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الملخص:-1

البحرین؛ والحظ الباحث كیف یتواصل العمالأحس الباحث بكثرة العمال غیر العرب الذین یعملون في

ھي لغة دارجیة؛ وكذلك خلیط بین العربیةاألجانب غیر العرب مع العرب؛ فیالحظ أنَّ لغة التَّواصل

العربیة یعین العمالة غیر العربیة في الحدیثواإلنجلیزیة؛ من ھنا فكر الباحث في تصمیم منھج للغة

. باللغة العربیة الفصیحة على المستوى االبتدائيِّ

أي للمستویین األول والثَّاني.الكتاب صمم للمستویات االبتدائیة للناطقین بغیر العربیة،
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لقد أصبح الخلیج بصورة عامة والبحرین بصورة خاصة قِبلة للعمالة الوافدة منذ زمن سحیق؛ قطًعا ھذا

واحترام األجنبيِّ مھما كان عامًال أم موظفًا؛ فالكلالجذب لھ ما یبرره؛ فالبحرین تتمتع بسیادة الجو الوديِّ

أمام القوانین سواء.

خلیط، تصمیم، منھج.الكلمات المفتاحیة: غیر العرب، األجانب، التَّواصل،

@Arabic for workers in Bahrain ‘ at British Association Of Teachers of Arabic’ the link
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Teachers of Arabic (britisharabicteaching.org(

العربیة فيجامعة لیدز-بریطانیا-  نظمتھ الجمعیة البریطانیة للغةورقة قدمت في المؤتمر الدَّوليِّ االفتتاحي للغة العربیة-

م.2021یونیو24-25

Arabic for Special Purposes - Arabic for Migrant Workers, 

 Dr. Ibrahim Suleiman Ahmed Mokhtar,

 imukhtar@uob.edu.bh

The Department of Arabic and Islamic Studies 

at Bahrain Teachers College University of Bahrain

Abstract:

The researcher felt the large number of non-Arab workers working in Bahrain;

He also noted how non-Arab foreign workers communicate with Arabs; It is

noted that the language of communication is a darija language; As well as a
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mixture of Arabic and English; Hence, the researcher thought about designing

an Arabic language curriculum that would help non-Arab workers speaking in

Standard Arabic at the elementary level; The book is designed for the

elementary levels of non-Arabic speakers, that is, for the first and second levels.

The Gulf in general and Bahrain in particular has become a magnet for

expatriate workers since time immemorial. Certainly, this attraction is justified;

Bahrain enjoys a friendly atmosphere and respect for the foreigner, regardless of

whether he is a worker or an employee. Everyone is equal before the laws.

Among the expatriate workers are those who do not know Arabic and have only

practiced it in prayer; From here, the researcher felt the importance of helping

the expatriate workers acquire some vocabulary; and then the conversation in

Arabic; Therefore, this book is designed to help the non-Arab worker and

employee in his daily requirements.

The book contains ten units and various lessons; Including 'acquaintance'

between an expatriate and a Bahraini citizen, getting to know the family and its

members in the Arabic language, as well as getting to know the different

professions of the employee and the worker. Among the book's lessons are

'airport' and travel related terms such as passport. The book contains a lesson on

the restaurant and the delicious Arabic foods it contains.

The book included a study of the market in which the expatriate worker or

employee often works, so he introduced him to some of the central markets in

Bahrain; The book did not neglect the health aspect, so it devoted a lesson to
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him while he was 'in the hospital'. The book concluded with oral and written

exercises.

We hope that the book will benefit non-Arabic speakers, and it is a first step for

a series of books on the way to design, including Arabic for diplomats, Arabic

for tourism and Arabic for soldiers.

Keywords: non-Arabs, foreigners, communication, mixture, design,

curriculum.

ا

إال في الصالة؛ من ھنا أحسَّ الباحث بأھمیةومن ضمن العمالة الوافدة من ال یعرف العربیة ولم یمارسھا

ومن ثم المحادثة باللغة العربیة؛ لذا جاءمساعدة العمالة الوافدة في اكتساب بعض المفردات اللغویة؛

في متطلباتھ الیومیة.تصمیم ھذا الكتاب علَّھ یعین العامل والموظف غیر العربيِّ

،الكتاب احتوى على عشر وحدات ودروس متنوعة؛ ومنھا "التعارف" بین الوافد ومواطن بحرینيِّ

التعرف بالمھن المختلفة للموظف والعامل. ومنوالتَّعرف إلى األسرة وأعضائھا في اللغة العربیة، كذلك

الجواز. احتوى الكتاب على درس المطعمدروس الكتاب "المطار" والمصطلحات المتعلقة بالسفر مثل

وما یحتویھ من ما لذَّ وطاب من األطعمة العربیة.

العامل أو الموظف الوافد فعرفھ ببعض األسواقالكتاب احتوى على درس السُّوق الذي غالبًا ما یعمل فیھ

حيِّ فأفرد لھ درًسا وھو " في المستشفى". اختتمالمركزیة في البحرین؛ لم یغفل الكتاب الجانب الصِّ

الكتاب بتدریبات شفھیة وكتابیة.

أولى لسلسلة من الكتب في طریقھا للتصمیم منھانأمل أن یفید الكتاب غیر الناطقین بالعربیة، وھو خطوة

واللغة العربیة للجنود.اللغة العربیة للدبلوماسیین واللغة العربیة للسیاحة
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مقدمة:-2

لألغراض الخاصة في البحرین في الدول العربیةیالحظ قلة كتب تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرھا

ألغراض خاصة مثًال اللغة العربیة للتجارة، واللغةبصورة عامة بما فیھا البحرین؛ ویُعنى باللغة العربیة

اللغة العربیة للطب"، واللغة العربیةالعربیة لألغراض الدینیة، واللغة العربیة ألغراض علمیة"مثل

للتمریض والممرضین؛ واللغة العربیة للسیاحة وغیرھا.

البحرین:عنمقدمة-3

"19ص)"2002-1500الحدیث(البحرینتاریخ"كتابھمافي)2009(العابدینوزینهللاعبدأشارلقد

تاریخ البشریة نظًرا لتوفر العناصرعن البحرین " تحتل مملكة البحرین مكانة عریقة في سجل

الذي تعددت فیھ أنماط اإلنتاج،الحضاریة فیھا منذ أقدم العصور، حیث تمیزت بموقعھا الجغرافيِّ

القدیم من االتصال بأغلب الحضارات القدیمة،ومصادر الثروة، ومكانھا ذلك الموقع الھام في قلب العالم

وأبرز القوى في الحقب اإلسالمیة والحدیثة.

مملكة البحرین بقدرتھا على التزامن معونتیجة لتوفر العناصر المھمة عبر التاریخ؛ فقد تمیزت

خالل المشروع اإلصالحي لجاللة الملك حمد بنالتطورات العالمیة في مطلع األلفیة الثالثة، وذلك من

بحیث أصبحت الحاجة ملحة لإللمامعیسى آل خلیفة، والذي نجح في تحقیق نھضة شاملة في البحرین،

الحضاریة.بھذه المرحلة الحاسمة التي تشھدھا البحرین من جمیع محاورھا

خاصة:ألغراضالعربیةاللغة-4

للدبلوماسیین، ورجال األعمال، ومرشديِّاللغة العربیة ألغراض مھنیة أو وظیفیة فیدخل فیھا العربیة

التي تحتاج إلى اللغة العربیة وسیلةالسیاحة، والممرضات، ویخدم البرنامج أصحاب المھن واألعمال

ألداء واجباتھم الوظیفیة أو المھنیة).

تدریسھایمكنَوْظفِیّةألغراضاإلنجلیزیةاللغةأنَّمنبالرغمأنھإلىم)1996وجون،(إیفان،یشیر

أساسیات اللغة، حتى یستطیعوا أن یدلفوا إلىللمبتدئین، إال أنھ یجب االنتظار إلى أن یكتسب الطالب

العمل وھم في ثقة تامة.
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فيتصمیمھاعندفشلتلقدَوْظفِیّة،إلغراٍضاإلنجلیزیةاللغةُكتبإلىم)1996وجون،(إیفان،یشیر

المفصل، والسبب في ذلك ھو غیاب مشاركةالمراحل األولى، بالرغم من تحلیل الحاجات، والتخطیط

تلك المادة بعد معرفة آراء الطالب، فیما یتعلقالطالب عند تصمیم المنھج، غیر أنَّ النجاح كان حلیف

الطالب كانوا أكثر استجابة للحاجات الشخصیة،بالتوقعات واالختالفات الثقافیة. وعند ھذه النقطة، فإنَّ

واالنفعالیة، والعقلیة.

فيأخرىبلغاتالناطقینللمسلمینالعربیةتعلیم"برامجكتابھفي)11ص.م،1985،(الناقةویؤكد

هضوء دوافعھم (دراسة میدانیّة) إلى أنَّ أھمیّة دراسة حاجات الدارس وأغراضھ من التعلم أمر أَقَرَّ

لبناء المنھج قد أصبح أمراً منتشراً ومعروفاًالمیدان التربوّي. وأنَّ مفھوم الحاجات واألغراض كأساس

واقعیاً،اآلن، والسَّعي إلى تطبیقھ عملیاً قد أصبح أیضاً أمراً

أوالً الدارس بحیث ال یترك المناھج التعلیمیةكما إنَّ بناء المناھج في ضوء ھذا األساس یأخذ في اعتباره

، والمحتوى، واھتمامات المعلم واجتھاداتھ.خاضعة للموضوع الدراسيِّ

حسبمصممةتكونأنیمكنَوْظفِیّةألغراٍضاإلنجلیزیةاللغةمادةأنَّإلىم)2006(رودیرجز،ویشیر

أن مدربيِّ اللغة یجب أن یكونوا ضمنالمعلم، أو الطالب، وبالطبع یمكن تبني مادة أخرى، غیر

.حاجات الطالب، وھي مصدر الدافعیّة لھمالمصممین للمادة المراد تصمیمھا، والمادة المصممة حسب

عملیةفيیساھموَنالمتدربینالمتعلمینأّنإلىیشیرون)م2005وآخرون،(فریندبیرجھووھا

تقابلھلم في العمل. ولعل الطالب ال یستطیعاالتصال، وذلك من خالل عرضھم لمشكالت االتصال التي قد

العمل، إن فقد اللغة.

الخلیج:فيالعربیةللغةالوافدةالعمالةممارسةعنالسَّابقةالدِّراسات-5

الوافدة على اللغة العربیة في دولتأثیر العمالةجاء على صفحة جریدة "الریاض" مقال بعنوان"

في الملتقى التنسیقي للجامعاتشاركت بھا الكاتبة"؛ من دراسةالقنیعیر" للدكتورة "الخلیج

الذي نظمھ مركز الملك عبدهللا بنوالمؤسسات المعنیة باللغة العربیة في دول الخلیج العربي،
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؛29/6/1434–27منالفترةفيالریاضفيالمنعقدالعربیة،اللغةلخدمةالدوليعبدالعزیز

وأشارت الكاتبة قائلة":

الخلیجیة فرض واقًعا لغویًا جدیًدا على المواطنین،إّن تأثیر العمالة األجنبیة على اللغة العربیة في الدول

نتحدث عن عمالة تجاوز بعضھا العشرین عاماًلم یقابل بما یستحق من اھتمام من قبل الجھات المسؤولة،

نحن من ساعدھا وشجعھا على االستھانة بھا إمافي بلداننا، ومع ذلك ظلت عاجزة، عن تعلم لغتنا؛ ألننا

كما یفعل الغرب مع الوافدین، ما جعلھا تخلقسخریة وتھكماً، وإما تراخیاً وعدم اھتمام بتصحیح أخطائھا

فیكبرون وھم ال یحسنون التحدثیتعلمھا األطفال،لغة جدیدة باتت تشكل خطًرا على لغتنا، السیما عندما

أنھم لن یفھمونا إال إذا كّسرنا لغتنا مثلھم (انت یروه،بلغتھم األم. إنھا أزمة وجودیة نساھم فیھا عندما نظن

انت یجي) !

".قطرفيالعربیةاللغةعلىالوافدةالعمالةتأثیربعنوان"لھمقالفي)م2010الغني،عبد(تناولكذلك

واجتماعیة وأخالقیة ازدواجیة اللغة والصراعمن السلبیات الخطیرة التي تترتب علیھا آثار اقتصادیة

أن تسمع أكثر من لغة، وأن تشاھد أكثر مناللغوي بین ھذه العمالة الوافدة، فبإمكانك في موقف واحد

سوئھ وضیاع الوقت والمال ...إلخ.جنسیة، وھذا لھ سلبیاتھ التي تتمثل في عدم الفھم أو

اقتصادیة لھا سلبیاتھا التي قد یكون اإلعالموھكذا نجد أن االختالط اللغوي ضرورة اجتماعیة وضرورة

اللغوي والصراع اللغوي؛ فیسھم في نشر لغةبصوره المختلفة متحمال عبئا كبیرا في حل االزدواجیة

فیتأثر بھا الوافدون من غیر اللسان العربي،فصحى سھلة یتعامل بھا الناس رسمیاً في حیاتھم الیومیة؛

الوطن العربي لتنتشر اللغة العربیة وجمالیتھا فيوتكون تفادیا للھجات محلیة قد یصعب فھمھا بین أبناء

وتلك حقیقة عرفناھا وتجربة عشناھا ویقین تیقناه.العالم كلھ، فھي لغة القرآن وھي لغة لھا جمال وجالل،

أو..عربي"فيما"بعنوانالوافدةالعمالةعنلھمقالفي)2014دجنیر10(البوكیليوأشار

عندما تھدد العمالة االجنبیة لغة الضاد".
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ما في عربي” ھذه الالزمة یعرفھا كل اآلسیویین المقیمین في قطر والذین یشكلون أغلبیة العمالة الوافدة

على قطر حیث عدد السكان یتجاوز الملیونین بین سكان أصلیین ومقیمین، وھي تعني أن علیك أال تحاول

استعمال العربیة فھي غیر مفھومة.

تعلم اللغة لكن الممارسة الیومیة جعلتھقال سائق آخر قضى فقط خمس سنوات في قطر إنھ فكر في أمر

االدنى وذلك یكفیھ”شر تعلم لغة صعبة“ حسب قولھیعدل عن الفكرة ألنھ یتفاھم مع أبناء جلدتھ في الحد

ھذه

فیقول البعض إن من شأن التفریط في لغةاإلشكالیة المعضلة أصبحت مع األیام تقلق بال أصحاب البلد

وفي ھذا الصدد حذرت كاتبة في مقال نشرتھالضاد التأثیر على العادات والموروث اللغوي للناس .

معالجة وقالت إن “ما في عربي” تجدھا أینماصحیفة قطریة مؤخًرا من تفشي ھذه الظاھرة وبقائھا دون

العربیة.”حللت و”تصفعك” و”تنسیك أنك في بلدك لغتھا الرسمیة ھي

السن رجاًال ونساء ممن ال یتمكنون منوأشارت دراسة "البوكیلي" إلى تذمر عامة الناس خاصة كبار

المحكیة ویتجاھلھا “استخفافًا واستھتاًراالتحدث بلغة أجنبیة محذرة من أن البعض یعرف اللغة العربیة

بلغة البلد ”

المختصة شرط الحدیث باللغة العربیةوتساءلت دراسة "البوكیلي" لماذا ال تفرض الجھات الرسمیة

یضمن للغة العربیة حقھا من االنتشار”ضمن بنود عقود التعاقد مع ھذه العمالة حتى "نؤسس لمستقبل

بلدھم“. و قالت إن عدم إتقان ھذه العمالة للغةویزیل الھم عن كاھل المواطنین الذین ال یجیدون إال لغة

ھي عربیة بل لغة ثالثة ھجینة.اإلنجلیزیة نفسھا أصبحت ھذه اللغة ال ھي إنجلیزیة وال

منطقةًكونھافيتشتركالخلیج،دولمعظمأنأوضحتاإلماراتجامعةمنم)2013النجار(أشارت

أحیانا عدد السكان األصلیین، ولو حاولنا أنتجمع أعدادا كبیرة من البشر من جنسیات مختلفة، قد تفوق

الخلیجي منذ نشأتھ حتى ینخرط في المجتمعنتأمل دوائر اللغات أو اللھجات التي یتعرض لھا اإلنسان

یكون األقل حضوًرا؛ فأول لغة یكتسبھا الطفل فيفرًدا مؤثًرا ومتأثراً، لوجدنا أن حظ العربیة منھا یكاد

كثیرة،ھي اللھجة الدارجة، یخالطھا، في أحیانالبیت، وھي التي یصح علمیا أن نطلق علیھا اللغة األم،

حضور كبیر في معظم دول الخلیج.لغة ھجین تستدعیھا الحاجة للتواصل مع الخدم الذین لھم
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وقالت النجار "إّن أثر العمالة الوافدة على اللغة العربیة في منطقة الخلیج قد ینحصر في كونھا مصدرا

وال شك أّن انتشار مثل ھذه األنماط اللغویةقویا من مصادر تولید ما یسمى باللغة الھجین أو الرطانات،

العربیة، وتنمیتھا، وتمكینھا، وقد یتسرب بالالمشّوھة بین أبناء المنطقة یؤثر في عملیة اكتساب اللغة

عن صورة العربیة الفصیحة".وعي إلى بعض صور االستعمال، فیغدو عامال من عوامل االنزیاح

تعلیق على الدِّراسات السَّابقة:

الھجین المكسرة"الرطانات" في دولالدراسات السابقة أشارت بوضوح إلى خطورة استفحال اللغة

العربیة الستخدام لغة ھجین في التواصل مع) تشیر إلى تنازل الناطق باللغةالقنیعیرالخلیج؛ فدراسة (

." غیر العربيِّ

التسامي ومن ثمَّ الحدیث باللغة العربیةكان حري بنا عدم التنازل عن لغتنا بل نفرض على األجنبي

مثل ألمانیا فقیل إن سلمت على المواطنالفصیحة بدًال عن التنازل عنھا؛ وھنا فنالحظ بعض الدول

األم األلمانیة.األلمانيِّ بلغة أجنبیة غیر األلمانیة؛ فإنھ یجیبك بلغتھ

سمیة شرط الحدیث باللغة العربیة ضمن) تساءلت عن اقتراح فرض الجھاتالبوكیليِّكذلك دراسة ( الرَّ

في مالیزیا؛ عندما كان یعمل بالجامعةعقود العمل؛ وھذا ما عایشھ الباحث الحالي كاتب ھذه الدراسة

طالب دراسة اللغة المالیویة؛ والباحث نفسھاإلسالمیة العالمیة؛ ویدرس بجامعة المالیا؛حیث على كل

في جامعة المالیا في كلیة التربیة؛ فكلفرض علیھ دراسة اللغة المالیویة كمتطلب لدراسة الدكتوراه

الوطنیة المالیزیة یطلب منھ الحضور ثانیة؛طالب ال یستطیع الحضور ویصل لنسبة معینة في الجامعة

اإلسالمیة.وذلك ما حدث لزمیل لي حضر درجة الدكتوراه في الدراسات

وھذا ما یشكل خطورة على الناطق باللغة) أشارت إلى تعرض الخلیجيِّ للغة الھجین؛النَّجاردراسة (

العربیة.

�- حباھا هللا بثروات بترولیة ضخمة؛ وزادفي نظر الباحث -وكما ھو معلوم- أنَّ دول الخلیج- حمًدا

ولذا أصبحت دول الخلیجة من أكثر الدول جذبًاعلى ذلك نشاط أھلھا ومواكبتھم لكل ما یجري في العالم؛

ولیس مصدر ضعف؛ فقط نحتاج لتخطیطللعمال؛ ومن ھنا یرى الباحث ھذا مصدر قوة للغة العربیة؛

بالعربیة اللغة العربیة استخداًما سلیًما؛ وذلك منلغويِّ وسیاسات لغویة اتجاه كیفیة استخدام غیر الناطق
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خالل عدم السماح لكل من یعمل في دول الخلیج إن لم یعرف أساسیات اللغة العربیة الفصیحة؛ الكفیلة

بالتواصل.

فرض شھادة تعلم أبجدیات اللغة العربیة؛ ومن) في دراستھ؛ فیمكن لدول الخلیجالبوكیليكذلك كما أشار (

الخلیجیة في دول العامل الذي ینوي العمل فيثمَّ إجراء امتحان شفويِّ وكتابيِّ یعقد في سفارة الدولة

للدخول لدول الخلیج شرط اجتیاز االمتحانینالخلیج؛ ومن یرسب في أحد االمتحانین؛ تمنح لھ الفرصة

وحمیناھا من عوامل التَّدھور والرطانات واللھجات؛في اللغة العربیة؛ بھذا یكون قد ارتقینا بلغتنا العربیة؛

والرطانات مثل" أنا ما في معلوم"،"وإنتوفي المقابل نكون قد حصنَّا أبناءنا من خطر الحدیث باللھجات

یسوي تلفون".

الوافدة):للعمل(للعمالةالعربیةاللغةكتب-6

العربیةاللغةكتبعددقلةالحظم؛2014سبتمبرمنذسنواتستالبحرینفيالمؤلفوجودخاللمن

ال یتحدثون اللغة العربیة بطالقة؛ بل یتحدثون لغةللناطقین بغیرھا؛ والحظ أن العمال الذین تعامل معھم

عربیة مصحوبة بلھجات وكلمات إنجلیزیة وأردیة أحیاًنا.

، بمركز البحوث، الجامعةبكلیة الطب"تعلیم اللغة العربیة ألغراض علمیةكتاب ("إبراھیمصمم

العربیةاللغةتعلیمإلىیھدفوھومادتھ،جمعمنكاملعامبعدم)2006بمالیزیا،العالمیةاإلسالمیة

الطب بالجامعة اإلسالمیة العالمیة بمالیزیا. والكتابللمتعلمین الذین لھم عالقة بالعلوم الطبیة، في كلیة

بعض المصطلحات باللغة العربیة. والكتاب لمبأنھ مادة مساعدة لتعین طالب العلوم الطبیة في معرفة

المنوط بھا ذلك، غیر أنھ أحس بأن طالب كلیةیؤلف مقرر لتعلیم العربیة، ألن المؤلف لم یكن ھو الجھة

عالقة بمجال تخصصھم. وقد استشار بعض األساتذةالعلوم الطبیة یمیلون دائما إلى الموضوعات التي لھا

َس بعض الموضوعات وسأل الطالب عنھا؛ ومن ثم اختار بعضوالطالب بكلیة الطب، وَدرَّ

وتناسب تخصصھم، وحاجاتھم النفسیة،الموضوعات التي اخترھا الطالب، ویعتقد أنھا تجذبھم،

واالجتماعیة، والثقافیة.
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یتضمن الكتاب عشر وحدات بأربعة وأربعین درًسا. فالوحدات من الوحدة األولى إلى الوحدة الثامنة

الوحدة التاسعة فعن تعلیم اللغة العربیةتتكون من خمسة دروس تختتم كل وحدة بدرس مراجعة. أما

الطالب للمنافسة الشریفة من خالل مائةبالحاسوب. والوحدة العاشرة تتكون من قسمین. األول یوجھ

الثقافیة، وأما القسم الثاني ففیھ قائمةسؤال عن بیئة الطالب والحضارة اإلسالمیة والموضوعات

والمضاد.المفردات التي تعین الطالب في معرفة المفرد والجمع والمرادف

الوافدة):للعمالةالعربیة(اللغةالكتابھذاأھداف-7

ف الھدف بأنھ ھو وصف لتَغیِّر سلوكيِّ نتوقع حدوثھ في شخصیة التلمیذ نتیجة لمروره بخبرة تعلیمیةُعرِّ

. وتفاعلھ مع موقف تدریسيِّ

ولعلنا(للمناھج)،المكوناتأولھيواألھدافقائالً:األھدافأھمیةیؤكد)199ص،م،1989(اللقانيِّو

، سواء ما یتصل منھا بالناحیة التخطیطیةال نغالي إذ قلنا أنھا تمثل نقطة البدایة لعملیات المنھج الدراسيِّ

أو ما یتصل منھا بالناحیة التنفیذیة.

ھذا الكتاب یھدف إلى اآلتي:

مع السكان األصلیین في البحرین وبقیةمساعدة العمال غیر النَّاطقین باللغة العربیة في التواصل*

العرب.

اللغة العربیة.* فتح فرص عمٍل لكثیر من اإلخوة الوافدین الذین سیكتسبون

. * المساھمة في دعم االقتصاد البحرینيِّ

الكتاب:ھذاأھمیة-8

لھذا الكتاب تعزیز مھاراتھم اللغویة بصورة عامة،* من المتوقع بعد دراسة المتعلمین (العمال الوافدین)

باإلنجلیزیة بصورة خاصة.وتعزیز مھارة االتصال بینھم وبین العرب غیر الناطقین

* تسھیل حیاة العمال الوافدین العرب في البحرین.
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ُس للعمالة الوافدة في البحرین وفي الدول العربیة األخرى. *یمكن أن یكون منھًجا یَُدرَّ

:المنھجتعربف-9

الخبرات واألنشطة التي تقدمھا المدرسة تحتوآخرون فیعرفون المنھج بأنھ: "ھو مجموععبد الموجود

معھا، ومن ثمَّ تغییر السلوك في الطالب....".إشرافھا للتالمیذ بقصد احتكاكھم بھذه الخبرات وتفاعلھم

یربط بینھ وبین

المدرسةتھیؤھاالتيالخبراتمجموعھوالمنھجوإذاقائالً:)15-14صم،2006ھجریة-1426(

على تحقیق أقصى ما یمكن من النمو لھم،للتالمیذ في مرحلة خاصة من مراحل نموھم بقصد المساعدة

بیئتھم، فإنَّ من األسس المھمة التي ینبغي أنومن الرفاھیّة لمجتمعھم، ولكي یساعدوا في حل مشكالت

یُبنى علیھا المنھج ما یأتي:

* ینبغي أن تكون (الخبرة المربیّة) ھي وحدة بناء المنھج.

* ینبغي أن یكون المنھج وثیق الصلة ببیئة التالمیذ.

والقیم المتضمنة في فلسفة المجتمع.* ینبغي أن یتیح المنھج للتالمیذ المجال لممارسة المبادئ

* ینبغي أن یراعي المنھج خصائص الدارسین.

وأعمالھم.* ینبغي أن تسنخدم أسالیب سلیمة لتقویم خبرات التالمیذ

تھیئھاالتيالمخططةالتربویَّةالخبراتمجموعھوبأنھ)21صم،2000(المنھجالبجةعرَّف

النمو الشامل، وتعمل على تحقیق األھدافالمدرسة للطالب داخلھا، وخارجھا؛ بقصد مساعدتھم على

التربویَّة المنشودة.

بأنَّ المنھج بمفھومھ القدیم یعني الموضوعاتویقسم البجة المنھج المدرسيَّ إلى قدیٍم وحدیٍث، ویوضح

أو المعلومات التي یجب أن یدرسھا التالمیذالمختلفة المحددة للدراسة في كل مادٍة ِمن المواد الدِّراسیَّة،

في كلِّ مادة.

الحدیث للمنھاج فیتضمن: جمیع األنشطة التيویفصل البجة المفھوم الحدیث للمنھج قائال: أما المفھوم

تحت إشراف المدرسة، وبتوجیھ منھا سواء كان ذلكیقوم بھا التالمیذ، أو جمیع الخبرات التي یمرون فیھا

أو في خارجھا.داخل المدرسة، وتشرف علیھا سواء داخل أبنیة المدرسة،
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لفظاِنالعربیة،اللغةفيوالمنھاجالمنھجقائالُ:)10صم،2007ھجریة-1428(المنھجالخلیفةَعرَّف

)لكلِّ جعلنا منكم شرعة ومنھاجاالحق تبارك وتعالى(مشتقاِن من النَّھج، وھو الطریق الواضح البیِّن یقول

مفھوملتطورتبعاًوتتسعتضیقمتعددةمعاٍنفلھالمربیناصطالحفيالمنھجأما.48اآلیةالمائدة،

. التربیة، بَْیَد أنھا ال تخرج عن َجوھر المعنى اللغويِّ

الفلسفیة،وھيالمنھج(فيالمؤثرةالعواملإلى)21م،ص1985ھجریة-1405(سرحانویشیر

ھذهكبیٍر من العوامل والمؤثراِت الخارجیَِّة. وفي مقدمةواالجتماعیة، والنفسیَّة) قائالً: یتأثر المنھج بعدد

بھاعن الطبیعة البشریة والفلسفة التربویَِّة التي نأخذالعوامل العوامل الفلسفیَّة، ویتأثر المنھج بمفھومنا

التربویَِّة الحدیثِة یتجھ االھتمام إلى كل من الفردوتسیر على ھداھا. ویشیر سرحان إلى أنَّ في ظل الفلسفة

الخبرة الوظیفیة التي تحقق أقصى نمو للفرِد،والمجتمع؛ وتستھدف المناھج مساعدة التالمیذ على اكتساب

فیشیر إلى أنَّ المدرسة تقوم بخدمة المجتمع.وأقصى تقدم ممكن للمجتمِع. أما عن العوامل االجتماعیة،

لبناء األجیال المقبلة، واالطالع بالواجباتفھو الذي أنشأھا، وھو الذي ینفق علیھا. وھو یتخذھا وسیلتھ

أن تھیئ أمام التالمیذ أفضل الظروف لتحقیقوالمسئولیات. أما عن العوامل النفسیَّة، فیجب على المدرسة

لتعلیمالمسلمینأبناءدوافععنكتابھفيم)1985(الناقةأكدهماوھذاإمكاناتھم،أقصىوبلوغذواتھم

اللغة العربیة.

المنھج:مكونات-10

-األھداف:10-1

ھا في كتابھ(تعلیم العربیة لغیر الناطقین بھا، صطعیمةینبغي أن تُشتق األھداُف من مصادَر ِعدٍَّة، وضحَّ

وھي:)،63-64

معھا.تتعارضوالاإلسالمیةالثقافةمفاھیممع(الكتاب)أھدافتتفقأنینبغيإذاإلسالمیَّة:الثقافة-1

:المجتمع-2 بلد.كلظروفباختالفوذلكبلٍد،إلىبلدعنیختلفثانیةكلغةالعربیةفتعلیمالمحليِّ

تعلیممیدانفيبالجدیدوعيعلىالمعلمیكونأنینبغيأيالتدریس:فيالمعاصرةاالتجاھات-3

اللغات الثانیة.
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دوافعھمبالدارسین؛الخاصةالنفسیَّةللجوانبالمعلمتعرفضرورةتعنيوھيالدَّارسین:سیكلوجیة-4

من تعلم العربیة، حاجاتھم، ومیولھم، وقدراتھم،

بینھا وبین العربیة، وغیر ذلك من جوانبومستویاتھم في العربیة، ونوع لغاتھم األُولى، والعالقة

سیكلوجیَّة مھمة.

فأھدافللطالب.تعلیمھایریدالتيالدِّراسیةبالمادةالمعلموعيضرورةبذلكویقصدالمادة:طبیعة-5

الكالم غیر أھداف االستماع، غیر أھداف القراءة.

منالمنھجتخطیطیعتبرقائلین:)48ص،م2000والكلزة،إبراھیم،(یتحدثالمنھجتخطیطعملیةوعن

بأسرھا، وفي ضوء سالمة ھذا التخطیط تكونأخطر الخطوات التي تترتب علیھا تبعات العملیة التعلیمیة

للمنھج یُضفي ظالالً وآثاراً على المسالكالعملیة التعلیمیة صالحة أو غیر صالحة، والتخطیط السلیم

المتبعة في كل مرحلة من مراحل المنھج.

الخبراء المتخصصون سابقاً، أُشتقت أھداف ھذاوعلیھ تَمَّ تمشیًا مع مصادر األھداف التي أشار إلیھا

، وكذلك منمن"تعلیم اللغة العربیة للعمل-للعمالة الوافدة"الكتاب ، واالجتماعيِّ تراث البحرین الثقافيِّ

الوافد.حاجات العمال الوافدین. وھذه األھداف ترتبط بحاجات العامل

لمحتوى:ا-10-2

قائالً:)202م،1991ھجریة-1411العامة،المناھج(نظریاتكتابھفيللمحتوىمدكوریؤصل

الثابتة، والمعارف والخبرات والمھاراتوالمحتوى ھو مجموعة الحقائق والمعاییر والقیم اإللھیَّة

اإلنسانیَّة المتغیرة بتغیر

الحقائق والمعاییر والقیم الثابتة فيالزمان، والمكان، وحاجات الناس، والتي ال تتعارض مع-

أجل تحقبق األھداف التربویة المنشودة.منھج هللا، والتي یحتك الدارس بھا، ویتفاعل معھا ، من

ضوءفيالعربیةاللغةلمنھجأیًضاھویؤصل)27صم،1998ھجریة-1418(وإسماعیل-

في اإلسالم في مجال تدریس اللغة العربیةمنھج التربیة في اإلسالم قائالً: یُعنى بمنھج التربیة

عند بنائھ، أو تطویره، أو تحسینھ، أومراعاة أبعاٍد معینة؛ ینبغي أن یراعیھا منھج اللغة العربیة
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تعدیلھ من قبل المختصین والمشاركین في ذلك طالما ھذا المنھج یدرس لتالمیذ وطٍن من أوطاِن

ھي خصائص اللغة العربیة، ویعنياألمة (اإلسالمیة)، ومن أھم األبعاد التي ذكرھا إسماعیل

الكریم أنزل باللغة العربیة قال تعالى:بھذه الخصائص أنھا لغة القرآن الكریم بمعنى أنَّ القرآن

قرآناًأنزلناه(وكذلكوتعالى:سبحانھوقال.2یوسف:تعقلون)لعلكمعربیاًقرآناًأنزلناهإنّا(

فناعربیاً دستوروبینالعربیةاللغةبینالعالقةیؤكدوھذا.113طھ:)الوعیدمنفیھوصرَّ

معلم اللغة عند تدریس فنون اللغة العربیةاإلنسانیة الخالد القرآن الكریم عالقة عضویَّة یراعیھا

من استماٍع، وكالم، وقراءة، وكتابٍة.

-

یقع علیھا االختیار، والتي یتم تنظیمھا على نحوبعرف المحتوى قائالً: ھو نوعیة المعارف التياللقانيِّو

م،1989(بھا)الناطقینلغیرالعربیةتعلیم(كتابھفيطعیمةتعریفالتعریفھذاویدعممعین.

والحقائق،التربویَّة،الخبراتمجموعھووالمنھجبالمحتوىیقصدالمحتوى:قائالً:فعرف،)66-65ص

والقیم التي یراد تنمیتھا عندھم. . وأخیًراوالمعلومات، التي یُرجى تزوید الطالب بھا. وكذلك االتجاھات

المھارات الحركیَّة التي یراد إكسابھم إیاھا،

،1997(سماعیلإالمنھج.أمافيالمقررةاألھدافضوءفيلھمالمتكاملالشاملالنموتحقیقبھدف

وفقفیأتيالمناھجھذهتطویرأوببناءالقائمینعنایةالمحتوىینالأنینبغيقائالً:فیؤكد)129ص.

اللغويِّ بھذه المرحلة مع مراعاة الفروقمتطلبات التالمیذ والطالب التي تحددھا مرحلة نموھم ونضجھم

المحتوى ھي:ما بینھم من فوارق فردیة...). ومعاییر اختیار المنھج/

وأن تكون المواد المختارة صادقة ومھمة.* أن تكون مواد المنھج ذات صلة مباشرة بأھداف المدرسة.

أن تؤدي مواد المنھج وأنشطتھ على االستمراروأن ینظر إلى میول التالمیذ في اختیار المواد. ینبغي

الفردیة. وأشار الناقة وطعیمة: ینبغي أنوالتتابع والتكامل. وأن تواجھ مواد المنھج وأنشطتھ الفروق

األخرى، فالمھاراتندرك أن تعلیم مھارة من مھارات اللغة یؤثر في تعلیم

األربع نسیج واحد ال یمكن فصل بعضھ عن بعض.

م،2007ھجریة-1427(مدكورذكرهالثقافةوتعریفالمتعلمینثقافةاعتبارمنالمنھجتصمیمعندوالبد

العامتصورهمعیتسقالذيالمجتمعلحیاةالكليِّالسلوكھيالعامبمعناھاالثقافةإنَّ:0قائالً)24

لإللوھیة والكون والحیاة.
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إلى)37صم،2004ھجریة-1424(الھیجاءوأبوعاشور،یشیرالمقرروالكتابالمنھجبینوللتفریق

ویكون التركیز على المواد الدراسیَّة مما یجعل الكتابأنَّھ تعتمد المناھج اعتماداً كبیراً على كتب دراسیَّة

ویسیر نحو األفضل، والمالحظ أنھ یستخدمالمدرسيِّ ھو المصدر الرئیس للمعلومات ویتطور الكتاب

وھذا ال یشجع المتعلم على االستفادة منھبطریقة غیر مالئمة مما یجعل تطبیقھ على غیر ما یجب،

ھناك أي اعتبار لفلسفة المدرسة وأھدافھا، وھناكواالستخدام األفضل یكون أحیاناً بغیر قصٍد وال یكون

بشكل كبیر.إھمال لمیول وحاجات األفراد المتعلمین في عملیات التدریس

المعلومات:جمعطریقة-11

في األسواق أو في البیت لتغطیة بعضمن خالل التواصل مع العمالة الوافدة غیر الناطقة بالعربیة

وبین ھذه العمالة؛ والحظ التواصل یتم بیناألغراض الحظ الباحث أنھ ھناك صعوبة في التواصل بینھ

بعض الكلمات اإلنجلیزیة مثل" ما في جانص"؛ منالعمالة الوافدة واآلخرین بلغة عربیة أقرب للھجة مع

ھنا أحس الباحثان بأھمیة تصمیم كتاب للعمل.

كثیًرا من أماكن الجذب السیاحیة والتاریخیةلجمع معلومات عن محتوى الكتاب زار الباحث افتراضیًا

یصمم الكتاب من موضوعات أقرب للعامل مثلواألماكن العامة؛ ویعد جمع المعلومات حاول الباحث أن

األكل والشرب وغیره.

الكتاب:ھذامحتوىتنظیم-12

والتكامل فقدمت الخبرة على أساس الخبرةلقد تم تنظیم المحتوى على أساس االستمراریة، والتتابع

المحتوى كما أشار إلیھ (طعیمة)؛ بأنھ ھوالسابقة للمتعلم وانطلقت إلى ما ھو غیر معروف لھ. وتنظیم

قدر من أھداف المنھج. ولتأكید تحقیق تلكمترتیب المحتوى بطریقة توفر أحسن الظروف لتحقیق أكبر

األھداف من المخطط لھ بتجریب ھذا المنھج قبل دفعھ للطباعة.
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الوافدة):للعمالةالعربیة(اللغةالكتابھذامحتوىاختیار-13

أشار إلیھا نیكوالس ونیكوالس التي أوردھاحاول المؤلفان ما أمكن اتباع خطوات اختیار المحتوى،كما

."العربیة: إعدادھا وتطویرھا وتقویمھااألسس العامة لمناھج تعلیم اللغةرشدي طعیمة في كتابھ "

للتعلم:القابلیةمعیار-13

المستوى االبتدائي، ولم یأِت الكتاب بالبالغة منحاول المؤلفان أن یكون الكتاب لدارسيِّ اللغة العربیة

في اللغة العربیة. حاول المؤلفونمجازات واستعارات وكنایات فقد یصعب على الدارس غیر المتخصص

ما أمكن اختیار

مستویات الدارسین، وتنوعت التمارین وتعددتالمفردات السھلة وكذلك التراكیب والتعابیر حتى تناسب

فمثالً الفاعل قبل المفعول بھ والبحرینلتناسب الفروق الفردیة، وعرضت المادة من األسھل لألصعب،

والدوحة قبل قطر، والكویت الدولة قبلقبل المنامة، والسعودیة قبل الریاض؛ واألمارات قبل أبوظبي،

الكویت العاصمة، وعمان السلطنة قبل مسقط العاصمة.

الوافدة":للعمالةالعربیةاللغةالحالي"الكتابوصف-14

وأغراضعامةأغراضالعربیةاللغةفروعمنفرعلكِلأنَّإلى)120صم،1983(أحمدیشیر

وتھدف فیھا إلى تربیة المھارات األساسیة لدىخاصة، فاألغراض أو األھداف العامة تتصل بالمادة ككل،

درس على ِحده، ثمَّ یعمل على تحقیقھا باختیارالمتعلم، أما األھداف الخاصة فیسترجعھا المعلم من كل

الطریقة المالءمة لتدریس الدرس.

،الكتاب احتوى على عشر وحدات ودروس متنوعة؛ ومنھا "التعارف" بین الوافد ومواطن بحرینيِّ

التعرف بالمھن المختلفة للموظف والعامل. ومنوالتَّعرف إلى األسرة وأعضائھا في اللغة العربیة، كذلك

17



دروس الكتاب "المطار" والمصطلحات المتعلقة بالسفر مثل الجواز. احتوى الكتاب على درس المطعم

وما یحتویھ من ما لذَّ وطاب من األطعمة العربیة.

العامل أو الموظف الوافد فعرفھ ببعض األسواقالكتاب احتوى على درس السُّوق الذي غالبًا ما یعمل فیھ

حيِّ فأفرد لھ درًسا وھو " في المستشفى". اختتمالمركزیة في البحرین؛ لم یغفل الكتاب الجانب الصِّ

االبتدائیة للناطقین بغیر العربیة، أي للمستویینالكتاب بتدریبات شفھیة وكتابیة. الكتاب صمم للمستویات

األول والثَّاني.

أولى لسلسلة من الكتب في طریقھا للتصمیم منھانأمل أن یفید الكتاب غیر الناطقین بالعربیة، وھو خطوة

واللغة العربیة للجنود.اللغة العربیة للدبلوماسیین واللغة العربیة للسیاحة

ل-تعارفھووإلیك مثاالً للدروس أیھا القارئ الكریم. فلیكن مثالنا -":" الدرس األوَّ

الوافدة":للعمالةالعربیة"اللغةكتابمننماذج-15

اللَُّغةُ الَعَربِیَّةُ للعمل في البحرین

الَوْحَدةُ األُْولَى

ُل الدَّْرُس األَوَّ

تعارف
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األَْسئِلَِة:َعِنأَِجْبثُمَّاآلتِْي،الِحَواِرإِلَىاِْستَِمْع)1

: السَّالَُم َعلَْیُكْم.أَْحَمُد

َوبََركاَتُھُ.: َوَعلَْیُكُم السَّالَُم َوَرْحَمةُ هللاِعثمان

: أَناَ أَْحَمُد. أَناَ ِمْن البحرین.أَْحَمُد

ِمْن بنغالدیش.: أَْھالً أَْحَمُد. أَناَ ُعْثماَُن. أَناَعثمان

أحمد        : َمن ھَذا؟

یا أحمد؟عثمان      : ھَذا َصدیقي سلمان ھو من الِھند. ما ھوایتَك

أحمد         : أنا أُِحبُّ ُكرة القَدم. وأَنَت؟

یُحب الُكرة الطَّائِرة.عثمان       : أَنَا أُحب كرة السَّلة. وصدیقي سلمان

: ھَیا نَْلَعب.أَْحَمُد

أَْحَمُد        : ُشْكًرا.

: َعْفًوا.عثمان

تَْدِرْیٌب:)2
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ِمْن أَْیَن أَْحَمُد؟-1

____________________________________

ِمْن أَْیَن ُعْثَماُن؟-2

____________________________________

اُْنطُْق:-

ٌدمنامة ُمَحمَّ

َمْجِديَماِجٌد

َمْلَعٌبَمْسِجٌد

أَْشَرفأَْحَمُد

م
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المھمالماحوز

َمْجِديَمازن

مؤذنمولود

أم الحسنأَم الحصم

م

والتمرینات:التدریبات-16

اختیارمجردلیسالعربیةلتعلیمكتابتألیفأنإلى)153صم،1985ھجریة-1405(طعیمةیشیر

تولیفیة ال یضمھا مبدأ، وال یجمعھا نظام، والعشوائي لنصوٍص متفرقة من ھنا وھناك، ثم إعداد تدریبات

یبررھا أساس

. إنھ عمٍل مخطٍط، وجھد شاٍق مستمٍر یتطلب كثیراً من جھود التألیف والتجریب والتعدیل قبل إدعاءعلميِّ

التدریباتصالحیتھ.وتتفاوت

التحلیل والتركیب والتطبیق، وكأمثلة لتلكإلىأسئلة الفھم واالستیعابفي ھذا الكتاب من "والتمرینات

أجب كما في-أم خطأ- حول كما في المثالاختر اإلجابة الصحیحة-أصحیح-التدریبات: أجب عن األسئلة

أجر الحوارات- تعبیر- أجر الحوار مع استخدامالمثال- استبدل كما في المثال- استخدم العدد- التطبیق-

ولماذا- ھات/ جمع الكلمات/ مفرد/ عكسكلمات مساعدة- تكلم عن موضوع ( التَّعارف). ماذا تفضل
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ن الكلمات. لخص الحوار السابق- حول الحوار إلى قصة- تمثیل- ھل توافق أم ال توافق ولماذا - كوِّ

– اِنسخوتمرینات.، وغیرھا من تدریباتجمالً من الكلمات اآلتیة - صف الصورة

اآلیة الكریمة والحدیث الشریف.

___________________________________

أمثلة للتدریبات:

مالحظة عن التدریبات مثالً عن دروس الوحدة األولى وھي:

.االستماع إلى الحوار-

اإلجابة عن األسئلة التي تلي الحوار.-

ث- النَّطق للكلمات.

- االستبدال.

- العدد.

-األصوات.

التكلم.-

- القراءة.

إكمال الكلمات بالحرف الناقص.

وضع عالمة أمام الكلمة الصحیحة.-

- التمییز بین الصورتین. (الصورة التي فیھا حرف).-

- االستماع والتَّردید.

-استعمال الكلمات في جمل ٍ مفیدٍة.

- جمع الكلمات.

- مضاد الكلمات.

-استخدام الكلمات لتكوین الحوار.

22



-تنشیط.

التنفیذ:والتجریب/التدریسطریقة-10

وترتیب مواد تعلیم اللغة بالشكل الذي یحققطریقة التدریس یعنى بھا الخطوة اإلجمالیة الشاملة لعرض

التدریسطریقةأنإلى)25صم،2005ھجریة-142(والحیلةَمْرِعيویشیر.المنشودة.التربویةأھدافنا

بھا المعلم نشاط طلبتھ توجیھاً یمكنھم من أنمفھومھا أصبح یركز على األسلوب أو الكیفیة التي یوجھ

منقائالً:المدرسيِّالكتابتقییمإلى؛)67صم،1979ھجریة-1399(الخوليویشیربأنفسھم.یتعلموا

، أن تقِّیم ھذاالمفید بعد أن تكون قد استخدمت الكتاب المدرسيِّ المقرر لمدة فصٍل دراسيِّ أو عاٍم دراسيِّ

أنَّ البحث یرى أن یكون التقویم منذ لحظة التخطیطالكتاب الذي استخدمتھ في تدریس تالمیذك...)، َغیرَّ

من الجھات المسؤولة تدریس ھذا الكتاب لبعضمروراً بالتنفیذ، وغیره من مراحل. ومن ثمَّ بعد اإلذن

العمال؛ حتى ندرك نتائج وفاعلیة ھذا الكتاب.

البحث:نتائج-17

ومنم)2007(تشیكذكرهمایطابقوھذاالبحرین،فيالوافدةللعمالةالعربیةاللغةتعلیمكتبوندرةقلة

عن اللغة العربیة للعمل والعمالة الوافدة. وكذلكثمَّ تكون الحاجة ماسة لتصمیم تلك الكتب وإجراء بحوث

اللغة العربیة؛ ذلك من خالل إجراء دراسات حولمساعدة غیر الناطقین باللغة العربیة في فھم أساسیات

واللغة العربیة من حیث األصوات. وإجراءغیر الناطقین ومعرفة نقاط االلتقاء بین اللغات غیر العربیة

العربیة؛ حتى نتمكن من تصمیم منھج یناسبدراسات لسانیة جادة عن تأثیر غیر الناطقین في اللغة

م،1998(طعیمةذكرهمایماثلھذاالطالب،

م).1981وآخرونالموجودوعبدم،1989واللقاني

التوصیات:-18

ذلك لندرة ھذهالوافدة في البحرین"؛تعلیم اللغة العربیة للعمالةتصمیم المزید من وحدات وكتب "

التربیة والمناھج واللغویات وعلم النفس(الخبراء في مجالجھات االختصاصالكتب، على أن تتولى
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تصمیم تلكم الكتب. ومحاولة جذب الخریجیین الذین تخصصوا في اللغة العربیة؛وتقنیات التعلیم والثقافة)

ذلك لمساعدة العمال غیر الناطقین بالعربیة.ومن تدریبھم تدریبًا مكثفًا عن اللغة العربیة للعمل،

وتنفیذه حتى یتم تدارك المشكالت وعالجھا. أنأن یتم تقویم ھذا الكتاب قید التصمیم من لحظة تصمیمھ

الفیدیو واألقراص المرنة والحاسوب وأنیدعم ھذا الكتاب بأجھزة مساعدة في التدریس مثل أشرطة

یوضع الكتاب على الشبكة العالمیة لالستفادة القصوى.

المراجع:

البحوثمركزكوااللمبور:الطب،بكلیةعلمیةألغراضالعربیةاللغةم).2006.(أحمدسلیمانإبراھیم

بالجامعة اإلسالمیة العالمیة بمالیزیا.

المعرف،منشأةاإلسكندریة:المعاصرة،المناھجأحمد،رجبوالكلزة،م).2000.(طھفوزيإبراھیم،

طبعة جدیدة ومنقحة.

الجدیدة،الحجاز-مصرمیدانالعربیة،اللغةتدریس(م).1998ھجریة_1418(.محمدعلىإسماعیل،

مصر: المكتب العربيِّ للمعارف "
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والممارسةالنظریةبینالعربیَّةتدریسأصولم).2000ھجریة-1420(.حسنالفتاحعبدالبجة،

نیا)،عمان: األردن، دار الفكر للطباعة والنشر، الطبعة األولى.(المرحلة األساسیَّة الدُّ

أو.عربي"فيما"بعنوانالوافدةالعمالةعنلھمقالفي).2014دجنیر10.(الحسین،البوكیلي

م.2021ینایر18فيتحمیلھسبریس،جریدةالضاد؛لغةاالجنبیةالعمالةتھددعندما

مكتبةالریاض:،التدریسوطرقالمنھجإلىمدخلم).2007ھجریة-1428(.جعفرحسنالخلیفة،

الرشید، الطبعة الثانیة، مزیدة ومنقحة.

وأسالیبھ،مناھجھ،بھاالناطقینلغیرالعربیةاللغةتعلیمھـ).1410م1989.(أحمدرشديطعیمة،

الرباط: منشورات المنظمة اإلسالمیة

للتربیة والعلوم والثقافة – إیسیسكو.

http://www.cifop.net/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=18

الثالثة.الطبعةالكتب،عالمالقاھرة:والتطبیق،النظریةبینالمناھجم).1989(.حسینأحمداللقاني،

داراألردن:عمان،العربیة،اللغةتدریسطرقم).2007ھجریة-1427.(أحمدعليمدكور،-

المسیرة للنشر والتوزیع، الطبعة األول.

-

الكتب.عالمالریاض،التدریس،وطرقوالمنھجالمعلمھجریة).1404.(منیرالعلیممرسي،عبد

لغیرالعربیةاللغةتدریسطرائقم).2003ھجریة-1424(.أحمدرشديوطعیمة،كاملمحمودالناقة،

المنظمة اإلسالمیة للتربیة والعلوم والثقافة-الناطقین بھا(الرباط: مطبعة المعارف الجدیدة، منشورات

إیسیكو.
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والمؤسساتللجامعاتالتنسیقيالملتقىفعالیات.الوافدةالعمالةتأثیر).9/5/2013.(لطیفةالنَّجار،

المعنیة باللغة العربیة في دول مجلس

(بتاریخالتَّعاون ).20ص،522العدد(األوسط،الشَّرقصحیفة).9/5/2013الخلیجيِّ

الخامسة.الطبعةالفالح،مكتبة(الكویت:م).1985ھجریة-1405(المجید.عبدالدمرداشسرحان،

مركز).2002-1500الحدیث(البحرینتاریخ).2009(بشیرالعابدین،وزینأحمد،محمدهللا،عبد

البحرین.الدِّراسات التَّاریخیة، مطبعة جامعة البحرین. جامعة

تحمیلالشَّام،أدباءرابطةاللغة،علىالوافدةالعمالةتأثیرم)2010-1-تشرین2محمد.(نعیمالغني،عبد

ھو:الصفحةعنوان،2021ینایر18فيالصفحة
http://www.odabasham.net/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/44069-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84

م).1981أحمد.(عليومدكور،كاملمحمودوالناقة،عليفتحيویونس،عزتمحمدالموجود،عبد

والنشر.أساسیات المنھج وتنظیماتھ (القاھرة: دار الثقافة للطباعة

النظریةبینالمناھجم).2004ھجریة-1424عوض.(الرحیمعبدالھیجاء،وأبوقاسمراتبعاشور،

والتطبیق(عمان، األردن، دار المسیرة.

والمؤسساتللجامعاتالتنسیقيالملتقىفعالیاتالوافدة.العمالةتأثیرم،).30/6/2013.(حسناءالقنیعیر،

.التَّعاونمجلسدولفيالعربیةباللغةالمعنیة ).16442العددىالریاض،صحیفةالخلیجيِّ

العلمیة،والتنمیةاللغاتمركزالعربیة،للغةالعالمیةالندوة).م2007یونیو9-8الرحمن.(عبدتشیك،

الجامعة اإلسالمیة العالمیة مالیزیا.
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:التَّدریبات

والكالم.االستماع والحوار؛ ذلك تشجیًعا للطالب لممارسة الحدیث

النطق واألصوات:

؛ حیث بدأ تدریس األصوات والتدریبذلك لتدریب المتعلمین على نطق األصوات مثل صوت "م"

علیھا؛ من خالل األصوات الشفویة مثل "ب" أو "م".

استبدل:

"؛ مثل "أنا /طبیعة االستبدال تعني استبدال كلمة بأخرى مثل " استبدال كلمة "البحرین" ب"بحرینيِّ

البحرین--- أنا بحرینيِّ

العدد:
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فيمرتیةاألعدادتظھروھكذا)،2إلى1(مناألعدادمنوالبدایةالكتابفيالعددبتضمیناالھتمامتمَّ

كل درس.

– أحند.: التَّدریب على األصوات التي درست مثل: أحمداألصوات

القراءة:

أو في الوسط أو في نھایة الكلمة مثل" (مكتب-قراءة المفردات فمثًال نجد صوت المیم في بدایة الكلمة

المنامة- السَّالم).

إكمال الكلمات بالحرف النَّاقص:

التدریب على كتابة الحرف النَّاقص.

:وضع (عالمة صاح) أمام الكلمة التي فیھا الحرف

الحرف المعني؛ وكلمات أخرى ال تحتوي علىیزود المتعلم بعدد من الكلمات منھا كلمات تحتوي على

الحرف المعني.

التمییز بالصور:

الصورتین تتضمن الحرف المعني مثل م"سؤال عن أي الكلمتین فیھا الحرف؛ تعرض صورتین وإحدى

مورز" و"كتاب".

تدریبات ما قبل الكتابة:

مثل" م".ھناك تدریبات تدرب الطالب على الكتابة وذلك بكتابة الحروف

استعمال الكلمات في جمل مفیدة:

"عندي/ قلم- عندي قلم وھكذا".یطلب من الطالب "إدخال الكلمات في جمٍل مفیدٍة" مثل
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جمع الكلمات:

یتضح التدرج من المفرد إلى الجمع مثل:  ساعة" ساعات".

المضاد:

یعرف المتعلم بالكلمة وضدھا؛ مثل" دخل وخرج".

للعمال؛ فنجد المھن مثل العامل،الوحدات ركزت كذلك على العمل بحكم أنَّ الكتاب صمم خصیًصا

، والمعلم، والجزار،والبائع، والجندي، والكاتب، والطَّیَّار والممرض، ، والنجار، والمھندس، والفنيِّ

سام، والطباخ. والرَّ

التدریبات الشفویة:

وغیرھا.الحدیث عن الصورة؛ مثل السَّیارات، والمصرف والمطھم

التدریبات الكتابیة:

الوحدة العاشرة:

في الكلمات التي وردت في الكتاب.تدریبات كتابیة عن المفردات والتَّراكیب؛ التَّعزیز
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