويػػػائ  كالطػػػرؽ ظتعاصتػػػة ىػػػ ه اظتدػػػاك ، بيػػػاف ك  تعرقػػػ  دكف تعلػػػم اللغػػػة العربيػػػة ،
الػيت يتعػرض عتػػا  صػػعوباتؿ اظتنايػػب للتغلػب علػى ىػ ه الكتتجلػى اقتيػة البملػم يف اسػػو يػ و بػاضتلو 

 طلإ الناطق  بغلىا كخالة يف شبو القارن اعتندية.

 
 .ةعقدعة كػتورين كخادتينتظم عن البملم ك 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 .  ُّٓ،صُـ،تُُٗٗ، ُلوؾتماف،ط-ة اظتصرية العاظتية للندر،القاىرن:الدركالنظراتاظتنللوط، عصطلى لطل،، ُ
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 احملور األول
 

 تعلم اللغة العربية لطالب ادلادارس اسإساليية  ي اذلناد صعوبات
 

لعيب لعوبة:اشتٌد كعسير.الصعوبة لغة:
ُ 

ا الصػػعوبة  ي الػػتعلم: عرفهػػا الػػدفاع، ب  ػػا عػػائا يبعػػم يف التلعيػػ  اضتػػلن كيتطلػػب جهػػدن
 ِغل عباشر.فردينا اكرتاعينا عباشرنا اك 

يػػرل الباحػػم اف طػػلإ اللغػػة العربيػػة يف اظتػػدارس انإيػػلعية يف اعتنػػد يواجهػػوف لػػعوبات 
 .خالة عدكلتك  عاعة عدكلت عتنوعة ، تنقسم إذ

:    :العاية ادلشكالت أّوًل 

 .ازدحاـ اللصوؿ بالطلإ 
 .استماء طلإ اللص  إذ خلليات لغوية كثقافية عتعددن 
  اللغوم يف الصف الواحد.اختلؼ عستول الطلإ 
 .كثرن اللركؽ اللردية ب  الطلإ 
 .ضعف جتاكإ الطلإ عع اظتدرس 
 .عدـ اىتماـ الطلإ مبظهرىم 
 .بعن الطلإ   يدارؾ يف األسدطة التعليمية 
 .عدـ كجود كتب كعواد تعليمية عنايبة 
 .ضعف دافعية الطلإ ؿتو تعلم اللغة العربية 
 لغة كعنالرىا.ضعف اظتدرس يف بعن عهارات ال 
 .عدـ قياـ بعن الطلإ ب داء الواجبات اظتنزلية 
 .عدـ توفر الويائ  التعليمية 
 .ّقلة إظتاـ اظتدرس باصتواسب الرتبوية اضتديثة 

                                                           
 .ُْٓ،صُتالقاىرن: دارالدعون، د.ط.،ادلعجم الوسيط،غتمع اللغة العربية  كاخركف، إبراىيم عصطلى ُ
غتلػة : درايػات تربويػػة  صػعوبات تعلػم يػادة عواعػاد اللغػة العربيػة  ي ادلربلػة اسإبتادائيػة... ، ـ.ـ. ؾتػم عبػد هللا غػار اظتويػوم ِ

 .ُْٓ، صََِٗجاععة عيساف،  العدد اطتاعس ،كاسوف الثاين،-كلية الرتبية 
 .ِْجاععة بنجاإ:ص عندوراتاطقني بغريىاالتجربة الباكستانية، صعوبات تعليم اللغة العربية للنحاعد اشرؼ قتداين، ّ
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 ادلشكالت اخلاصة:ثاني ا: 

 صعوبات  ي القراءة. (1)
 .ادلسموع وادلقروء فهمصعوبات  ي  (2)
 صعوبات  ي الكتابة. (3)
 صعوبات  ي التحادث. (4)
 استخادام ادلعاام اللغوية.صعوبات  ي  (5)
 . ي ادلنهج صعوبات (6)

 :صعوبات  ي القراءة   -1

، فكػػاف اكؿ كحػػ،  القػػراءن تعػػد عػػن اكذ عراحػػ  اللغػػة ، كاىػػم خطػػون عػػن خطػػوات الػػتعلم
( كالػػبملا القػػراءن ُسػػزؿ علػػى الريػػوؿ لػػلى هللا عليػػو كيػػلم قولػػو تعػػاذ:و ًإقٍػػػرىاٍ    يػػورن العلػػا:

.ى، الطريقة اظتتبعة يف التعلم   فك  طالب يبدا درايتو بالقراءن اك ن

كععظػػػم  ، ك عػػػن اظتعلػػػـو اف القػػػراءن عػػػن اعقػػػد الولػػػائف انإسسػػػاسية الػػػيت ي ديهػػػا انإسسػػػاف
، ؽتػػػا يرتتػػػب عليػػػو  لػػػعوبات يف القػػػراءن جهػػػوفيوا %(َٖ حػػػوار الطػػػلإ ذكم لػػػعوبات الػػػتعلم

 ُالقراءن .عداك  اخرل يف باق، اظتواد الدرايية اليت تعتمد اللن على 

كاعا طلإ اللغػة العربيػة للنػاطق  بغلىػا فيتعرضػوف ظتدػاك  عديػدن يف قػراءن اللغػة العربيػة 
 يلخصها الباحم كما يل،.

 ادلشكلة الصوتية:(: ُ  -1

اعتنػػػد تتكػػػوف بدػػػو اللغػػػات كاللهجػػػات الػػػيت يبلػػػ  عػػػددىا حسػػػب انإحصػػػائيات اللغويػػػة 
ا .كاعػا اللغػة العربيػة فقػد احتلػا يف بعػن عنػاطا اعتنػد ِاضتكوعية عا يقارإ ثػل  ع ػة لغػة فصػاعدن

ا ا كغربنػ، شػرقن  عكاسة اللغة الثاسية ، كتدرس خصولنا يف اظتدارس انإيلعية اظتنتدػرن يف عنػاطا اعتنػد
كلكػ  عنطقػة لغتهػا الرشتيػة  -، ، كالطػلإ  يتلقػوف العربيػة إ  عػن ايػات ن عنػاطقهما كمشػا ن كجنوبن 

                                                           
 .ّللملقاين سور ػتمد،انإيكندرية:عندورات شبكة األلوكة.صالرياض النادية شرح القاعادة النورانية،للح بن ػتمد زتد، ُ
العػاـ :لبنػافات األدبيػة والككريػة،....،رللة ايل الادراسالثنائية اللغوية ب  اللغات اعتندية كالعربية اللصملىالندكم قمر شعباف، ِ

 .َُـ،صَُِٓ،عايوٕالثاين، العدد 
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فيتػ ثركف بلغػا م األـ عػع اللهجػات الدراجػة فملينمػا يقػرتكف  -اللغػات األـعع اللهجػات الدارجػة ك 
اللغػة العربيػػة يعػػنكف عػن الػػوا ا بػػ قرإ األلػوات إلػػيهم يف اللغػػة األـ كذلػك ألٌف بعػػن األلػػوات 

،  ، كالػػزام ، كالثػاء ، كالػ اؿ ، كاطتػػاء توجػد يف الكثػػل عػن اللغػات اعتنديػػة، اعثػاؿ: اضتػاء العربيػة  
 الرعػوز ساحيػة ، كالقاؼ.اعػا عػن ، كالغػ  ، كالعػ  ، كالظػاء ، كالطػاء ، كاللػاد ، كالصػاد  كالدػ

 ، كلكنها ختتلف يف النطا ب لوا ا. الكتابية فقد توجد يف بعن اللغات عث  األردية
 ، لوجػود حػركؼ ختتلف عن اللغات اعتندية ب لواف عن النن كالتنغػيم ايلنا اللغة العربيةمث 

كادىن  اضتلػا(  فػراغ . اضتنجػرن( ككيػط اضتلػا اضتلػا الثل :اقصػى ب قسػاعو عنطقػة اضتلػا تولػف
 .علػػى الرتتيػػب، ؾ ، ؽ  ، خ، غ ، ح ، ع ،ق ، ب لػػوات:ء  كالطبػػا( يف النطػػا اضتلػػا  اللهػػان

كجعػ  ، كجعػ  الغػ  خػاء  ، كجعػ  اضتػاء ىػاء ، فيظهر التباس لػدل الطػلإ يف جعػ  العػ  قتػزن
 ُالقاؼ كافا.

كتتسم العربية ب لوات عطبقة ى،: ظ(  ض(  ط(  ص( ذات سظػائر عنلتملػة ىػ،:  ذ( 
 د(  ت(  س( .كاأللػػػوات اظتطبقػػػػة حتتػػػات إذ بػػػػ ؿ غتهػػػػود اكػػػن عنػػػػد النطػػػػا  ػػػا لتقٌعػػػػر اللسػػػػاف 

خلفنػػػػا لنظائرىػػػػا اظتنلتملػػػػة.كيظهر كتراجعػػػػو يف اضتلػػػػا كعتػػػػ ا فهػػػػ، الػػػػوات غػػػػل شػػػػائعة انإيػػػػتعماؿ 
كجعػػػ   ، كجعػػػ  اللػػاد دا  كذا  كزايػػػا ، يف جعػػػ  الظػػػاء ذا  كزايػػا كضػػػادا لتبػػاس لػػػدل الطػػلإا

 ِكجع  الصاد كالثاء يينا. ، الطاء تاء
فاطتػػاء كالصػػاد كاللػػاد  مث تتصػػف بعػػن اضتػػركؼ العربيػػة يف الػػوا ا بػػالتلخيم كالرتقيػػا ،

رققػػة بقيػػة ، كاظت كالغػػ  كالطػػاء كالقػػاؼ كالظػػاء مبجموعهػػا  خػػ  ضػػغط قػػ ( عػػن اضتػػركؼ اظتلخمػػة
رجػع لكتػب التجويػد يكاللـ كالراء دائرن ب  الرتقيا كالتلخيم عتا عدن حا ت عػن اراد  –األحرؼ 

 ّا.ا كترقيقن كا لف تابعة ظتا قبلها تلخيمن  –
يبدكعن اظتنايب ذكر اضتركؼ العربية اليت يصعب اداتىػا علػى طػلإ اظتػدارس انإيػلعية 

 ات كالبي ة.يف اعتند حسب اختلؼ اظتناطا كاللغ
، الػػيت ينطػػي  احلػػروؼ العربيػػة الػػيت يصػػع  تلكظهػػا علػػ  طػػالب ادلنػػاطي الشػػرعية الشػػمالية 1

، واذلناديػة يػع بعػج ذلجااػا التابعػة ذلػا ىػي:ث/ ج/ ح/خ/ ذ/ ز/  ، واألوريػة ، واآلسػايية أىاليها البنغالية
   )مخسة عشر برفا/ صوتا.  ش/ ص/ ض/ ط/ ظ/ ع/ غ/ؼ/ ؽ/

 ، ىػػػي:ث/ذ/ص/ الػػػيت يصػػع  أداؤىػػػا علػػ  بعػػػج نػػاطقي اللغػػػة األرديػػةاحلػػروؼ العربيػػة  2
 /ظ/غ/ؼ/ؽ )تسعة بروؼ/ أصوات(. ض/ط

                                                           
 .بتصرؼ.ِٔ-ِٓص،صعوبات تعليم اللغة العربية للناطقني بغريىاالتجربة الباكستانيةد.حاعد اشرؼ قتداين، ُ
 .ِٔسلس اظترجع.ص  ِ
 .َُللملقاين سور ػتمد،صالرياض النادية شرح القاعادة النورانية،للح بن ػتمد زتد، ّ
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 ، ىػي:ذ/ظ احلروؼ العربية اليت يصع  أداؤىا عناد العادياد ممن يتخصػ   ي اللغػة العربيػة    3
 1/ص/ض/غ/ؽ )ستة بروؼ/أصوات(.

 يشكلة طريقة األداء واللكنة األعجمية:( ُ  -2

ب لػػػوات  ، كمػػػا تتسػػػمرفػػػع الصػػػوت كخللػػػوضتػػػاف شػػػجية تتصػػػف بالعربيػػػة ذات اكاللغػػػة 
 اضتػػػػركؼبتملقيػػػػا ك  ، كغلىػػػػا عػػػػن اقسػػػػاـ الصػػػػوت ، كغتهػػػػورن كعهمويػػػػة ،احتكاكيػػػػة كاسلجاريػػػػة 

 كسػنن خالػة، ،   عػ إكإطباقها كإسلتاحها.كعتا تنغيم حلو كرس، كتلخيمها كترقيقها  ، كتسهيلها
 اللغات األخرل. تكاد جتد يف غلىا عن 

، فيواجهػػػػوف  كطػػػػلإ اظتػػػػدارس انإيػػػػلعية يف اعتنػػػػد  يراعػػػػوف تلػػػػك الصػػػػلات يف القػػػػراءن
عدکلة الٌلكنة األعجمية يف قػراءن النصػوص األدبيػة ، كذلػك أل ػم   يعيدػوف يف بي ػة عربيػة ، ك  

م عػػػن عػػػن اىػػػ  اللغػػػة ، بػػػ  رمبػػػا ختلػػػو قػػػراء  ادائهػػػم هػػػم ، فتختلػػػف سػػػن م كايػػػلوإمتػػػالطوف عع
 ، بلهجتػو اطتالػة فيقػرا كػ  عػنهم اللغػة السمات العربيػة اكتتجػاكز عػن القيػود الصػوتية لتلػك اللغػة.

 بننن اللغة العربية. ك  يتقيد

   :ادلشكلة  ي القواعاد( ُ  -3

كعتػػا قواعػػد ؿتويػػة كلػػرفية الدالػػة علػػى اإ كالبناء.كعػػن شتػػات اللغػػة العربيػػة ا ػػا لغػػة انإعػػر 
كعكاستهػا يف اصتملػة ، كاشػتقاقها عػن اظتػادن األلػلية ، كتلريعهػا إذ اكزاف ؼتتللػة ضبط الكلمػات ، 

 كلي  عتعددن.
فالطالب اعتندم يتعرض لصعوبات يف القواعد النملوية كالصرفية  كمتطئ خط  فاحدنػا يف 

كينصػػبها عكػػاف الرفػػع كمتللػػها ػتػػ  النصػػب ،  ، القػراءن العربيػػة حيػػم يرفػػع الكلمػػة عكػػاف اطتلػن
 اللغوم كالنملوم كالصريف.، كتركيب الكلـ كاصتم   ، يتمكن عن علم النملو كالصرؼ عاد

 :صعوبات  ي فهم ادلسموع وادلقروء    -2

يتلقػػى شتػػع الطلػػ  اللغػػة األـ ، فػػيلهم اللغػػة اك ن مث ينطقهػػا ثاسينػػا تػػدركتينا،  ،ءقبػػ  كػػ  شػػ
م كلػػد يف بي ػػة اللغػػة   فػػ  م يف كلكػػن طػػلإ اللغػػات األجنبيػػة ؼتتللػػ  دتاعنػػا عػػن ىػػ ا الطلػػ  الػػ 

البداية يقرتف اللغة مث يلهمو ا بالتدرت بػدءا عػن فهػم ععػک الکلمػة إذ ىلػم ععػاين الػن  القرائػ، 
عركرنا بتمللي  اصتملػة كاللقػرات ، كعػن ىػ ا اظتنطلػا يتعرضػوف ظتدػاك  يف فهػم اظتقػركء لقلػة علػردات 

                                                           

 .ِٔصالثنائية اللغوية بني اللغات اذلنادية والعربية الكصح ....الندكم قمر شعباف، ُ
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كالنملويػػػة كالصػػػرفية بػػػ  اصتمػػػ  الػػػواردن يف الػػػن   ، اكلعػػػدـ إدراكهػػػم العلقػػػة اللغويػػػة اللغػػػة عنػػػدىم
 ، اك للعف ال اكرن اللغوية لديهم. اك لسوء فهم الد  ت للن  القرائ، ، اظتقركء

كاعا فهم اظتسػموع فهػم يواجهػوف ايلنػا لػعوبات يف إدراؾ عايسػمعوف عػن اللغػة   كذلػك 
لعػػػدـ اخػػػتلطهم ب ىػػػ   إيػػػتماعها  ػػػ ه اللغػػػة ، كد يتعػػػودكا علػػػى ألف جهػػػازىم السػػػمع، د يػػػ لف

 ؿ:دـ ؽتاريتهم اللغة ك دان لإلتصا، اك لع اللغة ، اكلقلة ايتخداعهم الناعج السمعية

 صعوبات  ي الكتابة:  -3

تعػػػد الكتابػػػة عػػػن اىػػػم عراحػػػ  اللغػػػة ، كحتتػػػ  اظترتبػػػة الثاسيػػػة بعػػػد القػػػراءن حيػػػم اقػػػرتف هللا 
ـي  و قولػػ بقولػػو:  ا إذ اقتيػػة الكتابػػة كسظػػرن  ( ْ-ّل ػػمى بًػػاٍلقىلىًم   العلػػا:و:  ال ػػً م عى اقٍػػػرىاٍ كىرىبُّػػكى اأٍلىٍكػػرى

ػػػم يف قولػػػو:  اقتيػػػة عهػػػارات  وضػػػ .فهػػػ ه اآليػػػات القراسيػػػة ت(ُف كىاٍلقىلىػػػًم كىعػػػا يىٍسػػػطيريكفى  القلػػػم: اىقسى
 الكتابة عع عهارات القراءن.

 انإعلء كضػبط الكلمػات،يف كمن رحلة الكتابة تكالصعوبات اليت يواجهها الطلإ يف ع
 .التعبلك  الرترتة عدكلة كبعلها ت و عتداخلة يف،  ضعف يف القواعد النملوية كالصرفيةك 

  ( يشكلة اخلط واسإيالء: 3) -1

يػػ ىب كثػػل عػػن البػػاحث  إذ اف اكؿ عػػا يواجػػو اظتػػتعلم يف كتابػػة اللغػػة العربيػػة ىػػو تدػػابو 
، كاللػػػػارؽ  ز ، ظ ، ، ذ ، ض ، ص ش ، ، س ، ق ، ح عثػػػػ  ت ، ط اضتػػػػركؼ يف األلػػػػوات :

  فػػاضترؼ  بينهػػا ىػػو النطػػا الصػػملي  .كمػػا اف اضتػػرؼ يتغػػل شػػكلو يف اكؿ الكلمػػة عنػػو يف اخرىػػا
  عػػثل ي خػػ  اكثػػر عػػن شػػك .عث : الواحػػد قػػد ي خػػ  عنػػد الكتابػػة اشػػكا  ؼتتللػػة ، فملػػرؼ العػػ 

 .  شتع ، جاع ، عنا، ع عن

 كثلنا يف الكتابة ى،:  اليت يقع فيها اظتتعلموف كاألخطاء 

 خر.آإبداؿ حرؼ ب  طة يف غل عوقعها. كتابة اعتمزن اظتتوي
 فص  عا حقو الول     عدـ التمييز ب  قتزو الول  كالقطع. 
 إضافة حرؼ اك اكثر يف الكلمة.  ح ؼ حرؼ اك اكثر عن الكلمة. 

 حيم يكتب سوسان.  التنوين ،  اطتلط ب  األلف اظتمدكدن كاظتقصورن. 
 كتابة التاء اظتلتوحة تاء عربوطة.  عدـ كتابة الواك يف كلمة   عمرك  .
    كل  عا حقو اللص .   كتابة التاء اظتربوطة تاء علتوحة. 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





8 
 

 اطتلط ب  اعتاء كالتاء اظتربوطة .  كتابة اعتمزن اظتتطرفة يف غل عوقعها. 
 زن عادية.كتابة قتزن اظتد قت إثبات قتزن   ابن   ب  علم  ع كورين . 

 عدـ كتابة األلف اللارقة ب  كاك اصتماعة كاك اللع .
 ُكتابة الددن حبرف  .

 ( يشكلة ضبط الكلمات:3) -2

كاعػػا اظتدػػكلة يف ضػػبط الكلمػػات: فتػػ و يف كلمػػات عربيػػة تسػػتخدـ يف اللغػػات اعتنديػػة، 
نػاطقوف باللغػة ، فملينمػا يسػتخدعها ال عع تغل قلي  يف حركات اضتػركؼ ، كخالة يف اللغة األردية

،  ، كبػػػ  ايػػػتخداعا م احملليػػػة ،  نتيػػػزكف بػػػ  اضتركػػػة العربيػػػة األلػػػلية األرديػػػة يف كتابػػػا م العربيػػػة
، كيف  ، كيف كيػػػط الكلمػػػة كذلػػػك يتسػػػبب يف اخطػػػاء ضػػػبط الكلمػػػات عاعػػػةن يف عصػػػادر األفعػػػاؿ

 إذ ذلػك ، كعػا األفعػاؿ الثلثيػة، كيف علػارع  رتوع اظت سم الساد للكلمة اليت اخرىا التاء اظتػدكرن
 كإليكم جدكؿ ظتث  ى ه الكلمات.

 األخطاء الواردن الكلمات الصمليملة األخطاء الواردن الكلمات الصمليملة
 اللرح بسكوف الراء( اللرح بلت  الراء( اطتطابة بكسر اطتاء( اطتطابة بلت  اطتاء(
 الكس  بسكوف الس ( الس (الكس  بتملريك  اللياع بكسر اللاد( اللياع بلت  اللاد(
 سدكات  بسكوف الداؿ( سدكات بتملريك الداؿ( سداط بكسر النوف( سداط بلت  النوف(
 تررتة بلم اصتيم( تررتة كلعللة( ععركة بكسر الراء( ععركة بلت  الراء(
 ينهن كينصر( ينهن كيلت ( علقة بكسر الع ( علقة بلت  الع (
 ػتبة بلم اظتيم( ػتٌبة بلت  اظتيم( زتاس بكسر اضتاء( زتاس بلت  اضتاء(
 ِلن بلت  الباء( لن بسكوف الباء( زكات بكسرالزاء( زكات بلت  الزاء(

 ( يشكػلة القواعاد النحػوية والصرفية:3) -3

إف اكثػػر األخطػػاء تكػػوف يف عمليػػة ادان التعريػػف كالتنكػػل كىػػ، لػػاىرن عوجػػودن باللعػػ   
فل، اللغة األردية   يستخدعوف ادان للتعريف ، كيلهػم التعريػف عػن يػياؽ الكػلـ ، فيتوقػع عػنهم 

                                                           
 ،علخصنا.ُّص صعوبات تعليم اللغة العربية للناطقني بغريىاالتجربة الباكستانية،د.حاعد اشرؼ قتداين، ُ
 صرؼ.،بتِٖصالثنائية اللغوية بني اللغات اذلنادية والعربية الكصح ....،الندكم قمر شعباف، ِ
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إعػػا إقتػػاؿ ايػػتخداـ ادان التعريػػف اك اطتطػػ  ، اك اظتبالغػػة يف ايػػتخداعها فيلػػعوف ادان التعريػػف يف 
 ُظتوضع .ا

، خػػػتلؼ تركيػػػب اصتملػػػة بػػػ  اللغػػػات، ا كيػػػدخ  يف عدػػػاك  القواعػػػد النملويػػػة كالصػػػرفية
 لتػد  العربيػة كىػ ا اللغػة إلػ  األـ لغتػو عػن النملويػة سقػ  البنيػة اجتػاه اعتنػدم الطالػب لدل فيوجد
:   بطريقة  اظتلاؼ، قب  ي و إليو كاظتلاؼ اظتولوؼ الصلة األردية تسبا اللغة يف شعورية فمثلن
ـ األ لغتػو علػ  اطتػاطئ بقيايػو الرتاكيب ى ه عث  تكوين يف متطئ اللغة العربية تٌعلم عند فالدارس
 إلػ  كعػا،  طالبػة غتتهػدن(  طالبػة غتتهػدن،   رجػ  لػاح( رجػ  النعا اظتنعػوت عث :لػاح فيسبا

 زيػد .كتػاإ  عكػاف  كتػاإ  فيكتػب  زيػد اظتلػاؼ علػ  اظتلػاؼ إليػو قػد يقػدـ ذلػك . ككػ لك
 .ِك حاعد قلم  عكاف قلم حاعد 

مث  ، كقػػػػد متطػػػػئ يف تركيػػػػب اللعػػػػ  داخػػػػ  اصتملػػػػة اللعليػػػػة فيػػػػ كر اك ن اللاعػػػػ  مث اظتلعػػػػوؿ
ػػػ اللعػػػ  ا علػػػى اللغػػػة األـ.كيقوؿ: زيػػػده خبػػػزان اىكى ى .كمػػػا متطػػػئ يف تصػػػريف األفعػػػاؿ كلػػػيغها قياين

 اللعف يف القواعد النملوية.ك  عراء اف عرجع تلك األخطاء الكتابية ىو  ، كعدتقا ا

 الرتمجة: يشكلة( 3) -4

الرترتػػػة أليػػػباإ تعػػػود إذ قلػػػة عدػػػكلة لعربيػػػة   يتملػػػرركف عػػػن ف بغػػػل او طػػػلإ النػػػاطقال
 ، اكلعػػػػدـ قػػػػدر هم علػػػػى التلكػػػػل اصتيػػػػد ، اكلػػػػعوبة ايػػػػتخداـ علردا ػػػػا ، علػػػػردات اللغػػػػة عنػػػػدىم

 كالتعبل اظتنايب.

 علة يكردات اللغة: -1

 تالية.اليباإ ألعلردات اللغة ت و ل كاظتدكلة يف قلة
: كاستقػػاء الكلمػػات كالتعبػػلات اثنػػاء  ، قػػراءن النصػػوص العربيػػةبعػػدـ اىتمػػاـ الداريػػ   أوًل 

 كحلظها عن لهر قلب اك بكتابة يف اظت كرن. ، درايتهم
الطػػػػلإ يقتنعػػػػوف بقػػػػراءن النصػػػػوص كتررتتهػػػػا إذ اللغػػػػة األـ فقط.فليسػػػػتخدعوف  ثاني ػػػػا:

كحينمػػا يلػػطركف إذ    لػػ ا تقػ  عنػػدىم علػػردات اللغػة ، التعبػػلات يف حػديثهم اليػػوع،الكلمػات ك 
 .يدماأل ،يقلوف حيارل عكبل ، الرترتة عن اللغة األـ إذ اللغة اعتدؼ

                                                           
 .ِٖص صعوبات تعليم اللغة العربية للناطقني بغريىاالتجربة الباكستانية،د.حاعد اشرؼ قتداين، ُ
 .ِٗاظترجع السابا،ص ِ
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الكتػػب يف اظتقػػرر الدرايػػ، ختلػػو عػػن الكلمػػات كاظتلػػردات الكثػػلن الػػيت لتتػػات إليهػػا  ثالث ػػا:
 الطلإ اثناء الرترتة.

، رابع ا:   ك  يکللػوف األيات ن   يهتموف بالرترتة عػن اللغػة األـ إذ اللغػة اعتػدؼ إ  قلػيلن
كإفتا قتهػم الوحيػد قػراءن  ، عهم يف رت  عليدنكايتخدا العربية للغة األردية الطلإ حبل  اظتلردات

 النصوص كتررتتها إذ اللغة األـ.

 صعوبات يكردات اللغة: -2

التػداخ  اللغػوم بػ  اللغػة لطػلإ يف علػردات اللغػة تتمثػ  يف كالصعوبات اليت يواجههػا ا
كالػػيت تػػ و يف اللغػػة  ، فمػػثلن اخػػ ت اللغػػة األرديػػة الوفنػػا عػػن الكلمػػات العربيػػة ، األـ كاللغػػة اعتػػدؼ

 األردية على ثلثة افتاط.
 اجلاديادة وانصبغت اللغة لباس فلبست ، فتغريت صيغتها األردية  ي وردت اليت ادلكردات -أ 

 لكن، األصل اليت كانت  ي ، تنادور ، ورا ، متاشا ، متنا متيز، ، طمانيت ، ليكن كلمات: يثل ، عالبها  ي
 1.تّنور ، وراء ، متاشی ، متنی متييز، ، طمانينة

ا. يثل   -ب  ادلكردات الادخيلة والكلمات ادلستعارة ادلتشاهبة  ي الشكل وادلعىن ؛ وىي كثرية ااد 
 ، استقبال ، ، زلج ، زلكل ، كتاب ، يوت ، يقصاد ، بالكل يشغول نتظار،ا،  نتقامانتظام ، ا: كلمات
، عاشػػػي. ويتػػػوافر  ي األرديػػػة أكثػػػر يػػػن  ، ذكػػػر، عشػػػي ، ثابػػػت ، تػػػاري  ، خػػػادم ، دواء ، أسػػػرار إنعػػػام

 2كلمة تقريبا ين ىذا القبيل.1227
ة أكثػػػر وىػػػي الػػػيت صلػػػ  الصػػػعوب ، ادلكػػػردات الػػػيت تتشػػػابو  ي الشػػػكل و تلػػػ   ي ادلعػػػىن -ج 

وذلػ  ألمػم  ؛ للنػاطقني باألرديػة ادلعػىن بالنسبة إىل السهولة اليت تأيت هبا الكلمات ادلتشػاهبة  ي الشػكل و
 زللها بقياسهم اخلاطئ عل  لغتهم األم. ويستخاديوما  ي غري ، خيطؤن خطأ  فابش ا  ي يثل ىذه الكلمات

 يف اللغة األردية.يف اصتدكؿ التار يرتل كم تتغلععاين الكلمات العربية 

 ععناىا يف اللغة العربية ععناىا يف اللغة األردية الكلمات الدخيلة
 اظتنايب الناعم اظتلئم
 تثبيا،اختاذ القرار خطابة تقرير
 ععاىدن فج ن كلدفة يةاتلاق

                                                           
 ،بتغل.َّصصعوبات تعليم اللغة العربية للناطقني بغريىاالتجربة الباكستانية،د.حاعد اشرؼ قتداين، ُ
، ِ-ْلعػدد ا اعتنػد، ثقافػة غتلػة واحلقيقػة، الكرضػية بػني األرديػة اللغػة  ي ادلتغرية العربية الكلمات يعاين الرزتن، إحساف ييد ِ

 .سقل عن الندكم قمر شعباف.ِّٗصنظام اللغة األردية،.كعبد هللا عباس الندكم،ّٗٗـ، ص ََِِ
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 رئيس القرية جيد كحسن عمدن
 اجنيب،عسافر فقل غريب
 يج  عكتب دفرت
 زتلة ازدحاـ ىجـو
 عكاف يعٌد ظتزاكلة عم  عع . ععهد لألطلاؿ عكتب
 عوضع،عنزلة عنزؿ عكاف
 عكاف، دكاف قصر ػت 
 رتبة عرن عرتبة

كعػػا إذ ذلػػك عػػن اظتلػػردات الكثػػلن الػػيت تدػػك  لػػعوبة للػػدارس اعتنػػدم بسػػبب التدػػابو 
   ُللظا كانإختلؼ ععک.

ػػ عدػػكلتكعػػن  ا علػػى كثػػل ا خاط نػػالرترتػػة ايػػتخداـ الصػػلت العربيػػة يف غػػل ػتلهػػا قياين
عػػن الكلمػػات العربيػػة الػػيت تػػرتجم يف األرديػػة بكلمػػة  علػػى  فيػػ و الػػدارس اعتنػػدم بصػػلة على  عػػع  
كلمػػػات   للػػػم   رحػػػم   اعػػػن   اقتنػػػع   كثػػػا   كلػػػ    ركػػػب كيعن عنهػػػا بقولػػػو:للماى علينػػػا، 

 ، كلػػ  القطػػار علػػى احملطػػة ، كثقػػاي علػػى قولػػك ، اقتنعػػاي عليػػك ، هللااعنػػاي علػػى  ، ارحػم علػػ،ٌ 
ركبػػػاي علػػػى القطار.كمػػػا يػػػ و يف األرديػػػة ععػػػک  ًعػػػن  عػػػع كلمات خػػػاؼ   قػػػاؿ   دعػػػا   شتػػػع  
 اتقػػى  فينقػػ  الطالػػب ىػػ ه الصػػلة عػػن لغتػػو األـ إذ اللغػػة العربيػػة كيقػػوؿ: خػػاؼ عػػن اضتيػػة ، قػػاؿ 

 ِ، اتقوا عن هللا. شتعاي عنوعٌّن ، دعا عن هللا دعاء ، 
ا تزٌؿ فيها اقلـ الداري . ى ه الصلت يف األردية كثلن ث ك ع  جدن

 (يشكلة التعبري:3) -5

فكػار كعدػاعر حبيػم ىو انإباسة كانإيلاح عما كتوؿ يف خاطر انإسساف عن ا التعبري لغة:
   يلهمو اآلخركف.

                                                           
.كالنػػدكم قمػػر ،بتغلُّ-َّصصػػعوبات تعلػػيم اللغػػة العربيػػة للنػػاطقني بغريىاالتجربػػة الباكسػػتانية،د.حاعػػد اشػػرؼ قتػػداين، ُ

ارتػػل -اعتنػػددروس التعبػػري،.كالنػػدكم جاكيػػد ازتػػد،ُٖصالثنائيػػة اللغويػػة بػػني اللغػػات اذلناديػػة والعربيػػة الكصػػح ....،شػػعباف،
 .ٕٓ-ْٕـ،صَُُِ، ِ:غتمع للة،ط

 ،بتصرؼ.ِٗصصعوبات تعليم اللغة العربية للناطقني بغريىاالتجربة الباكستانية،د.حاعد اشرؼ قتداين، ِ
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 ُاللكرن إذ ععاف حتملها الكلمات.تررتة انإحساس كالدعور كحتوي  : اصطالباالتعبري 

، ك   كعػػن اظتعلػػـو اف اعتنػػد عػػن بػػلد العجػػم فػػا م ليسػػوا عػػن ىػػ ا العلػػم يف كرد ك  لػػدر
ػػػػة  ـتػػػػ  عتػػػػم بواديػػػػو ك يػػػػدر، ػػػػةي العيجمى كالوجػػػػو عاقػػػػاؿ ابػػػػن خلػػػػدكف: إذا تقػػػػدعا يف اللسػػػػاف عىلىكى
  اعتػػاص  ربيػػة كد لتهػػا الللظيػػة كاطتطيػػةكإذا كػػاف عقصػػرا يف اللغػػة الع ، لارعقٌصػػرنا يف اللغػػة العربيػػة

 ِ . عليو فهم اظتعاين عنها
كالكثػػل  فالطالػب اعتنػدم قػد متطػئ كثػلا عػػاداـ عنصػهرنا إذ لغتػو األـ يف التلكػل كالتعبػل،

عػػنهم  مترجػػوف عػػن قيػػود لغػػتهم األـ عهمػػا بلغػػوا عػػن العلم.كبػػود الباحػػم اف يلػػع اعػػاعكم فتػػاذت 
 عن ى ا القبي . عديدن عن النثر كالنظم

، كد يػتمكن عػن الػتخل  عػن اظتعػک  ى ه فقرن عن ريػالة كتبهػا احػد اعتنػود باللغػة العربيػة
 األردم يقوؿ بعد التملية:

، كالػػدعاء  ، إسنػػا رتيعػػا اضتمػػد ع فػػل كعافيػػة ، كلػػملتكم الغػػار  كيػػف عػػزاجكم العػػار
فػػػػػػػػػزت ا عتملػػػػػػػػػاف عيػػػػػػػػػػرتم  ن اف ، كاسػػػػػػػػػا تلػػػػػػػػػرح بػػػػػػػػػػاطت عػػػػػػػػػن هللا اف يبقػػػػػػػػػيكم يف خػػػػػػػػػل كعافيػػػػػػػػػػة

 ّكاخ ت رقم درجة اكذ يف العريب Higher Secondary   نكوليد

 ترمجة الرسالة وادلشاكل فيها:

، كؿتػػن اضتمػػد ع فػػل، كسػػدعو هللا  يريػد كاتػػب الريػػالة اف يقػػوؿ: كيػػف احػػواؿ حلػػرتكم
كحصػلا علػى الرتبػة  ، ، كيسػركم اسػّن فػزت يف ا عتملػاف النهػائ، للثاسويػة تعاذ لكم اطتل كالعافية

 األكذ يف عادن اللغة العربية.
، كلكنهػػا تسػػتخدـ يف اللغػػة األرديػػة عنػػد ايتلسػػار األحػػواؿ يف  كلمػػة عػػزات: كلمػػة عربيػػة

، مث ىػػ ا  ، فالغػػار اك  خطػػ  لعػػدـ اظتوافقػػة بػػ  النعػػا كاظتنعػػوت ، كلػػملتكم الغػػار لغػػة اظتثقلػػ 
، كاعػػػػػا فػػػػػزت  ، ععنػػػػػاه: سػػػػػدعو هللا تعػػػػػاذ عػػػػػن هللا ، كالػػػػػدعاء ايػػػػػتعماؿ خػػػػػاطئ يف التعبػػػػػل العػػػػػريب

، ككػػ  ىػػ ا اطتلػػ   . فهػػو تررتػػة اصتملػػة األرديػػة ب للػػاظ عربيػػة علػػى األيػػلوإ األردم ا عتملػػاف اخ
 ْعن اج  التلكل اك ن يف لغتو األـ كعدـ التخل  عن اظتعک احملل، للكلمة العربية يف اعتند.

                                                           
ػػػػاد.سػػػػادر ُ الصػػػػادرن عػػػػن قسػػػػم اللغػػػػة العربيػػػػة اكادنتيػػػػة ،رللػػػػة السػػػػاعية عصاركن،لػػػػعوبات الػػػػتعلم يف اللغػػػػة العربيػػػػة ، التعبػػػػل فتوذجن

  .ّٓـ،ص َُِْالقاشت،،العدد األكؿ 
 .ّٓٔ، صِـ، تََِْق/ُِْٓ،ُ،دعدا:دارالبلخ،،طيقادية ابن خلادوندكف ،حتقيا:عبدهللا ،عبدالرزتن بن خل ْ
 .  ُِٖ،صنظام اللغة األرديةعن الندكم عبدهللا عباس، الندكم قمر شعباف سقلّ
 .ِٖصالثنائية اللغوية بني اللغات اذلنادية والعربية الكصح ....،الندكم قمر شعباف، ْ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





13 
 

، كيسػتخدعوف فيهػا   يقرضوف الدعر باللغػة العربيػة ، كقد لهر يف اعتند بعن الدعراءى ا 
ظتػػػػػن  يعػػػػػرؼ األرديػػػػػة اك ، كيسػػػػػتملي   كلمػػػػػات ارديػػػػػة كفاريػػػػػية كىنديػػػػػة علػػػػػى األيػػػػػلوإ العػػػػػريب

 اف يلهمو. اللاريية
ف شػعر شػػعراء اعتنػػد غػلـ علػػى ازاد البلغراعػػ، اظتلقػب حبسػػاف اعتنػػد د يبػا عػػن التػػدخ  يف 

األللػػاظ كاظتعػػاين األرديػػة يف كلعػػو اظتنثػػور كاظتنظػػـو عػػن اللغػػة العربيػػة ا عػػن اللغػػة العربيػػة ف دخػػ  كثػػلن 
ن  يسػػػتطع احػػػد عػػػ داسػػػو يػػػلك يف الدػػػعر العػػػريب كادينػػػا ، عػػػع  ي خػػػ  عليػػػو عػػػن الناقػػػدين كىػػػ ا ؽتػػػا

 يبلػػػ  شػػػ كه احػػػد عػػػن اعتنػػػد. يقػػػوؿ: يف د كػػػاف عرعػػػوؽمب حظػػػ،ك  ، شػػػعراء اعتنػػػد اف يعػػػن عسػػػالكو
 الدعر العريب:

 ُكاشتعوا عل  األغاين * عن الورقاء مث الكوئلءتعالوا 

، كلو ذكػر  فالكوئلء ى ا طائر عغٌرد ايود اللوف عث  الغراإ إ  اسو  نتتاز بصوتو الع إ
 رتي  يف األدإ اعتندم ، ي كركسو الدعراء كيدبهوف الصوت اصتمي  بصوتو الع إ.

 كيقوؿ اظتقرم ػتمد طيب يف فكاىاتو:

 لدىر كلو * ف ف عتاع الدىر لغو كبوكسي ا  يا لديق، اترؾ ا
 ا  إفتا الدسيا قلي  عتا عها * كلو رحبا إيراف ك توراف كفارس
 كعا ى، إ  زينة ذات كدرن* كقدر بل ليبٌو كقصب بل رسي 
 كعا ى، إ  اغرتاره كىىلىكىةه * فمن عاش عغرتًّ ا  ا فهو ساكىسي 

. فليسا مباء ب  يراإ بًقيعىةو * كعن يغرتؼ عن غرفة فهو سىركىسي
ِ 

اسدػػدىا علػػى فتػػط بيػػا الدػػاعر  ، ىػػ ه قصػػيدن طويلػػة تتلػػمن قرابػػة ستػػس كستسػػ  بيتنػػا
 عػػػع احملافظػػػة علػػػى الػػػوزف كالقافيػػػة اعتنديػػػة يف اخػػػر اعتنػػػدم  شػػػربا شػػػراإ الزىػػػد كالدػػػي   و ىسي 

 األشعار العربية.

 ، ، مبعػک عتػو تستخدـ يف األردية ،  ىو ىسك  ، كسػىٍركىسٍ  ، كساكىسٍ  ، كرىسٍ  ، فكلمة بػىوٍكىسٍ 
كسديط. كاختار الدػاعر ىػ ه األللػاظ اعتنديػة فكاىػة يف الدػعر  ، كعت ثر اكعلوؿ ، كعصل، كيليو

    العريب.
                                                           

 .ُّـ، صَُِٓ،ُبلكت:الرافدي ،طسبحة ادلراان  ي آثار ىنادوستان"، ػتمد يعيدالبلغراع، غلـ عل، ازاد،حتقيا: ُ
 .ِٖٓ-ِْٓديوبند:عكتبةقاشت،،صعرفان عارؼ،:القاشت، ػتمد ايلم،اظتقرم ػتمد طيب،عرتب ِ
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كىناؾ قصيدن لاغها الداعر اعتندم يف قالب اللغة العربية عن الكلمػات األرديػة ، يقػوؿ 
 الداعر عمراف األعظم،:

 * جلسنا بسىايىًة ًدٍيوارًكيم إذاعا تػىرىينا ًلًديدارًكم
 كحيب لكم ليس افساسةن * ارددىا ب  بازارًكيم

 جزاء الوفادارم ى  ىك ا؟* گرجتيم بريتيم عل  يارً يم.
 حتليل الشعر:

، على ليغة اصتمػع اظتػتكلم عػن اظتاضػ، اظتعػركؼ،  ترينا: كلمة فاريية عصدرىا ترييدف 
على فراؽ اضتبيب. ديدار، ععنػاه: زيػارن/ رتيػة. يػاية: لػ . ، كالتملم   اظتعک ىنا: ا شتياؽ الزايد

، افسػػػػػػػاسة: قصػػػػػػػػة قصػػػػػػػلن/ اقصولػػػػػػػة عوضػػػػػػػػوعة. بػػػػػػػازار: السػػػػػػػوؽ. الوفػػػػػػػػادارم:  ديػػػػػػػوار: جػػػػػػػدار
، كعثلهػا  گرجتم: ليغة اصتمع للمخاطػب عػن اظتاضػ، اظتعػركؼ علػى فعلػتم مبعػک: ضػجرم الوفاء.

 ، يار:اضتبيب. بػىرىيتيم:مبعک لرختم
 :يعىن البيت

جلسػػنا يف لػػلؿ جػػدراف بيتػػك.كإف حػػيب لكػػم  ، يػػا حبيػػيب إذاعػػا دتلملنػػا كاشػػتقنا لزيارتػػك
كقػػػػاؿ: ىػػػػ  جػػػػزاء الوفػػػػاء اف  ، لػػػػيس قصػػػػة كضػػػػعناىا ألرددىػػػػا كاحكيهػػػػا علػػػػى النػػػػاس يف األيػػػػواؽ

 ُ، كتصرخوا عليو غلبا. تلجركا عن لديقكم كحبيبكم
ريػػ، إذ األدإ العػػريب كرمبػػا يػػ توف ينقلػػوف اطتيػػاؿ الدػػعرم اعتنػػدم كاللافهػػ  ء كاعثػػاعتم  

 ، ،كمػػػا يػػػدخلوف التدػػػبيهات النػػػادرن اعتنديػػػة كاللاريػػػية يف العربيػػػة بكلمػػػات ىنديػػػة داخػػػ  العربيػػػة
كىػػ ا اعػػر خطػػل كحتػػد كبػػل علػػى اللغػػة العربيػػة  ، فيػػ توف بدػػراإ عػػزيج   يستسػػي  طعمػػو إ  للهنػػد

، تبعػػم اآلخػػرين علػػى  اللغويػػة كاألدبيػػة، ألف القصػػيدن حينمػػا حتتػػ  عكاسػػة يف األكيػػاط  اللصػػملى
، كذلػػػػػك  يػػػػػرتؾ اللغػػػػػة العربيػػػػػة إ  فريسػػػػػةن للعجمػػػػػة كالتعقيػػػػػد  اف يسػػػػػلكوا ىػػػػػ ا الػػػػػدرإ الدػػػػػعرم

، الػػ م يػػوؼ يكػػوف يػػببا قويػػا للقلػػاء علػػى الػػالة اللغػػة العربيػػة كفصػػاحتها  كا يػػتنكار اللغػػوم
 ِ.، اليت فيطرت عليها ى ه اللغة اصتميلة كاللصيملة كبلغتها

 يشكلة التحادث.   -4

تسػػػلم الباحػػػم ريػػػا ت كاتصػػػا ت عديػػػدن عػػػن األيػػػات ن كالبػػػاحث  حينمػػػا يػػػ عتم عػػػن 
كايػػتباف لػػو عػػن خػػلؿ تلػػك الريػػائ  كانإتصػػا ت  اسػػو عػػن  ، لػعوبات تعلػػم اللغػػة العربيػػة يف اعتنػػد

                                                           
 .ِٗصالثنائية اللغوية بني اللغات اذلنادية والعربية الكصح ....،الندكم قمر شعباف، ُ
 .َّ-ِٗصالثنائية اللغوية بني اللغات اذلنادية والعربية الكصح ....،الندكم قمر شعباف، ِ
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ك اف الطالػػب ، اسعػػداـ عهػػارات التملػػد  كذل الصػػعوبة مبكػػاف يف غتػػاؿ تعلػػم اللغػػة العربيػػة يف اعتنػػد
كيلػػيا لػػدره ك   لػػ ا يتك كػػ  كيتلعػػثم ، ، النطػػا العػػريبرس انإيػػلعية يف اعتنػػد   يػػتقن يف اظتػػدا

 متػػػػرت عػػػػن فيػػػػو إ  التمليػػػػة  ، كحينمػػػػا يكػػػػوف علػػػػطرا إذ الػػػػتكلم فػػػػل ينطلػػػػا لسػػػػاسو اثنػػػػاء الػػػػتكلم
اكطتػػوؼ  ، الػػتكلم، لعػػدـ ؽتاريػػتو علػػى  ك  يقػػدر علػػى شػػيئ عػػن الكػػلـ بعػػده ، فقػػط كاضتمػػدع

اك  ، اكلعػػدـ الرغبػػة يف الػػتكلم ، ، اكلقلػػة علػػردات اللغػػة عنػػده يغدػػى قلبػػو كىػػو الوقػػوع علػػى خطػػ 
دكف تكلػػػم اللغػػػة  حتػػػوؿ يف اظتقػػػرر الدرايػػػ، عدػػػاك  اك كجػػػود ، ربيػػػة علئمػػػة للػػػتكلمإسعػػػداـ بي ػػػة ع

 إذ ذلك عن األيباإ الكثلن. العربية كعا

 اام اللغوية:صعوبات  ي استخادام ادلع    -5

كاعػػا الصػػعوبات الػػيت يواجههػػا الطالػػب يف ايػػتخداـ اظتعػػاجم فهػػ، تكمػػن يف اف اظتعػػاجم 
طػػرؽ إذ تك  ت   عربيػػة اردية/ارديػػة عربيػػة( تتلػػمن علػػردات اللغػػة كععناىػػا فملسػػب  الثنيائيػػة اللغػػة

 ايتخداـ تلك اظتلردات يف الرتاكيب اللغوية اظتختللة إ  سادرنا.
حصػػيلة اظتػػتعلم  يقػػوؿ يػػكوؿ فيلػػد:إف إيػػتعماؿ اظتعجػػم يسػػاىم عسػػاقتة إكتابيػػة يف إثػػراء 

 باظتلردات كالرتاكيب اللغوية اظتختللة. خالة إذا كاف ى ا اظتعجم زاخرنا   اللغوية
اظتثقػف ،  للمسػتعم  اظتخػت  اك عرجػع اللغػوم اظتعجػم العايػد إذ اف ازتػد كمػا اشػار

ػػػػا بػػػػاظت ا للمعػػػػک  واد الػػػػيت يدػػػػتم  عليهػػػػا ضػػػػبطنا للصػػػػيغة اك الصػػػػي فينبغػػػػ، اف يكػػػػوف علمن ، كحتديػػػػدن
 ُعنداضتاجة. اظتعنن بالريـو كتوضيملنا اظتستعملة كايتدهادنا بالتعابل اضتية ، اكاظتعاين

 ج الادراسي:ت  ي ادلنهيشكال -6

يف  الػنق  ، ترجع إذ كجػود ية يف اعتندكعن اظتدكلت اليت يعاين عنها طلإ اللغة العرب
الكتػػب الدرايػػية انإبتدائيػػة الػػيت  إذ :يهػػدؼ اك ن ج اظتقػػرر ج الدرايػػ، كطريقػػة التػػدريس.فاظتنهاظتػػنه

فيلػطر الطالػب إذ حلػ  القواعػد النملويػة كالصػرفية. كمبػا اف تلػك  ، تستهدؼ عن اللغة قواعدىا
 الصػػػرؼ  ك عيػػػزاف  ؿتػػو عػػػل الػػػب عػػن الكتػػػب اللاريػػػية.عث  كتػػػاإ القواعػػد اظتػػػ كورن لتلظهػػػا الط

ك علم الصيغة  فه، تدك  لعوبة كنل للدارس . كاسطلقنا عن ىنا يلح  على ىػ ا اظتػنهج اسػو 
 .-اللاريية مث األردية مث العربية-يثق  كواى  الطلإ عن عبء اللغات الثلثة اظتزدكجة

اظتػػػػػنهج يهػػػػػتم بكثػػػػػل إذ كتػػػػػب ابتدائيػػػػػة يف األدإ العػػػػػريب عثػػػػػ  كتػػػػػاإ  القػػػػػراءن  :كثاسينػػػػػا
اضملة  ظت للو كحيد الزعاف الكلاسوم ككتاإ  علتاح العربية  ظت للو سػور عػاد خليػ  األعيػّن ف  ػا الو 

                                                           
 ،بتصرؼ.ِّصاللغة العربية للناطقني بغريىاالتجربة الباكستانية،صعوبات تعليم حاعد اشرؼ قتداين، ُ
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ك حػ  يف  ، ؽتتعة كعليدن جدا للدارس اظتبتدم إذاراعػى اظتعلػم األىػداؼ اظترجػون عػن تلػك الكتػب
ريقػػة القواعػػد   التنػػافر عنهػػا باعتمػػاده علػػى ط ، طريقػػة التػػدريس تدػػويا الطػػلإ إذ اللغػػة العربيػػة

كا بتعػػاد عنهػػا ىػػو  ، عربيػػةلتػػدريس اللغػػة ال غػػل علئمػػة ريقػػةط كقػػد اثبتػػا الدرايػػات ا ػػا كالرترتػػة.
 خل طريقة لتعليم اللغة العربية لألجاسب.

كبعد عاينته، الطالب عن ىػ ين الكتػاب  يقػرا كتػاإ  سلملػة األدإ  ظت للػو كحيػد الزعػاف 
راعػػى فيػػو اظت لػػف عرحلػػة  ، النصػػوص اظتختػػارن عػػن الػػنظم كالنثػػركالكتػػاإ غتموعػػة عػػن  ، الكلاسػػوم

كؽتػػػا يلحػػػ  عليػػػو اسػػػو  توجػػػد فيػػػو تػػػدريبات  ، كاتػػػى بػػػ سواع عػػػن القطػػػع النثريػػػة ، طػػػلإ الناشػػػ  
 كالرتاكيب العربية.   ، تساعد الطلإ على ىلم اظتعاين

كتػاإ  سلملػة  فيهػا فالطالػب يقػرا ، كاعا اظترحلة الثاسوية فهػ، تعتمػد علػى فصػملى الػرتا 
، كيليػد الطػلإ يف تنميػة  ظت للو إعزاز عل، األعركىوم كىو غتموعة عن النثر القدًن النافع العرإ 

عهارات القراءن كالرترتة كالتملليػ  النملػوم كالصػريف للجملػة. كاعاعهػارات النطػا كالكتابػة فتجػد اف 
يريعنا.كيف ى ه اظترحلػة يػتعلم الػدارس كتػاإ   ا إظتاعنا لمٌ اظتنهج يف ى ه اظترحلة   يركز عليها كإفتا يي 

 اظتقاعػػػات للملريػػػػرم  كنتػػػر فيػػػػو ب قصػػػى الصػػػػعوبة لكثػػػرن األللػػػػاظ الغريبػػػة كتنػػػػافر اضتركؼ،كالسػػػػجع 
، كيبػػػػدك اف اعتػػػػدؼ كراء ىػػػػ ه  كععلػػػػـو اف ىػػػػ ا الكتػػػػاإ  يعتػػػػن يف األكيػػػػاط العلميػػػػة ، اظتكلػػػػف

عواضػع ا يتدػهاد يف النملػو كالصػرؼ بغػن النظػر عػن  الكتب رتع اظتلردات كح  اللغات كشرح
 عواطن اصتماؿ كالتطبيا العلم،.

كاعػػا اظترحلػػة األخػػلن عػػن ىػػ ا اظتػػنهج فتجػػد يف فػػن األدإ العػػريب  القصػػائد اظتنتخبػػة  عػػن 
ديػػواف اظتتنػػيب ك األبػػواإ اظتختصػػة  عػػن ديػػواف اضتمايػػة أليب دتػػاـ.ك  تػػرل فيهػػا ام كتػػاإ عػػن النثػػر 

، فالطالػب الػ م يػتعلم اللغػة العربيػة يف إطػار ىػ ا اظتػنهج الدرايػ، يواجػو  العصر اصتديد كالنظم يف
اكلعػدـ ؽتاريػتو عػع  ، لقلػة علػردات اللغػة عنػده ، لعوبات كثلن يف ح  النصوص األدبية اظتعالرن

كعػػن تػػاري  األدإ  األيػلوإ اظتعالػػر،كما  يعلػم شػػي نا عػػن الدػعر كالدػػعراء يف العصػػر اضتػديم ،
 لعريب يف ادكاره اظتختللة.ا

 وعكة تأيل:

إستدػػػػار الدػػػػركح األرديػػػػة بػػػػ  طػػػػلإ اظتػػػػدارس انإيػػػػلعية صتميػػػػع  ،كعػػػػن الصػػػػعوبة مبكػػػػاف
لتلظو ػا عػػن ، مػا  الكتػب الدرايػية ، فػ  م بػػداكا يتهػافتوف علػى تلػػك الدػركح ضتػ  ىػ ه الكتػػب

ذ قوعػوا حبػ  النصػوص كتررتتهػا إي عػن اف بد ن  ، لهر قلب للنجاح يف انإختبار الدلوم كالكتايب
فلاجعهػػػا اك  مث يلقنهػػػا  اظتػػػدرس غلالكػػػفء ايلنػػػا يلجػػػ  إذ تلػػػك الدػػػركح  األرديػػػة(ك  .اللغػػػة األـ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





17 
 

 ك  يكلػف سلسػو شػي ا يف حتلػل ، الطلإ حسب عا يستظهر عن فوائد كفرائد عن تلك الدػركح
عػػن العلمػػاء الػػ ين اشػػربوا يف قلػػو م حػػب اللغػػة  إ  سلػػرللهػػم ا .الػػدركس عػػن بطػػوف الكتػػب العربيػػة

 ، كاصتمػػود اللػػّن ، العربيػػة كالػػبملوا عنهػػوع  يف العلػػم. عػػن األعػػور الػػيت ادت إذ التملجػػر اللغػػوم
، كيصػػب  عالػػة علػػى تلػػك الدػػركح عهمػػا  ككػػ  عػػن يلػػج يف غمػػار ىػػ ه الدػػركح يرجػػع لػػلر اليػػدين

 تقدعا بو اظتراح .
 
 

 

 احملور الثاين
 

 وسائل العالج احللول و
 

 فػاضتلوؿ ايلػا نتكػن إرجاعهػا ، اظتػ كورن عػن سػوع  العاعػة كاطتالػة صػعوباتكظتا كاسا ال
 إذ سوع  ايايي .

 .اظتدكلت عن عدكلةخالة علئمة لك   حلوؿ - ا
 حلوؿ عاعة ظتعاصتة اظتداك  كالظواىر السلبية يف تعلم العربية. - إ

:احللول اخلاصة.  أوًل 

 الصوتية:احللول للمشكلة  -1

تػدريب الطػػلإ علػػى سطػػا الػػوات اضتػركؼ العربيػػة عػػن ؼتارجهػػا يف إطػػار  القاعػػدن  -أ 
ا ضتػػ  اظتدػػكلت الصػػوتية ، لألطلػػاؿ النوراسيػػة   ، كفالػػة يف اظترحلػػة انإبتدائيػػة ، ف  ػػا عليػػدن جػػدًّ

عػػا يكػػن كيغلػػ   ألسػػو يصػػعب عليػػو اداء تلػػك األلػػوات بعػػد ، السػػن حينمػػا يكػػوف الطالػػب لػػغل
و كيتعػػػود علػػػى اطتطػػػ  يف النطػػػا.فل بػػػد عػػػن ا ىتمػػػاـ بتلػػػك القاعػػػدن يف الكتاتيػػػب كاظتػػػدارس لسػػػاس

 انإيلعية للمبتدئ .
 حل  عاتيسر عن القراف عع عراعان التجويد. -ب 
 التدريب اظتستمر على التمييز ب  اشكاؿ اضتركؼ كالوا ا. -ج 
 التدريب العمل، اظتتوال  يف حلور األيتاذ كغيابو. -د 
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 عث  اعلاء اعداء. ، التمييز ب  األلوات بنىاف الثنائيات الصغرل الرتكيز على -ه 
انإستقػػػػاؿ بالطالػػػػب عػػػػن األلػػػػوات الدػػػػائعة يف كػػػػ  اللغػػػػات إذ األلػػػػوات اطتالػػػػة   -و 

 باللغة العربية.
 انإيتعاسة بالريـو التخطيطية ظتخارت األلوات. -ز 
 انإيتعاسة باألشرطة اظتصورن طتركت األلوات. -ح 
 ب لوات لغات الطلإ نإدراؾ اللركؽ اصتوىرية بينها.عقارسة الوات العربية  -ط 
 ُتعويد الطلإ على القراءن اصتهرية. -ي 

 احللول دلشکلة اللكنة األعجمية. -2

كاعػػػػا التغلػػػػب علػػػػى عدػػػػكلة اللكنػػػػة األعجميػػػػة فػػػػيمكن حلهػػػػا بػػػػانإختلط عػػػػع العػػػػرإ، 
 كمبملاكان اى  اللغة يف سنا م كادائهم اللغوم كتكوف احملاكان ب عور شو.

 انإيتماع إذ األشرطة اظتسجلة للخطب كالدركس الدعوية ألى  اللغة. -أ 
 انإيتلادن عن الناعج انإذاعية العربية كالقنوات الللائية اظتباشرن. -ب 
 التدريب على اظتكاظتة الصوتية عع اى  اللغة بايتخداـ براعج الدردشة كالدات. -ج 
 انإيتماع إذ كتب كعقا ت كاخبار عسموعة على النا. -د 

 ول دلشكلة القواعاد:احلل  -3

طػػلإ اظتػػدارس انإيػػلعية يتعلمػػوف القواعػػد النملويػػة كالصػػرفية ظتػػدن ستػػس يػػنوات تقريبػػا  
بيد ا م يواجهػوف عدػكلة انإعػراإ النملػوم كالصػريف اثنػاء القػراءن لعػدـ التطبيػا العملػ، كاظتماريػة 

األخطػػػاء الدػػػائعة يف اللعليػػػة لتلػػػك القواعػػػد عػػػع دتكػػػنهم عػػػن علػػػم النملػػػو كالصػػػرؼ .كتنملػػػ  ىػػػ ه 
 انإعراإ ب عور تالية.

 .التمرين اظتستمر على تراكيب العربية 
 .الرتكيز على انإعراإ الصملي  اثناء قراءن النصوص العربية 
 .التدريب على القواعد النملوية كالصرفية بايتخداعها يف رت  عليدن 
 .تطبيا القواعد النملوية كالصرفية يف احملادثة اليوعية 

 احللول دلشكلة فهم ادلسموع وادلقروء:   -4

                                                           
 .بتغل۷ّصصعوبات تعليم اللغة العربية للناطقني بغريىاالتجربة الباكستانية،د.حاعد اشرؼ قتداين، ُ
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كب عكاسػو ععاصتػة ىػ ه  ، كالطالب يستطيع اف يتغلب علػى عدػكلة فهػم اظتسػموع كاظتقػركء
 الظاىرن فطوات ىاعة.

اف يكثر عػن قػراءن النصػوص العربيػة تػدركتينا حيػم يبػدا القػراءن عػن اصتمػ  كاللقػرات  -أ 
 اظتدػهورين ألدبػاء اللغػة تتويطها الكتب األدبية ، مث القص  القصلن ، للنصوص األدبية البسيطة

 ، ، يراعػػػ، خلعتػػػا اف كتتػػػّن عنهػػػا علػػػردات اللغػػػة كالتعبػػػلات اظتختػػػارن كينتهػػػ، بالصػػػملف كا ػػػلت
 كعليو اف يهتم بالقراءن فهم الد  ت كالرتاكيب اللغوية.عن األعور اليت ت دم إذ فهم اظتقركء.

ضتػػػػ  عدػػػػكلة فهػػػػم  األرديػػػػة(- العربيػػػػة يػػػػة اللغػػػػةاف يراجػػػػع اظتعػػػػاجم كالقػػػػواعيس الثنائ -ب 
 اظتلردات اللغوية.

اكبايػتخداـ اظتػ كرن كقػا  ، ايتظهار علردات اللغػة الكثػلن حبلظهػا عػن لهػر قلػب -ج 
 القراءن.

كاعػػػا ععاصتػػػة عدػػػكلة فهػػػم اظتسػػػموع فػػػيمكن التػػػدارؾ عليهػػػا بانإيػػػتماع إذ خطػػػب  -د 
 ربية.كدركس، ككتب كعقا ت كاخبار عسموعة ألى  اللغة الع

 الرتكيز على التمييز ب  اللركؽ اللهجية للناطق  بلغة اللاد. -ه 
اكاحملادثػػػػػة ععهػػػػػم باظتكاظتػػػػػات الصػػػػػوتية بايػػػػػتخداـ بػػػػػراعج  ، انإخػػػػػتلط ب ىػػػػػ  اللغػػػػػة -و 

 الدردشة كالدات عن النا.

  اخلطوات الالزية حلل يشكلة الكتابة:     -4

 كمػا  ، على خطػوات تدركتيػة ظتعاصتػة عدػاك  الكتابػة طالب كاظتعلمكعن اللـز اف ينهج ال
 :كعن تلك اطتطط ، يهلة اظتناؿ للتغلب عليها رس خططنا كاضملةن اديتبع ال يلـز اف
  ،البدايػػػة بػػػاضتركؼ األ ديػػػة ينسػػػخها الطالػػػب يف كرايػػػة الكتابػػػة عػػػن علػػػى السػػػبورن

 التدريب شلهينا.كاظتعلم يراع، يف كتابتو على السبورن األحرؼ اليت يبا عليها 
 .التمرين اظتستمر على حركؼ اعتجاء لوتيا ككتابيا 
 .الرتكيز على التمييز ب  كتابة اضتركؼ اظتتدا ة شكلن كسطقنا 
 .التدريب على كتابة اضتركؼ يف اشكاعتا اظتتصلة كاظتنلصلة 

ؿ كبعػػدعا م التػػدريب علػػى حػػركؼ اعتجػػاء،فعلى اظتعلػػم اف يقػػـو بتغيػػل اظتػػنهج حيػػم يتنػػاك 
 األحرؼ اظتركبة للتمرين.

 .العناية اك  باضتركؼ اظتركبة با ثن  فثلثة ف ربعة فخمسة كىك ا 
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 اللمة كاللتملة كالكسرن-التدريب على اضتركات انإعرابية الثلثة-. 
  كانإدغػػاـ كالدػػدن،  ، بػػ  النػػوف كالتنػػوين الطػػلإ علػػى عراعػػان اللػػركؽ اللزعػػةتعويػػد

 .  األلف اظتمدكن كاظتقصورنكب ، كالتاء اظتدكرن كاظتلتوحة
 .التمييز ب  اضتركؼ الدمسية كاضتركؼ القمرية 
 لطالب.دل االتدريب على الكلمات العربية اظت لوفة ل 
 .ضبط الكلمات اظتتدا ة بلغة الطالب ضبطا دقيقا 
 .التمرين على الكلمات اليت تتدابو ععک كختتلف شكل 
 اشتػػػػػاء انإشػػػػػارن عػػػػػع اظتدػػػػػار إليػػػػػو اصتمػػػػػ  البسػػػػػيطة عثػػػػػ : ب الطػػػػػلإ علػػػػػىيدر تػػػػػ ، 

مث اظتبتػػػدا كاطتػػػن، مث اصتمػػػ  اللعليػػػة بػػػدءا باللعػػػ   ، ، كاظتلػػػاؼ كاظتلػػػاؼ إليػػػو كاظتولػػػوؼ كالصػػػلة
 مث اظتلعوؿ كىك ا. ، كاللاع 
  كاظتولػوؼ اشتػاء انإشػارنحيم يكتب اظتعلػم  تدملي  ذىن الطالب على الكتابة ، 

مث  ، كاطتػػن، ، كاظتلػػاؼ كالصػػلة ، كلتػػ ؼ اظتدػػار إليػػو ،  نعلػػى السػػبور  ، كاظتبتػػدا ، كاظتلػػاؼ إليػػو
 كيطالب عن الداري  اف يعيدكا كتابتها يف الكراية. ، يرعز إذ ك  عنها بالنطا

كبعد دتػرين عسػتمر حينمػا يلحػ  اظتعلػم اف الطػلإ دتكنػوا عػن كتابػة الكلمػات كتركيبهػا 
 ي خ  فطوات جديدن. ، يف اصتم 

   البيسطة على الداري .إعلء اصتم 
 كايتخداعها يف رت  عليدن. ، ايتظهار علردات اللغة اصتديدن 
 تدريبات بسيطة فقط. ، كبالعكس ، القياـ بالرترتة عن اللغة العربية إذ اللغة األـ 
 عن األخطاء انإعلئية كالنملوية كالصرفية يف تركيب اصتم . انإبتعاد 
  كالقواعيس الثنائية اللغة.تعويد الطلإ على عراجعة اظتعاجم 

 التعبري:شكلة دل ولبل

  البدايػػػة بػػػاللقرات البسػػػيطة الػػػيت عتػػػا علقػػػة عباشػػػرن حبيػػػان الطالب.عثػػػ  السػػػ اؿ عػػػن
  بيا الطالب كعن ايرتو كعن ركتينيتو اليوعية .

 كالػػيت قػػد ٌم عليهػػا التػػدريس عػػن  األخػػ  بػػالتعبلات اصتديػػدن عػػن اللقػػرات الطويلػػة ،
:قػػػرا الطالػػػب سصًّػػػا ععنيًّػػػا إ سظافػػػة ، مث ايػػػ اظتعلػػػم تخداـ تلػػػك التعبػػػلات ظتثػػػ  ىػػػ ه اللقرات.فمثلن
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كيسػػتخدـ فيهػػا تلػػك  ، سظافػػة الغرفػػة ره اظتعلػػم اف يكتػػب فقػػرن قصػػلن يعػػن فيهػػا عػػناظتدريػػة  فيػػ ع
 الكلمات كالتعبلات اظتقركءن بتغيل يسل يف الصياغة.

 لػػػو الكلمػػػات كالتعبػػػلات  كيػػػوفر ، فيػػػو يعطػػػ، اظتعلػػػم الطالػػػب عنواسنػػػا يػػػهلن للكتابػػػة
،كػيل نتػ   يػه  التنػاكؿ ، ، ك  بػد اف يكػوف العنػواف كاضػ  اطتطػط اظتساعدن يف لياغة اظتوضوع

 الطالب عن الكتابة.
 اظتتصػلة مبوضػوع عػا،  حترين الطلإ على كثرن اظتطالعة كقراءن النصػوص اظتنلصػلة ك

كبايػػػػتخداـ  ، بػػػػالرجوع إذ النصػػػػوص اظتقػػػػركءن ، مث تكللػػػػتهم علػػػػى الكتابػػػػة حػػػػوؿ ىػػػػ ا اظتوضػػػػوع
اظتعػػػػاجم الثنائيػػػػة اللغة.كاظتماريػػػػة اظتسػػػػتمرن علػػػػى عثػػػػ  ىػػػػ ه الطريقػػػػة تقلػػػػ، علػػػػى عدػػػػكلة التعبػػػػل 

 تالية:لعورااألللطالب بدرط اف يراع، الطالب 
 حيػػم   يلكػػر الطالػػب يف تعبػػل اصتملػػة اك ن إذ اللغػػة  ، عػػدـ ايػػتعماؿ لغػػة كيػػيطة

 للغة اعتدؼ.األـ مث إذ ا
 .ايتخداـ اظتصادر كاظتعاجم العربية 
 كالتعود بالقياس اللغوم الصملي . ، انإجتناإ عن األقيسة اطتاط ة 
  .اضت ر يف إيتخداـ الصلت العربية لللع  بدكف الت كد عن لملة إيتعماعتا 
، فللتػػػاكؿ اف يثقػػػ  كواىػػػ  الطػػػلإ  كعػػػن الػػػلـز اف يلحػػػ  اظتعلػػػم التػػػدرت يف الكتابػػػة 

ب لقػػػائهم يف لػػػعوبة الكتابػػػة ، اكباللػػػغط علػػػيهم ليتعلمػػػوا بسػػػرعة عػػػن عرحلػػػة إذ اخػػػرل يف ىػػػػ ا 
 ُكعليو اف يت كر دكعا اظتث  السائر: يف الت ين السلعة كيف العجلة النداعة . ، العم  التعبلم

كإف القاعدن انإرشادية اطتالة بك  العمػ  التملريػرم كمػا كتػب اف يكػوف يف بػاد  األعػر 
 كىػ ا يعػػّن اف الداريػ  كتػػب اف   لتػثهم األيػػتاذ علػى اصتػرم قبػػ  اف يسػتطيعوا اظتدػػ، اك ن فهػ، 
كفتػػاذت اصتمػػ  كاألفكػػار الػػيت دريػػوىا  ، ا يف األكؿ علػػى ايػػتعماؿ الكلمػػات م تػػدريبا جيػػدن اف يػػدرٌ 
اف فقػط،كاف نتػركا علػى رتيػع التػدريبات اظتوجػودن يف كتبهم.كمػا كتػب اف   يطالػب عػنهم  شلاىةن 

 ِيكتبوا عن عوضوعات خارجة عن كتابة اظتطالعة اك الكتب اطتالة بدركيهم الدلهية.

 احللول دلشكلة التحادث: -5

 كنتكن ععاصتتها بدو الطرؽ: ، الطالب اظتدري، يواجو اقصى الصعوبة يف احملادثة العربية

                                                           
،اطركحػة للدكتوران،عندػورات تادريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا : يشكالت وبلولعبد اظت عن اعلجو يويف، ُ

 .ُٖٗـ،صُُٗٗق/ُُِْجاععة بنجاإ،
 .ُٓٗاظترجع السابا،ص ِ
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 تدريب الطلإ على احملادثة العربية جنبا إذ جنب القراءن العربية.  -ُ
 علردات اللغة الكثلن اظتساعدن يف اظتكاظتة العربية. ايتظهار -ِ
اكانإلتػػػزاـ باللغػػػة العربيػػػة يف  ، إف اعكػػػن ، تغيػػػل بي ػػػة اظتدريػػػة عػػػن لغػػػة األـ إذ اللغػػػة اعتػػػدؼ  -ّ

 طريقة التدريس كفالة يف حصة اللغة العربية.
  العربيةعا كجو إليو اظتعلم عن األي لة يفالعربية يف جواإ  تدويا الطالب إذ ايتخداـ -ْ
 حم الطالب على اضتوار العريب داخ  الصف كخارجو. -ٓ
 اكلعدـ اظتمارية. ، طرؽ اثناء التكلم طتوؼ اك ارتباؾتعدـ عبا ن األخطاء اليت ت -ٔ
 .ة على عوضوع عع  ب  طلإ اللص إجراء احملادث -ٕ
كاف   لتػػػػاكؿ تصػػػػملي   علػػػػى اظتعلػػػػم اف  يسػػػػخر عػػػػن الطالػػػػب كإف كػػػػاف ؼتط ػػػػا يف التعبػػػػل، -ٖ

 اخط  الطالب. ب  لترضو على إجراء احملادثة عهما ، األخطاء إباف احملادثة
 ا الناعج العنكبوتية للمكاظتات الصوتية.الدات كالدردشة عع اى  اللغة عستخدعن  -ٗ
 .ادثة اليوعيةانإيتماع إذ كلـ اى  اللغة كػتاكا م يف احمل -َُ

 الوسائل حلل يشكلة ادلعاام: -6

 كاعا ععاصتة عدكلة اظتعاجم فيمكن حلها بويائ :  

 . ت ليف ععاجم عربية ثنائية اللغة حسب عستويات الداري 
 كعػن الصػملف  ككتػب اظتطالعػة ، إستقاء علردات كتعبلات اللغة العربية عن الكتػب الدرايػية ،

 كحلظها بالكتابة يف كراية ؼتصولة للتعبلات. ، كاصترائد كا لت
 عاجم العربية عن انإسرتسا.ايتخداـ اظت 

 :ت ادلواودة  ي ادلنهجاحللول للمشكال -7

كذلػك ،  ا  تكػوف ىنػاؾ خطػة ، إف خطة تعليم اللغة العربية يف كضعها اظتدريػ، اضتاضػر
، كؽتاريػػات اظتعلمػػ  يف غرفػػة الصػػف عػػايزاؿ عرتككػػا  اف تعلػػيم اللغػػة العربيػػة مبناىجػػو ، ككتبػػو اظتقػػررن

قواعػػػػدىا النملويػػػػة  -.كإفتػػػػا قتهػػػػم الوحيػػػػد عػػػػن اظتنهػػػػات التعلػػػػيم عػػػػن اللغػػػػةُظتسػػػػار الػػػػرتاكم العلػػػػوم
ك يسػتطيع اف يكتػب اك يػتكلم  ، فالطالب يقػرا علػم النملػو كالصػرؼ ستػس يػن  دابػا -كالصرفية

                                                           
ػتاضػرن القيػا عسػاء يػـو الثلثػاء اظتوافػا تعليم اللغة العربية بني وىم الصعوبة وعجز ادلعلم ، يليماف بن إبراىيم العايد ، ُ
 .ُْ، ص الثقافية العاعة  اععة اـ القرلضمن سداط اللجنة  ، قُِِْ/ُ/ٗ
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كذلػػػك ألسػػػو حلػػػ  القواعػػػد عػػػن  ، فقػػػرن لػػػمليملة خاليػػػة عػػػن األخطػػػاء اللغويػػػة كالنملويػػػة كالصػػػرفية
 نتاريها ف لبملا القواعد غتهولة عنده.الكتب الغل اظت لوفة مث د 

كاعا الكتب األدبية فه، قليلػة كغلكافيػة لسػد حاجيػات الطػلإ جتػاه إتقػاف اللغػة العربيػة 
فػػػاظتطلوإ عػػػن عنتظمػػػ، اظتػػػدارس انإيػػػلعية اف يقوعػػػوا بتعػػػدي  يف اظتػػػنهج ب دخػػػاؿ كتػػػب علئمػػػة 

 غتػػػػاؿ العربيػػػػة كػػػػ،   يلػػػػ  كإسدػػػػاء رجػػػػاؿ عتخصصػػػػ  يف ، لغػػػػة العربيػػػػةلظتسػػػػتويات الطػػػػلإ يف ا
القػػراءن -الطالػػب عػػن عهػػارات اللغػػة األربعػػة الطالػػب ك  اظتعلػػم يف يػػبي  تعلػػم اللغػػة العربيػػة.كيتمكن

 .-كاللهم كالكتابة كاحملادثة

 العاية: احللول للصعوبات

كضػعف الرغبػة  ، الطريقػة يف تعليمهػا ا تعود إذكالصعوبات العاعة يف تعلم اللغة العربية إفت
كعػػن ُك  اظتػػتعلم حسػػن انإيػػتعداد ظتػػا ي خػػ . ، فػػل اظتعلػػم لػػادؽ اصتهػػاد فيمػػا يعطػػ، ، تعلمهػػا يف

كبويػػائ   ، اظتمكػػن تلشػػ، تلػػك العقبػػات مبماريػػة عسػػتمرن للغػػة العربيػػة عػػن قبػػ  اظتعلػػم كالطالػػب
   عنها:اخرل عتعددن.

 توجيو الطالب إذ انإيتلادن عن كيائ  اللصملى خارت اللص . - ا
 ب  الطالب كالبي ة اظتثقلة العربية.توثيا الصلة  - إ
 الرعاية اظتستمرن للطلإ خارت اللص  يف كتابا م كاحاديثهم. - ت
 حتس  بي ة اظتدرية اظتلئمة للغة العربية. -  
 تعي  ايات ن عاىرين عتخصص  يف العربية. - ت
 حلقة خالة للطلإ اللعلاء. ب سداء ، التغلب على كثرن اللركؽ اللردية ب  الطلإ - ح
 كتدويقهم إذ اللغة العربية بالتقنية اصتديدن كالويائ  اضتديثة. ، طلإيط ذىن التند - خ

 :النتائج والتوصياتالبحث خامتة

قػػػػػد ثبػػػػػا عػػػػػن خػػػػػلؿ ىػػػػػ ا البملػػػػػم اف طػػػػػلإ اظتػػػػػدارس انإيػػػػػلعية يف اعتنػػػػػد يواجهػػػػػوف 
ضػػػعف  لػػػعوبات عتعػػػددن تتمثػػػ  يف عدػػػاك  القػػػراءن العربيػػػة كفهمهػػػا ككتابتهػػػا كاحملادثػػػة  ػػػا لوجػػػود

حيػم اف العربيػة ختتلػف عػن اللغػات كاللهجػات ،  اللهجيػةك لدل الداري  يف اظتسػتويات الصػوتية 
كمػػػا ختتلػػػف يف النػػػنن كالنغمػػػة كفػػػا حتقيػػػا اضتػػػركؼ   اعتنديػػػة يف سطػػػا اضتػػػركؼ كشػػػكلها كضػػػبطها ،

                                                           
 .ُٓصة بني وىم الصعوبة وعجز ادلعلم ،تعليم اللغة العربييليماف بن إبراىيم العايد ،  1
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ركؼ كنتكن التػدارؾ عليهػا بالتػدريب اظتسػتمر علػى لػملة اداء اضتػ، كإطباقهػا كاسلتاحهػا. كتسهيلها
 ظتخػارت اضتػركؼ  كالريـو التخطيطية لألطلاؿ الصغار، عن ؼتارجها ، عستخدعا  القاعدن النوراسية 

تسػػػػاعد  الػػػػيتعػػػػن األعػػػػور  كالػػػػناعج السػػػػمعية ألىػػػػ  اللغػػػػة. ، كاألشػػػػرطة اظتصػػػػورن طتػػػػركت األلػػػػوات
اظتتعػػددن ،  التمييػػز بػػ  اشػػكاعتا يف  عػػاىرينم هػػكجتعل، الطػػلإ يف سطػػا اضتػػركؼ ب لػػوا ا اظتختللػػة 
    .  كما ت ىلهم بتملس  اللهجة كايلوإ األداء

قلػة   فرتجػع إذ  كاحملادثػة التعبػلالكتابػة ك يت يتعرضوف عتا يف فهم اللغػة ك دكلت الظتاعا اك 
عػػدـ ؽتاريػػتهم ل كا، اكلوجػػود إشػػتباه شػػديد بػػ  الكلمػػات الثنائيػػة اللغػػة  ، علػػردات اللغػػة عنػػدىم

الصػػػوتية للتوالػػػ  اك لقلػػػة ايػػػتخداعهم اظتعػػػاجم الثنائيػػػة اللغػػػة ، كالػػػناعج ،  كاحملادثػػػة علػػػى الكتابػػػة
كنتكػػن إرجاعهػػا إذ الػػنق  اظتوجػػود يف اظتقػػرر الدرايػػ، حيػػم   يهػػتم اظتػػنهج اظتقػػرر انإجتمػػاع،، 

كاظتماريػػػػة اظتسػػػػتمرن علػػػػى قػػػػراءن .كمػػػػا يهػػػػتم مبهػػػػارات القػػػػراءن كالرترتػػػػة  تملػػػػد مبهػػػػارات الكتابػػػػة كال
بايتظهار الكلمات كالتعبلات ، كبايتخداعها يف الكتابة كاحملادثػة اليوعيػة   ىػ،  النصوص األدبية

.كالويػائ  اضتديثػة للتوالػ  انإجتمػاع، عثػ  بػراعج اظتدكلة الظاىرن اضت  الوحيد للتغلب على ى ه
الدردشػػػة كالدػػػات ايلنػػػا تسػػػاعد الطػػػلإ علػػػى الػػػتمكن عػػػن احملادثػػػة ، كمػػػا تعػػػا  بعػػػن عدػػػاك  

 ء.النطا كاألدا

  :لنتائجا

بعد ايتعراض شػاع  حػوؿ لػعوبات تعلػم اللغػة العربيػة لطػلإ اظتػدارس  حماالب تول  
 إذ النتائج التالية:،  انإيلعية يف اعتند

 .البي ةطرؽ التعليم ، ك ك ، كاظتنهج اظتتبع ،  إذ اظتعلم كالدارس ترجع اعةع عدكلت -ُ
 كاظتعنوية. كاللهجيةالصوتية الصعوبات عدكلت خالة تعود يف عردىا إذ  -ِ
لتدػػابو للظػػا كانإخػػتلؼ اصتمػػ  با كايػػتخداعها يفيف ضػػبط الكلمػػات ،  األخطػػاء الدػػائعة  -ّ

 كضبطا. ععک
 لعوبات يف ايتخداـ الرتاكيب النملوية كالصرفية ، لقياس خاطئ على اللغة األـ. -ْ
 اظتعنوم يف األردية.التغل  سظرا إذ ،لألفعاؿاألخطاء الظاىرن يف ايتخداـ الصلت العربية  -ٓ
 .-اللغة األـ-الطالب   يتملرر يف التلكل كالتعبل عن قيود اللغة الوييطة الثاسية  -ٔ
 لعدـ التدريب اصتيد كاظتمارية على التكلم باللغة العربية.لعوبات يف التملد   -ٕ

 تالتوصيا
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 .يتخداـ الويائ  اصتديدناعلى القاعدن النوراسية عع  التدريب    (ُ 
 كحتس  عهارات الكتابة.   ، عن على السبورن على الكتابةتعويد الطلإ  (ِ 
 اللغة. يف غتاؿ  تدريبية ت ى  الداري  كاظتعلم  دكرات دعون اظتعاىد كاظتراكز نإقاعة (ّ 
 لعاإ الرياضية كالكتب اظتصورن للمبتدئ .اضتديثة عث  األ ايتخداـ التقنيات  (ْ 
 .بالعربية قلوإ األطلاؿ الصغار في للت ،رن يف الكتاتيبإضتاؽ الكتب العربية اظتصو  (ٓ 
كتػػػػدريب يف ، كتيسػػػػل يف القواعػػػػد ،  تعػػػػدي  يف اظتػػػػنهج ععاصتػػػػة عدػػػػاك  اللغػػػػة مبػػػػا نتكػػػػن عػػػػن (ٔ 

 كدتك  عن النطا كالتعبل.  ، كتعويد على لملة انإعلء ، العربية القراءن
 لتملس  اظتستول الدراس. يف اعتند اظتدارس انإيلعيةالبعثات العربية إذ   (ٕ 
 بالتدريس باللغة العربية.دعون اظتعاىد كاظتراكز إذ إلزاـ ععلم، اللغة العربية للناطق  بغلىا  (ٖ 
     كاختيارىا للتوال  العلم، كالثقايف. ، لغة عث  اللغة الوليليةايتخداـ تلك ال( َُ 

 عائمة ادلصادر وادلرااع.  

 ـ.ُُٗٗ، ُلوؾتماف،ط-للندرة اظتصرية العاظتية القاىرن:الدرك ، النظرات ،اظتنللوط، -1
 القاىرن:دارالدعون. ، ادلعجم الوسيط ،غتمع اللغة العربية  ، كاخركف إبراىيم عصطلى -2
 ـ.ََِٗ-افجاععة عيس-كلية الرتبية دراسات تربوية  رللة ، اظتويوم -3
 جاععة بنجاإ  ىور. عندوراتاطقني بغريىا:التجربة الباكستانية، صعوبات تعليم اللغة العربية للنقتداين، -4
 .،انإيكندرية:عندورات شبكة األلوكةللملقاينالرياض النادية شرح القاعادة النورانية،للح بن ػتمد زتد، -5
 .ـَُِٓ:لبناف ، رللة ايل الادراسات األدبية والككرية ، الندكم قمر شعباف -6
 ـ.ََِِ ، اذلناد ثقافة رللة ، الرزتن إحساف  -7
 .اللغة األرديةم نظا ، الندكم عبد هللا عباس -8
 ـ.َُُِ، ِط ، غتمع للة ارتل :-اعتنددروس التعبري، ، الندكم جاكيد ازتد -9

 ـ.َُِْدنتية القاشت،،العدد األكؿ الصادرن عن قسم اللغة العربية اكارللة الساعية  ،عصاركن سادر  -11
 ـ.ََِْق/ُِْٓ ،ُط ، دارالبلخ، : دعدا  ، يقادية ابن خلادوندكف ، بن خلا  -11
 ـ.َُِٓ، ُبلكت: الرافدي  ، ط ، سبحة ادلراان  ي آثار ىنادوستان" البلغراع،  -12
 .قاشت، عكتبة ديوبند: ، عرفان عارؼ ،طيب ػتمد اظتقرم   -13
 عندورات جاععة بنجاإ،،تادريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا : يشكالت وبلول ،عبد اظت عن  -14

 .ـُُٗٗق/ُُِْ
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