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ملخص البحث
تفرقالعملیةوھذهالدارسین،حاجاتتحلیلھوخاصةألغراضالعربیةاللغةتعلیمعملیةفياألولالمبدأ
اللغةتعلمفيأھدافھمتحدیدفيالمتعلمینتفیدوأیضاخاصة،ألغراضواللغةعامةألغراضاللغةبین

أصبحتالراھنالعصروفيالمناسبة،التقویموأسالیبالتدریسطرقوتحدیدالمحتوى،واختیارالعربیة،
خاصةألغراضوالتعلیمالتعلمعملیةفيالمالیويالنسويالمجتمعمنالدارساتورغباتحاجات

البحثیھدفلھن.الخاصةالدراسیةالوحداتإلىخاصةألغراضالعربیةاللغةوتحتاجبتخصصاتھن،
بھن،الخاصةوالرؤىالتطلعاتضوءفيالمالیويالنسويللمجتمعتثقیفیةدراسیةوحداتبناءإلى

وتفكیرھن.حاجاتھمحسبعلىمختلفةدراسیةومراحلمتعددةألغراضلھّناللغةتعلیمإلىوكذلك
التياالستبیاناتكشفتھاالتيالدراساتحاجاتبتحلیلوقامتوالتحلیلي،الوصفيالمنھجالباحثةاتبعت
فيبمالیزیاالمالیويالنسويالمجتمععلىالبحثحدودواقتصرتاستبانة،)50(بلغتوالتيلھن،قدمت
الدراسةعیناتأنالدراسة:إلیھاتوصلتالتيالبحثنتائجأھمومنبھا.الناطقینلغیرالعربیةاللغةتعلم
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العربیةالثقافاتعلىوالتعرفالیومیة،المواقففيالعربیةاللغةاستخدامفيترغبالنسويالمجتمعمن
والمصطلحاتبالمفرداتاإللمامالمالیويالنسويالمجتمعمنالدارساتحاجاتأھممنوأنالمختلفة،
بأسرتھنیتعلقفیماأوالعمليأمالعلميالمجالفيسواءورغباتھنالحیاةفيبحاجاتھمالمتعلقة

واللغةالدارسین،حاجاتتحلیلھوخاصةألغراضالعربیةاللغةتعلیمعملیةفياألولفالمبدأوأوالدھن،
یمكنالمقترحالبرنامجھذاوأنلھن،الخاصةالدراسیةالوحداتإلىتحتاجخاصةألغراضالعربیة

وثقافتھاالعربیةاللغةتعلمفيورغباتھمحاجاتھمتحققالتياللغویةالحصیلةوفھماستیعابفيمساعدتھم
.

الكلمات المفتاحیة:
المجتمع النسوي المالیوي-الوحدات الدراسیة- أغراض خاصة.

Abstract

The first principle in the process of teaching Arabic for special purposes is to
analyze the needs of students, and this process distinguishes between
language for general purpose and language for special purpose and assists
students in determining their purpose in learning Arabic, selecting content, and
determining teaching methods. and assessment of students' desire and women
of the community of Malay women in the process of learning and teaching for
the purpose of their specialization, and Arabic for the special purpose need
their own research units. The research aims to build educational units for the
Malay feminist community considering their own aspirations and visions, as the
research aims to teach the Arabic language to the Malay feminist group
speaking in a language other than Arabic for multiple purposes and for
different stages of study according to their needs and thinking. The researchers
will follow a descriptive and analytical approach and will analyze the research
needs expressed by the questionnaire submitted to them, which accounted to
(50) questionnaire, and had limited research to Malays in Malaysian society
women in learning the Arabic language to non-native speakers. Among the
findings are the most important reached by this study: that one of the
requirements of the most important female students from the community of
Malay women are familiar with the vocabulary and terms related to their needs
in life and their desire, whether in the field of scientific or practical or relevant
with their families and children. Students, and Arabic for special purposes need
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their own study unit, and that this proposed program can assist them in
absorbing and understanding powerful outcomes that meet their needs and

desires in learning Arabic and its culture.

Keywords

the community of Malay women- educational units- special purposes

مقدمة
بحیاةوارتبطتالقوة،مناإلسالمبلغھماوبلغتالعصورمرعلىالعربیةاللغةانتشرت

الدینلغةكونھاعنفضالًوالحضارةوالسیاسةواألدبالعلملغةالعربیةاللغةفأصبحتالمسلمین
والعبادة.

المختلفة،والشركاتالحكومیةالدوائرفيالعامالتالمالیزیاتالنساءوخاصةالنسويفالمجتمع
اللغةتعلمإلىبحاجةفھمالفھم،فيوالمعنویةوالمادیةالعلمیةمستویاتھنتختلفالالتيوالموظفات

واإلداریات؛والممرضات،والطبیبات،والمدرسات،المحاضرات،فمنھنأعمالھن،فيلتوظیفھاالعربیة
أماطبیة،ألغراضوالممرضةوالطبیبةأكادیمیة،ألغراضالعربیةاللغةتتعلموالمعلمةالمحاضرةفي

وسیاحیةوإداریةوتجاریةمھنیةألغراضالعربیةاللغةتعلّمعلىتركیزھافیكونوالمسؤولةاإلداریة
وألغراضوأسریةعقدیةدینیةألغراضالعربیةتعلّمإلىتسعىفھيالبیتربةأماوغیرھا،واقتصادیة

واستمرارھاالحدیثة،المالیزیةالحضارةبناءفيإسھاملھاالمالیزیةفالمرأةوتربیتھم،األطفالریاض
فيكثیرةكتبثمةحیثالموضوع؛ھذاإلىالبحثتطرقلذلكاإلسالمي،الحضاريوالرقيالتقدمعلى
تأخذلمولكنھاواالجتماعي،والفكريالعلميمستواھناختالفعلىالمالیزیاتللنساءالعربیةاللغةتعلیم
وحداتبناءالدراسةھذهعنوانكانلذلكمتنوعة،ألغراضالعربیةاللغةتعلمفيحاجاتھماالعتباربعین

والرؤى الخاصة بھن.دراسیة تثقیفیة للمجتمع النسوي المالیزي في ضوء التطلعات

أوالً: تعلیم اللغة العربیة بمالیزیا وأوضاعھا

أننجدلذاالثقافة؛تلكنشرأولویاتمنلغتھانشروأصبحوعاداتھا،ثقافتھانشرعلىالعالمدولتحرص
الرابعةالمرتبةوتحتلالحیة،اللغاتإحدىالعربیةواللغةذلك،تحقیقفيكبیرةجھوداتبذلالكبرىالدول
عددكثرةفياالنجلیزیةاللغةبعدالثانیةالمرتبةتحتلكماواإلسبانیة،واإلنجلیزیةالصینیةاللغةبعد

1المتحدثین بھا بوصفھا لغة ثانیة.

تعتبرألنھاأجنبیة؛لغةبوصفھااإلسالميوالعالمالعربیةالعالمفيالعربیةاللغةأھمیةتتضح
فيالعربیةلألمةأھمیتھاوتزیدأفریقیا،فياألولىاللغةأنھاكماالعالم،فيالعظمىالسبعاللغاتإحدى

فيمقارنةدراسةالسعودیة:العربیةالمملكةفيبغیرھاللناطقینالعربیةاللغةتعلیممعھدالرباح.العزیزعبدبناللطیفعبدانظر:1
.218صوالصین).مالیزیاوتحدیاتآفاقم،2011العربیةاللغةلتعلیمالدوليالمؤتمربحوثأوراقمجموعة(والمناھج.البرامج
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فيالعلمیةوالمجاالتوالھندسیةالطبیةالعلومإلىبالنسبةوالتعلیمللتألیفوسیلةالعربیةاستعمالمحاولة
المستشرقینمقوالتتدلواسع.بشكلاألجنبیةالمصطلحاتتستخدمحیثالعربیة؛والمعاھدالجامعات 2

Gustaveلوبونجوستافذكرفقداألجنبیة،البلدانفيوتدریسھاالعریقةاللغةھذهدراسةأھمیةعلى
Le Bonتماماخلفتحیثالعرب؛دخلھاالتياألقطارجمیعفيعالمیةلغةأصبحتالعربیةاللغةبإن
الحادثنفسووقعوالبربریة،والقبطیةوالیونانیة،والسریانیة،البالدتلكفيمستعملةكانتالتياللغات

3بقیت اللغة العربیة لغة جمیع المثقفین.وعلى الرغم من انبعاث الفارسیةفارس لمدة طویلة،كذلك في

الھندفيوالمسلمونوبرونايوباكستانوإندونیسیاكمالیزیااآلسیویةالدولمنكثیٌرقام
اللغةعلوممجالفيتخصصاتإیجادوأریتریاوالسنغالكنیجیریاالمسلمةاإلفریقیةالدولمنوغیرھا
والبھا،الناطقینلغیروالدكتوراهالماجستیرمرحلةإكمالفرصوإیجادالبكالوریوس،لمرحلةالعربیة
خاللمننلتمسھاحیثبھا؛الناطقینلغیرالعربیةاللغةبتعلیمعنایتھافيالعربیةالدولجھودننسى

أمللوزاراتالتابعةسواءبھا،الناطقینلغیرالعربیةتعلیمفيالمتخصصةالمعاھدبإنشاءاھتمامھا
القرىامجامعةمعھدمنھا:الغرض،لھذامعاھدأنشأتقدالعربیةالجامعاتمعظمأنفنجدالجامعات، 4

بالریاض،سعودبنمحمداإلمامجامعةومعھدبالریاض،سعودالملكجامعةومعھدالمكرمة،بمكة
تعلیموأقسامبقطر،العربیةاللغةومعھدبغداد،بجامعةالعربیةاللغةومعھدبالكویت،العربیةاللغةومعھد
متعددةومؤسساتبتونس،العربیةاللغةلتعلیمبورقیبةومعھدبالقاھرة،األزھربجامعةالعربیةاللغة

للتربیةالعربیةالمنظمةأنشأتھالذيالعربیةللغةالدوليالمعھدالخرطوممعھدعنفضالھذابالجزائر،
وكبیرھائلالمعاھدھذهفيالعربیةاللغةتعلمعلىاإلقبالأنالمالحظومنبالسودان.والعلوموالثقافة

5األوروبیة واألمریكیة.خاصًة من أبناء الشعوب المسلمة أو من المسلمین من الشعوب

فياالتصاليالمدخلعبرتعلیمھابدأأنھنجدبمالیزیا،العربیةاللغةتعلیمتاریخإلىوبالنظر
ثماختیاریاً،كانبلالمدارسكلعلىإجباریاالمشروعھذایكنولمم،1977عاممنذاالبتدائیةالمرحلة
صدرالذيالخاصالبرنامجالمالیزیةالتعلیموزارةأنشأتأنإلىمالیزیافيالعربیةاللغةأھمیةازدادت

اختصاروھوجي-قاف،برنامجعلیھویطلقبدوي،أحمدبنهللاعبدسريداتؤمالیزیاوزراءرئیسعن
6لـــ: (جاوي- قرآن-عربي-فرض عین).

ثانیاً: تاریخ اللغة العربیة في مالیزیا

الحكومیةالدینیةالمدارسفيالعربیةاللغةتعلمنحوالطلبةاتجاھاتزكریا،الوھابعبدالدین،شمسمحمدشھداءنورانظر:6
آفاق2011العربیةاللغةلتعلیمالدوليالمؤتمربحوثأوراق(مجموعةنموذجاً،سیالنجوربوالیةالثانویةالمرحلةالمالیزیة:
.108صوالصین)،مالیزیاوتحدیات

المكرمة:(مكةمیدانیة،دراسةدوافعھمضوءفيأخرىبلغاتالناطقینللمسلمینالعربیةتعلیمبرامجالناقة،كاملمحمودانظر:5
.9صم)،1985القرى،أمبجامعةالعربیةاللغةمعھد

انظر: المرجع نفسھ.4

بحوثأوراق(مجموعة.مستقبلیةنظرةواإلعالم:التعلیممجاليفيالعربیةاللغةهللا.عبدوإیادحاجب،العابدینزینانظر:3
352صوالصین)،مالیزیاوتحدیاتآفاقم2011العربیةاللغةلتعلیمالدوليالمؤتمر

للكتابجدار(عمان:تطبیقات،نماذج-تطلعات-بھا:الناطقینلغیرالعربیةاللغةتعلیممبادئالشیخ،الرحیمعبدالحافظانظر:2
.32صم)،2006العالمي،
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دیانةأيعنبعیدةالبشر،صنعمنمتعددةومعتقداتدیاناتاإلسالمدخولقبلقدیماالمالیونعرفلقد
البعیدةواألخالقیاتوالمبادئوالقیموالفالسفةالصالحینبعضإلىمحتواھاتتعدىوالمعروفة،سماویة

7هللا.كل البعد عن أن یكون بینھم نبي أو رسول یستمد وحیھ من

اللغةتعلیممجالفيجھدھاقصارىبذلتالتيالعربیةغیراإلسالمیةالبالدمنمالیزیاتعتبر
بعدم1957عامففيخاصًة،اإلسالميالمجتمعوبینالمسلمینبینمالیزیافيبھاالناطقینلغیرالعربیة
الوقتوفيمالیزیا،ومدنمناطقمعظمفياألھلیةالعربیةالدینیةالمدارسانتشرتمالیزیااستقالل
تجاهمسؤولیتھابمباشرةالفدرالیةوالحكومةالوالیاتحكومةالحكوماتوبادرتمكانتھاارتفعتالحاضر
متطلباتحسبالعربیةاللغةتعلیملتطویرمركزاالفدرالیةوالتعلیمالتربیةوزارةفأنشأتالمدارس،
الدینیةالمدارسعلىالمباشراإلشرافمسئولیةللوالیاتالتابعةالدینیةالشؤونإداراةتولتكماالعصر،
عنفضالًوتدریبھم،المعلمینإعدادمسؤولیةالفدرالیةوالتعلیمالتربیةوزارةتولتكذلكالعربیة،

اإلسالميالمجتمعفيالمعاصرةالمتغیراتمنوانبثاقاالمدارس،لھذهالمخصصةالمالیةالمساعدات
ثانویةمدارسإنشاءفقررتالعربیة،للغةالرسميالتعلیممشكلةفيالرؤیةوضوحوالعالمياإلقلیمي

8الثانویة الوطنیة.البالد في سائر المدارسدینیة وطنیة حكومیة في جمیع أنحاء

ثالثاً: اللغة العربیة في ریاض األطفال

ھذاویقدمالرسمي،التعلیميالنظاممنجزءاًاألطفالبریاضیعرفماأوالمدرسةقبلماالتعلیمیعدال
والمنظماتالخاصةوالھیئاتالحكومیةالمؤسساتمنمختلفةمجموعةطریقعنالتعلیممنالنوع

األطفالریاضمؤسساتجمیعتخضعولكنالعمر؛منوالسادسةالرابعةبینلألطفالوذلكالتطوعیة
لإلشراف من قبل وزارة التعلیم.

الحكومیةالھیئاتمنالعدیدوتوفرهمجانیا،ًمالیزیافيالمدرسةقبلمامرحلةفيالتعلیمیعد
بریاضالتحقواالذیناألطفالنسبةوصلتم1996عاموفيالتطوعیة،والمنظماتالخاصةوالھیئات
االبتدائیة.المدرسةفياألولبالعامالتحقواالذینالتالمیذجمیعبینمن%70إلىاألطفال

لعامالتعلیمقانونجعلوقدالسادسة،إلىالرابعةسنفياألطفالبریاضمالیزیاأطفالویلتحق
فياألطفالریاضجمیعوتلتزمالوطني،التعلیمنظاممنجزءاًالمدرسةقبلماالتعلیممرحلةم1996

لھم وزارة التعلیم.مالیزیا بتدریس الخطوط العریضة للمناھج التي تقدمھا
واھتماماتھمنموھممرحلةمعویتوافقالسنیة،المرحلةمعیتناسببأنھالمنھجھذاویتسم
منالمختلفةالفئاتمعیتناسبالطفلعلىویركزدینامیكيبأنھالمنھجھذاأیضاًویتمیزواحتیاجاتھم،

سماتفھمفيالمدرسةقبلماالتعلیممنھجأھدافوتتمثلالواحد،الصففيتوجدقدالتياألجناس
بین البیئة المدرسیة والبیئة المنزلیة.وخصائص األطفال وربطھم ببیئتھم المحلیة، مع تعزیز الصلة

رابعاً: اللغة العربیة في المدارس
والحدیثالكریمالقرآنفھمأجلمنالعربیةاللغةتعلمحظیتم،1957عامفيمالیزیااستقاللوبعد

إحدىم1977عامفيالمالیزیةالتربیةوزارةأنشأتفقدوالشرعیة،اإلسالمیةوالعلومالشریفالنبوي
لھاكانوقدالدینیة،الوطنیةالثانویةبالمدارسسمیتالثانویة،(للمرحلةSMKA(دینیةمدرسةعشرة

تعلیمتطویرندوةفيقدمتمالیزیا"،فيالتربیةوزارةمدارسفيالعربیةاللغة"تعلیمبعنوانورقةالقادر،عبدالعابدینزینانظر:8
ومعھدالمالیزیةالتربیةوزارةمعبالتعاونبمالیزیاالعالمیةاإلسالمیةالجامعةنظمتھا(مالیزیا،فيبھاالناطقینلغیرالعربیةاللغة
.3صم)،1990أغسطس،28-25الفترةفيبجاكرتا،السعوديوالعربیةاإلسالمیةالعلوم

.399صم)،2،1998طسالسل،ذات(الكویت:،وتطورھاقیامھاوعواملأصولفيدراسةالحضارة-مؤنس،حسینانظر:7
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وھذهالثانویة،المدرسةطلبةعلىالمقررةالتعلیمیةالموادضمنالعربیةاللغةمادةدخولفيالفضل 9

سنواتخمسلمدةالطلبةیدرسھاحیثاالنجلیزیة؛واللغةالمالیویةاللغةمثلمثلھاإجباریةتعتبرالمواد
Sijilالعامةالثانویةامتحانإلىلجوئھمقبل Pelajaran Malaysia (SPM(.10

المالیةالتبرعاتعلىمعتمدةالمالیزیةالوالیاتجمیعفيالعربیةالدینیةالمدارسانتشرت
الوالیاتلحكوماتالتابعةالدینیةالشؤونمجالسقامتثمالمسلمین،منالزكاةوأموالالوقفوأموال

1187المدارسھذهعددویبلغلھا.المیزانیةوتحملالمدارسھذهعلىالمباشراإلشرافبمسئولیة
كماأساسیة،مادةبوصفھاالمدارسھذهفيالعربیةاللغةتدرسالمالیزیة،الوالیاتجمیعفيمدرســة

النبوي والتوحید والفقھ.أنھا لغة التدریس للمواد الدینیة كالقرآن الكریم والحدیث
أنحاءجمیعفي)SMKA(وطنیةدینیةثانویةمدارسبإنشاءالمالیزیةالتربیةوزارةبادرتثم

إلىوضّمھاالوالیاتلحكوماتالتابعةالدینیةالمدارسبعضبتطویرقامتكمام،1977عامفيالبلد
كانمدرسة.)55(وخمسینخمساًحالیاالوطنیةالدینیةالثانویةالمدارسعددویبلغالوزارة،مدارس
المرحلةفيأماالثانویة؛التعلیمیةوالمرحلةالمتوسطةالتعلیمیةالمرحلةفيمحصوراالعربیةاللغةتعلیم

المدارسبعضفيم1999عامإالالعربیةاللغةفیھاتعلّمفلمسنوات)ست(مدتھااالبتدائیةالتعلیمیة
-العربیةاللغة-القرآن-(الجاويj-QAFبرنامجبتنفیذالحكومةقرارصدرثمالمختارة،االبتدائیة
آنفا.ذكرناكمام،2005عاماالبتدائیةالمدارسفيالعین)وفروض

بتعلیمالمتعلقةالجامعیة،والرسائلالبحوثبظھورالماضيالقرنمنذمالیزیافيتطورتالعربیةاللغة
بنت،وندوةشیكالرحمنعبدمنھمبمالیزیاالعالمیةاإلسالمیةالجامعةأساتذةبھاقاموالتيالعربیة،اللغة 11

بنالحلیموعبدآزادالكالمعبدمحمدمثلبمالیزیاالعالمیةاإلسالمیةالجامعةطلبةمنوبعضداود، 1213

14.صالح

حكومیةجامعة)20(عشرینفيتتمثلعالیةتعلیمیةمؤسساتمالیزیافلدىالعاليالتعلیمعنأما
فروع)5(خمسةمنھاخاصةجامعة)32(وثالثونواثنتانبمالیزیا،العالمیةاإلسالمیةالجامعةفیھابما
أھلیة.كلیة)523(وعشرینوثالثخمسمائةعنفضالًاألجنبیة،الجامعاتمن

شھاداتتمنححكومیةجامعاتسبعفتوجدالعاليالتعلیممؤسساتفيالعربیةاللغةتعلیمعنأما
الوطنیةوالجامعة)،IIUM(بمالیزیاالعالمیةاإلسالمیةالجامعةومنھا:العربیة،اللغةتخصصفي

بوتراوجامعة)،USIM(المالیزیةاإلسالمیةالعلوموجامعة)،UM(ماالیاوجامعة)،UKM(المالیزیة
).UNISZA(العابدینزینالسلطانوجامعة)،UPSI(للتربیةإدریسسلطانوجامعة)،UPM(المالیزیة

(بحثخاصة،ألغراضالعربیةاللغةتعلیمفيالمالیزیینوالمعتمرینللحجاجدراسیةوحداتتصمیمصالح،بنالحلیمعبدانظر:14
م).2005بمالیزیا،العالمیةاإلسالمیةالجامعةمنشور،غیرماجستیر

(بحثالعقیدة،فيالتخصصلطالبدراسیةوحداتبناءخاصة:ألغراضالعربیةاللغةتعلیمآزاد،الكالمعبدمحمدانظر:13
م).1998بمالیزیا،العالمیةاإلسالمیةالجامعةمنشور،غیرماجستیر

(بحثالفقةفيللمتخصصینالعربیةلتعلیمدراسیةوحداتبناءعلمیة:ألغراضالعربیةاللغةتعلیمداود،بنتندوةانظر:12
خاصة،ألغراضالعربیةاللغةلتعلیممقررتطویرداود،وندوةم)؛1998العالمیة،اإلسالمیةالجامعةمنشور،غیرماجستیر

)Prosiding Wacana Pendidikan Islam Siri 5, anjuran Fakuliti Pendidikan University Kebangsaan
Malaysia dan Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, 5-6 Ogos, 2006) , ms. 413-415.

11see: Abdul Rahman Chik, Teaching Arabic for Specific Purposes (ASP) With Speacial Reference to
Teaching Reading skills at the international Islamic University, (Master Disertation, University of

Salford, 1988). P 32

.34ص،بمالیزیاالتربیةوزارةمدارسفيالعربیةاللغةتعلیمالعابدین،زینالقادرعبد10

9see: Faculity Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Prosiding Wacana Pendidikan Islam (Siri
1), (Siri Penerbitan Fakulity Pendidikan, 2002), p. 179.
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جامعة32مجموع(من)IPTSI(خاصةعلیاإسالمیةتعلیمیةمؤسسة)16(عشرةستوتوجد
التوأمةبرامجأوالدبلومبرامجخاللالمؤسساتھذهفيالعربیةاللغةوتدرسمالیزیا.أنحاءفيخاصة)

الشریف أو جامعة الیرموك.للشھادة الجامعیة مع إحدى الجامعات الخارجیة مثل األزھر

سادساً: اللغة العربیة في المساجد
الشیقة.والمحاضراتاإلسالميالدینولتعلیمالعربیةاللغةلتعلیمفصولفیھایعقدالتيالمساجدكثرت
بنظام(المعروفةالمشایخبیوتوفيالفصولفيأوالمساجدفيالحلقاتنظامشكلعلىالتعلیموكان

منتمحیثاإلسالم؛مجيءمنذمالیزیافيالمسلمونعرفھتعلیمينظامأولالحلقاتونظام"الفندق").
دینھم.خاللھ تعلیم المسلمین قراءة القرآن وتعلم األحادیث وأمور

یواكبلكيالعربیةالدینیةالمدارسبنظامعرفجدیدنظامالحلقاتبنظامبالتدریجاستبدلثم
عربیةمدرسةأولإنكیمكايكوالمالیزيالمؤرخیقولالتعلیمي.النظامفيوالتطویرالتجدیدحركة
الحاجأنشأھاقدح،بوالیةكافللیمبونجفيالحامدیةالمدرسةھي(مالیزیا)المالیوجزیرةشبھفيأنشئت
ومدرسةم)،1915(كلنتانفيالمحمديالمعھدمنھا:أخرىمدارستلتھاثمصدیق،وانسلیمانوان

الخیریةوالمدرسةم)،1916(بینانجفياإلسالمیةالمشھورومدرسةم)،1915(مالقافيالھادي
15م).1936(ترنجانوفيالعربیةالعابدینزینالسلطانومدرسةم)،1935(بینانجفياإلسالمیة

النسويالمجتمعفيبھاالناطقینلغیرالثقافيببعدھاالعربیةاللغةتعلیممفھومسابعاً:
المالیوي

ھناكولیستعلمھ،تمماشیئاًإنبقولناالمقصودفيتفكرالالناسأنلدرجةشائعةإنسانیةخبرةالتعلم
نتجتواستجاباتخاصةمثیراتتتضمنالسلوكآلیاتفيدائمتغیرإالالجمیع،منمقبولةللتعلمتعریف

16یشابھھا.عن الخبرة السابقة بتلك المثیرات أو االستجابات أو ما

تنتقلالتيھياألخرىاالجتماعیةوالظواھرما،مجتمعثقافةمنیتجزأالوجزءاجتماعیةظاھرةاللغة
فصلیمكنوالواحدة،لعملةوجھانوالثقافةفاللغةالمجتمع،ثقافةأحضانھابینوتحملجیل،إلىجیلمن
والتراكیبوالجملوالمفرداتالكلماتتعلیمبمجردالعربیةاللغةتعلیمالمعقولمنفلیسالثقافة،عناللغة

17التي تستخدم في المواقف المختلفة.النحویة فقط، وإنما ال بد من معرفة مناسبة الكلمات والعبارات

وعناصرهالثقافيالبعد.1
تكونتوقداإلسالمیة،األمةتراثتشكلالتياإلسالمیةالعربیةللثقافةامتداداًاألصلیةالمالیویةالثقافةتعد

اإلسالمبروحتشّربتالتيالمحلیةالعناصربعضعنفضالونوره،اإلسالمھديمعالمالیویةالثقافة
مالیزیافيالمالیویةوالثقافةالحیاة،فيوطریقتھمومالمحھمالمالیویین،شخصیةشكلتوالتيوھدیھ،

،1طوالتوزیع،للنشرالمسیرةدار(عمان:العالمي،والتفاھمالعربیةاللغةطعیمة،أحمدورشديالناقة،كاملمحمودانظر:17
.99صم)،2009

.24صم)،1،2004طوالتوزیع،للنشرالمسیرةدار(عمان:وتطبیقاتھ،أسسھالتعلم:عالم،أبومحمودرجاءانظر:16

انظر: عبد الرحمن بن شیك، تعلیم اللغة العربیة في مالیزیا،15
http://www.arabtimes.com/portal/article_display.cfm?ArticleID=21904أكتوبر23تاریخفيشوھد

م.2020
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منتمیزھمالتيمالیزیا،فيالمسلمونبمقتضاھایعیشالتياإلسالمیةوالقیموالممارساتالمعارفھي
18غیرھم من األمم في مناطق جنوب شرق آسیا.

المالیويالمجتمعثقافة.2
المجتمعات،منغیرهمنالمجتمعبھایتمیزالتيالقومیةللشخصیةمرادفالمجتمعإلىبالنسبةالثقافة
والعربیینوالصینینوالروسواألمریكیینالفرنسیینصفاتعنتختلفاإلنجلیزلدىمختلفةصفاتفنجد

طریقتھممتضمنةالمجتمع،فيالناسطورھاالتيالحیاةطریقذاتھاحدفيوالثقافةوغیرھم،والمالیویین
الكائناتمنكغیرھاحيكائنالثقافةأنیعنيوھذاوالتنفیذ،والمواجھةوالشعوروالتصرفالتفكیرفي

عناصرلتنشأعناصرفیھاوتموتبذبولھا،وتذلبنموھاتنمووالمجتمع،الفردحیاةبتطورتتطورالحیة
19أخرى جدیدة ومطورة.

قبیلةفلكلمالیزیا،دولةفيالموزعةوالقبائلالشعوبباختالفثقافتھتختلفالمالیويوالمجتمع
أفرادھابفضلوتتطوروالمكان،الزمانبتغیرتتغیرالتيالمجتمعفيوسماتھاوعاداتھالھجتھالھا

طبقةلكلورخاءبحریةالعیشمعفیھاواألماناألمنواستتبابالبلدوخدمةتطویرأجلمنالمتفاعلین
الحیاةفيالمھمةواللغاتالمختلفةالمھاراتیجیدونأجیالإنشاءإلىتسعىفھيفیھا،المجتمعطبقاتمن

كاللغة اإلنجلیزیة والعربیة بجانب المالیویة.

20المالیويالنسويالمجتمعحاجات.3

- الحاجة الدینیة
ھيالعربیةاللغةإنفحقاًالعربیة،اللغةتعلمإلىالنسويالمجتمعتدفعالتيالدافعھيالدینیةالحاجة
أوصىولذاالشریفة؛النبویةاألحادیثعنفضالالكریم،القرآنالخالدالمسلمینلكتاباللغويالمظھر

21النبي -ملسو هيلع هللا ىلص- بتعلمها.

وتتجلى الحاجة الدینیة لتعلیم اللغة العربیة فیما یأتي:
بتجویدھاواتقاناوحفظاقراءةالكریمالقرآنتعلمعلىالمالیویةالمرأةحرصأ.

وأحكامھا بصورة صحیحة، ومحاولة فھمھا.
لفھم األحكام الشرعیة.ب. حرصھا على قراءة الكتب الدینیة والمواد الدینیة المتنوعة

المؤسساتتنظمھاالتيالدینیةوالمواعظاإلسالمیةالمحاضراتحضورعلىالحرصج.
التعلیمیة اإلسالمیة.

الدینیةالمناسباتوفيالتراویح،بعدالصالة،بعدالدعاء،مواقففياألدعیةقراءةد.
األخرى.

إلى الدعوة إلیھ.ه. الشعور باالنتماء إلى اإلسالم والوالء لھ والسعي

وحدةالعربیة،اللغةمعھدالقرىأمجامعةالمكرمة:(مكةأخرى،بلغاتللناطقینالعربیةاللغةتعلمفيالمرجعطعیمة،أحمدرشدي21
.11ص،1جالقرى)،أممطابعوالمناھج،البحوث

اللغةلتعلمالدارساتحاجاتنتائجمنالمعلوماتھذهالمالیوي،النسويالمجتمععلىووزعنھااستبانة50عدداالباحثةقدمت20
العربیة.

.69صللتربیة،عربیةفلسفةنحوالغني،عبدوعبود،الغنيعبدالنوري،انظر:19

العزیزعبدبنهللاعبدالملكمركز(الریاض:مالیزیا،فيالعربیةاللغةالعالم،فيالعربیةوآخرون،ابراھیمحاجمجديانظر:18
.65صم،2017،)،1طوالتوزیع،للنشروجوهدارالعربیةاللغةلخدمةالدولي
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غیرأومباشرةبصورةالعربیةاللغةلتعلمالدینیةبالحاجاتوثیقارتباطلھاالحاجاتھذهوكل
22مباشرة.

- الحاجة العملیة
ومشكالتالدینقیمبینودورھاالعملفيدورھابینالمالیويالنسويالمجتمعلدىالعملیةالحاجةتكمن

وھيعملھا،مقابلأجرعلىوتحصلالمنزلخارجتعملالتيالمرأةھيالعاملةالمرأةأنإذالعصر؛
داخلالمرأةوظیفةیعتبرالحیثالموظفة"ودورالبیتربةدورالحیاة؛فيأساسیینبدورینتقومالتي 23

الزوجیةحقوقمنكاملةوحقوقھاواجباتھاجمیعتؤديالمسلمةخاصةوعموماًفالمرأةعمالً،بیتھا
مقابلمعینةأوقاتفيالخاصةأمالحكومیةالمؤسساتفيسواءالبیتخارجعملھاأمااألطفال،ورعایة

فمنھنالمالیوي؛المجتمعفيالمرأةفیھاتعملعدیدةقطاعاتفھناكلھا،خطأیعتبرفالومحددمعینمبلغ
ریاضوحضاناتمنالمختلفةالتعلیمیةالمؤسساتفيیعملنمنومنھنبأنواعھا،المصانعفيتعملمن

أومعینةلماركةمنتجةأوبائعةأوالتجاریةالمحالتفيتعملمنومنھنوجامعات،ومعاھدومدارس
أنالمالیزيالمجتمعبھیتمیزماأنإالوغیرھا،والحجابوالمالبسالمكیاجكماركاتمعینةبضاعة
مدارسإلىاالنتقالتطلبأنممكنفھيبعیدةمدارسفيعملتلووحتىبیتھا،منبالقربتعملالمرأة
فيویحدثلھا،وتسھیالالبیتوخارجداخلالمرأةعملبینللتوفیقمعینأكبروھذابیتھا،منأقرب
والتكالیفالوقتویتقاسمونللتجارةمعینامكانایستأجرونفمثالً:التجارةفيالجاراتتقاسمأحیانامالیزیا
سنةمنوتتزایدالمساء.فيواألخرىظھراواألخرىالصباحفيإحداھنتبیعبحیثالتجارة،ونوع 24

والعملالخارجي،بالعملالبیتفيالفطريالعملباستبدالھنالبیتخارجالعامالتالنساءنسبةألخرى
ھوالبیتخارجعملھاأنحینفيوجھ،أكملعلىبأدائھاالمطالبةالقدممنذعلیھنالواجبالفطري
وھيبحملھا؛كلفتالتيالمقدسة،للرسالةللتصديبیتھافيبمقامھایقتضيالذياألصلمناستثناء 25

المجتمعفيالمعاصرالتطوراألوللسببین:وذلكهللا،أمركمااألرضعمارةعلىقادرجدیدجیلإنتاج
أصبحتالضرورةوھذهالماسة،والحاجةللضرورةللعملالمرأةخروجفيالبارزاألثرلھكانالمالیوي

المجاالتفيالمرأةتعملأنإلزامیاأصبحالذيالتعلیمفيتتفوقأصبحتالمرأةوخاصةاالھتماماتمن
الثانيوالسببلدیھا،العملفرصتحسینإلىأتالتيھيالعلمیةالمؤھالتعلىبحصولھاالمختلفة، 26

المعیشةتكالیفتغطیةألجلالعملعلىالزوجینیجبروالذيالمختلفةومتطلباتھاالمعیشةتكالیفارتفاع
والمشاركةالعملفيدورھالھاھنافالمرأةالمنخفض،الدخلذويمنولوالدیھماوألبنائھالھمااألسریة

في الحیاة.

- الحاجة السیاسیة
وكانوالسیاسي،االقتصاديالنموتحقیقفيفریداأنموذجارائدة،وثقافیةاقتصادیةقوةمالیزیاأصبحت

فيالفعالدورھاتؤديتزالالالتيالمالیزیةالمرأةمالیزیافيالشاملةالتنمیةمشروععناصرأھممن
التغییرنحوودفعھاالرئیسةاالتجاھاتتشكیلفيالبارزدورھاعنفضالوالتنمیة،النموعجلة

أكتوبرمنشورة،غیرماجستیررسالة(المالیزي،والقانوناإلسالميالفقھبینالمرأةعملالرحمن،عبدبنتالفضیلةنورانظر:26
.53صم)،2003بمالیزیا،العالمیةاإلسالمیةالجامعةم،2003

.277ص،2جم)،2،2000طالحدیثة،الرسالةمؤسسة(عمان:اإلسالم،فياألسرةنظامعقلة،محمدانظر:25

.2-1ص،نموذجامالیزیاالزوجیة-بیتاستقرارعلىالبیتخارجالمرأةعملأثرزوزو،صادقفریدةانظر:24

.110صم)،1983ھـ/1404العربیة،النھضةدار(بیروت:العاملة،المرأةسیكولوجیةإبراھیم،كامیلیاالفتاح،عبدانظر:23

تكمیلي(بحث،خاصةألغراضالعربیةاللغةتعلیمفيالمالیزیینوالمعتمرینللحجاجدراسیةوحداتتصمیمصالح،بنالحلیمعبد22
.165صم)،2005اكتوبربمالیزیا،العالمیةاإلسالمیةالجامعةوآدابھا،العربیةاللغةفيماجستیردرجةلنیلمقدم
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فيالمالیزیةالمرأةإسھامعنالحدیثةواألبحاثالدراساتمنكثیراأجريفقدلمالیزیا،االستراتیجي
للدولةالمستقبلباتجاهالحركةصناعةفيدورھاأداءفيواستمرارھاالحدیثة،مالیزیاوبناءصنع

فيالبحوثمنكثیرأجريكمااألخرى،اإلسالمیةالبلدانمنالعدیدخالفعلىالمالیويوالمجتمع
أنالدراساتتلكأظھرتوقدالقطاعات،منالعدیدفيالمالیزیةالمرأةإسھاماتعناألخیرةالسنوات

ندوةمالیاجامعةفيأقیمتوقدالقرار،واتخاذالسیاسةمجاالتمعظمفيللنجاحقیاسیةمعدالتھناك
كلبذلكمستعرضینالتنمیة،فيودورھاالمالیزیةبالمرأةمرتبطةعدةقضایامناقشةإلىتسعىقیمة

جدیدةخریطةووضعالمالیزیة،المرأةحولحدیثاأجریتالتيوالبحوثوالدراساتالمتاحةالبیانات
للمرأة،النفسیةوالصحةواألخالقیةالفكریةواألصولالروحیةالجوانبأیضاوتناولتالدائمة،للتنمیة

للباحثینأكادیمیامنبراالندوةھذهوتمثلالمالیوي،والمجتمعباألسرةواالھتمامالعنایةوموضوع
والعالممالیزیافيللمرأةالراھنةالقضایالتشخیصوالقراراتالسیاساتلصانعيوأیضاواألكادیمیین،
یقدمبماالمستقبلبناءفيللمرأةالفعالةللمشاركةوشاملةوواقعیةأصیلةرؤیةوصیاغةاإلسالمي،

27أنموذجا علمیا وعملیا لبرامج التنمیة في العالم اإلسالمي.

- الحاجة االجتماعیة
المرأةبشؤونالمعنیةتلكخصوصامالیزیافيالمدنيالمجتمعومؤسساتاإلسالمیةالمنظماتتتحمل

مسؤولیةالمؤسساتبھذهیناطحیثاإلسالم؛یكلفھاالتيتلكالسیماحقوقھا،عنالدفاعفيكبیرةمسئولیة
المسلمةللمرأةالسامیةالمكانةوبیانتحصیلھا،أجلمنوالدفاعللمرأةاإلسالمكفلھاالتيالحقوقإبراز

في مختلف المجاالت.في الشریعة اإلسالمیة من أجل تمكینھا وزیادة قدراتھا
المؤتمراتتنظیمالمدنيالمجتمعومؤسساتاإلسالمیةالمنظماتعاتقعلىیقومسبقعمافضال

بدوروالتعریفحقوق،منلھاكفلھومااإلسالم،فيالمرأةبمكانةللتعریفوالدولیةالوطنیةوالملتقیات
استرشادیةوثائقواعتمادھاالمالیویة،المرأةلحقوقوالمواثیقاإلعالناتبصیغالخروجالمالیزیة،المرأة

إعالمیةبرامجإنتاجفياإلسھامالمنظماتھذهعلىاإلعالميالمجالوفيبعد،فیماتطبیقھایتموقانونیة
وجھعلىالمالیزیاتوالنسوةالمالیوي،المجتمععنالسلیمةالمفاھیموتعززالخاطئةالمفاھیمتصحح

28التحدید وإنشاء قنوات وسائل إعالمیة متخصصة.

- الحاجة النفسیة
والمدنیةوالمعنویةالمادیةالحقوقعلىالنصمجردعندالمرأةبحقوقاإلسالمیةالشریعةعنایةتتوقفلم
أنالرجلوألزمتوالجسدیة،والعاطفیةالنفسیةحاجاتھاكذلكراعتبلالرجل،معالمساواةقدمعلىلھا

ھذالتؤكدأبعادھابكلالزوجیةالعالقةوتأتيلھاالنفسیةالحاجاتتلكبمراعاةللمرأةمعاملتھفيیلتزم
ْنَلُكمَخَلَقأَْنآَیاِتِھ﴿َوِمْنتعالى:هللایقولالمعنى؛ والسكن)،٢١(الروم:إَِلْیَھا﴾لَِّتْسُكُنواأَْزَواجاًأَنفُِسُكْممِّ
بعدوالراحةواالستئناساالضطراب،بعدوالھدوءالحركة،بعدالسكونمعاني"یحملاآلیةھذهفيالمراد

29الوحشة والتعب".

لھافالمرأةالمجتمع،فيمكانتھاورفعلھاواالحترامبالعطفالشعورللمرأةالنفسیةالحاجاتومن
نظرةالعانسالمرأةإلىمثالینظرأالالمجتمعوعلىوصدیقة،وخالة،وعمةوأختاًأماًبوصفھاكبیردور

.316صالوجیز،المعجمالعربیة،اللغةمجمعانظر:29

اإلسالميالتعاونبمنظمةاألعضاءالدولمجالساتحادلمؤتمرالسابعةالدورةالعرادي،هللاعبدعليواألستاذحفاظندىانظر:28
.64صم،2012إندونیسیا،لھا،المصاحبةاألخرىواالجتماعات

اإلسالمیة،الدراساتأكادیمیةنموذجاً"،مالیزیاالمعاصرة:المجتمعاتفيالمرأةواقع"بعنوان:مقالةساجد،عليعليانظر:27
.76صم)،2014مالیا،جامعة(كوااللمبور:
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معسیماالحقوق،لھإنسانبأنھاالشعورالنفسیةالمرأةحاجاتمنكذلكاألرملة،أوالمطلقةأودونیة
فيالرجلوبینبینھاوالمساواةالرجل،بھایقومالتيالقضایاكلمنموقفاأورأیالھاأنوتشعرالزوج،

الحقوق والواجبات.

- الحاجة االقتصادیة
مجتمعھبناءفيبالمجتمعتھتمالتياالقتصادیةالمجاالتفيخاصةعظیمااھتمامابالمعرفةالعالمیھتم

سبیلوھيالعلمیةالمعرفةوعاءھيخاصةالعربیةفاللغةللفرد،الدخلوزیادةالعملفرصبإتاحة
النموأنالمعروفومنواالجتماعي،االقتصاديالنھوضوسیلةوھيالمعرفةعلىالفرداقتصادلتحسین

التنمیةلعملیةضروریةفاللغةالمعاصرة،العربیةاالقتصادیةالقضایاأھمحلمفتاحھواالقتصادي
المتخصصةوالمؤسساتوالمجتمعالفردبینوالخبرةالمعرفةونقلتبادلفاللغةواالجتماعیةاالقتصادیة

الھدفوتحقیقالسلعوشراءبیعنجاحلضمانتواصللغةإلىیحتاجالمنتجوالعملالتواصلوسیلةوھي
المرتبةوتحتلوتایلند،أندونیسیابعدآسیاشرقجنوبدولأغنىثالثتعتبرمالیزیاأنوبمااالقتصادي،

بیتوربةعاملةامرأةفھياالقتصادي؛النموإلىتسعىمالیزیافيفالمرأةالعالم،اقتصادفي35الــــــ
یدرننسوةفھناكوالشھرة،النجاحإلىدائماتسعىوھيخاصة،مؤسساتوفيحكومیةوموظفةوتاجرة
المجتمعیحتاجھماوكلالتقلیدیةواألطعمةالحلویاتتدیرمنوھناكلألزیاء،وأخرىللتجمیلشركات

أشھرومنالدول،مختلفمنالكبیرةوالمتاجرالمصانعمعالتواصلعلىقادرةبذاتھافھيالمالیوي،
فيتدخلقدالمالیزیةالمنتجاتوھذهوغیرھا،فیداسريوداتؤنورھلیزاوسیتينیلوفاالتاجرات
أجلومنالعربي،الوطنمعللتواصلالعربیةاللغةاستخداممنفالبدمالیزیا،فيوالوارداتالصادرات

نفسھا،الشركةاقتصادعلىالمحافظةأجلمنالمختلفةاللغاتتعلمإلىتسعینالمالیویاتالنسوةفإنھذا
علىوالكتابةواإلعالناتالعروضاتعملأجلمنوربماالبالد،خارجمنالتجارمعوالتعامل
والرغباتالمختلفةالحاجاتبجانبالعربیةاللغةتعلمفياالقتصادیةالمرأةحاجةتكمنفھناالمنتجات،
30والمیول.

الدراسیةالوحدة.4
األنشطةمنسلسلةصورةفيالمتعلمبھایقوممسبقاً،لھامخططدراسة"بأنھا:الدراسیةالوحدةتعرف

الموضوعاتمنموضوععلىالدراسةھذهوتنصبوتوجیھھ،المعلمإشرافتحتالمتنوعةالتعلیمیة
31في حیاتھم".التي تھم المتعلمین أو على مشكلة من المشكالت التي تواجھھم

طریقةبأنھارأىفبعضھماللغویین،بینالجدلمنالكثیرإلىالدراسیةالوحدةتعرضتلقد
دراستھا،سبقتمنھجیةتنظیماتھيوإنماذاتھ،فيمنھجیاترتیبالبأنھارأىمنوھناكالتدریس،
لھا،وتطویراالمنفصلةالدراسیةالموادمنھجإلىوجھالذيللنقدمحصلةبوصفھاإلیھاینظرونوبعضھم

بینھافیماتجمعمتصلةسلسلةتشكلوالتيالنشاط،منھجمنانفجرتفكرةالباحثینبعضیعتبرھاكما 32

إلىتسعىوھيما،لغةفيدراسيببرنامجالمتعلمتزویدبھدفمنظمةخطةفيتدرجمحددة،روابط
بھا،تزودهالتيالمتنوعةوالتدریباتاألنشطةخاللمنوتفعیلھااألربعةاللغویةالطالبمھاراتتعزیز

33دوافعھ وحاجاتھ للتعلم.وتزید فاعلیة التعلم لدیھ من خالل انطالقھا من معرفة

م).2،1982طالمصریة،األنجلومكتبة(القاھرة:معوقاتھ،خطواتھ-أسسھ-أسالیبھ-أسبابھ-المناھج،تطویرالوكیل،أحمدحلمي33
.387صم)،1989الكتب،عالم(القاھرة:،والتطبیقالنظریةبینالمناھجاللقاني،حسینأحمد32

.28صم)،1986الجامعي،الكتابدار(القاھرة:المناھج،تنظیماتالوكیل،حلميعلي31

اإلسالمیةالجامعةدعویة،دراساتمجلةمالیزیا"،فيوانتشارھاالكریمالقرآنلغة"أھمیةمحمد،عثمانالرسولحسبعمرانظر:30
.132صم،18،2009العددبمالیزیا،العالمیة
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الخبراتأوالمواقفأوالحقائقمنمجموعةبأّنھاالدراسیةالوحدةوآخرونیونسفتحيوعرف
34التي ترتبط ببعضھا بعالقات متبادلة ومتداخلة.

سلسلةصورةفيالتالمیذبھاویقوممسبقا،لھامخططدراسةھيالوحدةإنالوكیلحلميوقال
منموضوععلىالدراسةھذهوتنصبوتوجیھھ،المعلمإشرافتحتالمتنوعةالتعلیمیةاألنشطةمن

35المشكالت التي تواجھھم في حیاتھم.الموضوعات التي یھتم بھا التالمیذ، أو على مشكلة من

معالدراسیةالوحداتتنفیذعنداستعمالھایجبالتيللطریقةتحدیدعلىعادةالدراسیةالوحدةتحتوي
تطلبوالتيتحقیقھاویرجىلھا،المحددةاألھدافضوءفيتحدیدهیتماألمروھذاالعربیة،للغةالمتعلمین

ومتكامالًشامالًمنھجیاتنظیماتعدأنھاعنفضالالوحدة،تنفیذفيالمستخدمةالطرقفيتنوعاعادة
منعدداًیشملأنیمكنحینھاكلیة،دراسیةوحداتعلىمعتمداالبرنامجكانإذاوخاصًةوذاتیة،
منھجاالدراسیةالوحداتتعتبرالالحالةھذهوفيالمحوري،المنھجإطارفيالحالھوكماالوحدات

الطرقإحدىبأنھاالدراسیةالوحدةالیمانيمصطفىجمالإسراءوعرفتمنھ.جزءاًتعتبروإنماكامالً 36

أیضاوتعرفالمترابطة،الدروسمنمجموعةبینوالتكاملالدمجتحقیقعلىتقومالمنھجلتنظیمات
دراسيموضوعحولتدوروالمتمیزة،المتنوعةالتعلیمیةواألنشطةالخبراتمنمعنىذاتسلسلةبأنھا
یتضمنالدراسيالمقررمنجزءبأنھاالدراسیةالوحدةوتعرفالمتعلمین.حاجاتتناسبمشكالتأو 37

لعلملونجمانقاموسفيجاءوقدالمتتابعة،الدراسیةالموضوعاتأوالیومیةالدروسمنمجموعة 38

منتتألفوھيالمفرد،الدرسمنأطولعادةوھومتسلسل،تعلیمھيالدراسیةالوحدةأنالتطبیقياللغة
منمنظمةبسلسلةالتزویدإلىالوحدةوتسعىمركزة،تعلیمیةوحدةفيتخططالتيالدروسمنمجموعة
مجموعةعنعبارةبذلكالباحثةرأيفيالدراسیةالوحداتفيتعلیمیة،نتائجنحوتقودالتيالنشاطات

فيتدرجمحددة،روابطبینھافیماتجمعمتصلةسلسلةتشكلالتيالدراسیةالموضوعاتأوالدروسمن
الطالبمھاراتتعزیزإلىتسعىوھيما،مادةفيدراسيبمقررالمتعلمتزویدبھدفمنظمةخطة

منانطالقھاخاللمنلدیھالتعلمفاعلیةوتزیدبھا،تزودهالتيالمتنوعةالنشاطاتخاللمنوتفعیلھا
منالدراساتحاجاتتحققسوفالدراسیةالوحدةفإنالتعریفوبھذاللتعلم.وحاجاتھدوافعھمعرفة 39

في تعلم اللغة العربیة من الجانب الثقافي.المجتمع النسوي بمالیزیا، وتحل لھن مشكالتھم التي یواجھونھا

أ. الوحدة القائمة على الخبرة:
موضوعحولتدورالالوحداتفيالدراسةأنفيالسابقالنوععنیختلفالوحداتمنالنوعھذاإن

مشكالتھ،أومجتمعھمحاجاتأومشكالتھمأوالمتعلمینحاجاتإحدىحولتدوروإنمامعین،دراسي
40مع االتجاه التربوي الحدیث في بناء المناھج.وھذا یدل على أن ھذا النوع أكثر مناسبة من النوع األول

.143صم)،2،2006طالدولي،النشردار(الریاض:المناھج،أساسیاتالمكاوي،أشرفمحمدانظر:40

المصریةالشركة:(القاھرةعربي،انجلیزي-انجلیزي-االنجلیزیة،اللغةفيالشائعةلألخطاءلونجمانمعجمراغب،نبیلانظر:39
م).1،2007طلونجمان،للنشر

م-1،2008طالمسیرة،دار(عمان:التربویة،العلومفيومصطلحاتمفاھیمموسى.السالمعبدوالعدیلي،أحمدسمارة،انظر:38
.178صه)،1428

درجةلنیلمقدممتطلب(بحثتدریس،وطرقمناھجالدراسیة:الوحداتفيالبحثالیماني،مصطفىجمالإسراءانظر:37
.89صم)،2010مارس20المنوفیة،جامعةالعلیا،الدراساتالمنزلي،االقتصادكلیةوالتربیة،المنزلياالقتصادقسمفيالماجستیر

.387صالسابق،المرجعانظر:36

م)،1،2007طوالتوزیع،للنشرالمسیرةدار(عمان:،وتنظیماتھاالمناھجبناءأسسالمفتي،ومحمدالوكیل،حلميانظر:35
.259ص

.213صالتطبیق،إلىالنظریةمنلألجانبالعربیةاللغةتعلیمفيالمرجعالرؤوف،عبدمحمدوالشیخیونس،انظر:34
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وفقاتتغیرالتالمیذحاجاتوإنمشكالتھم،منبمشكلةأوالمتعلمینحاجاتمنبحاجةترتبطوحدةكلإن
إشراكمنبدفالبھا،یمرونالتيوالثقافیةواالجتماعیةالبیئیةوالظروفنموھمومراحلألعمارھم
توزیعھا،وفياألنشطةتحدیدوفيالخططرسموفيالوحدة،اختیارعملیةفيمباشرااشتراكاالمتعلمین

قبلمقدماالوحداتلھذهالتخطیطیتمأنھویحدثفالذيمقدما.لھیخططالالنوعھذاأنذلكمعنىولیس
فيالمناقشاتھذهتؤديوقدالرأي،وإبداءللمناقشةعلیھمالعامالھیكلیعرضثمالمتعلمین،علىعرضھا

بعض األحیان إلى تعدیل أسم الوحدة نفسھا.
ترتبطأنفھي:الخبرةعلىالقائمةالدراسیةالوحدةفيتوافرھاینبغيالتيالشروطأما

العامالھیكلوبناءالعریضةالخطوطواالختصاصیونالخبراءیضعوأنومشكالتھم،المتعلمینبحاجات
ھذهمنباالختیارالمتعلمونیقوموأنوحدة،كلأھدافعلىالتركیزمعالوحداتمنكبیرلعدد

وموادأنشطةالوحدةتتضمنوأنالوحدة،تخطیطفيالمعلمینمعذلكبعدیشتركونثمالوحدات
الفروقمبدأمراعاةإلىتؤديكماواالتجاھاتوالمھاراتالمعارفاكتسابإلىتؤديمتنوعةتعلیمیة

الفردیة.
:ب. الوحدة ذات المرجع

یوضعالمذكورینالنوعینمنوحدةكلبأنالمذكورینالنوعینعنوتمتازالوحدات،منجدیدنوعوھي
المناسبالنشاطوأنواعالوحدة،تدریسأھداففیھیوضحالوحدة)(مرجعیسمىخاصمرجعلھا

41والوسائل التعلیمیة وأسالیب التقویم المستخدمة.

على الخبرةثامناً: نماذج من الوحدة الدراسیة النموذجیة القائمة
الوحدة األولى: ثقافة المجتمعات في الزواج

الدرس األول: العادات العربیة في الزواج
الدرس الثاني: الثقافة الھندیة في الزواج

الحصیلة التعلیمیة
یتوقع من الطالبة في نھایة ھذه الوحدة القیام بما یأتي:

الزواج.معرفة المفردات والعبارات في عادات الدول العربیة في.1
معرفة العبارات التي تقال للعروسین في الزواج..2
وتقالیدھم.معرفة الثقافة الھندیة ومسمیات األشیاء المتعلقة بعاداتھم.3
والشبكة، وعقد النكاح.معرفة المراحل التي تمر بھا المرأة للزواج، من التعارف،.4
المرأة الصینیة عند الحمل والوالدة.معرفة العادات والتقالید والمأكوالت الصینیة، وطبیعة.5
لألنشطة اللغویة.التعاون والمشاركة في حل التدریبات والمناقشة الجماعیة.6

.345صم)،2005الزھراء،دار(الریاض:الدراسیة،المناھجمحمد،بنتمھاانظر:41
13



الوحدة األولى: ثقافة المجتمعات في الزواج
الدرس األول: العادات العربیة في الزواج

المفردات اللغویة الجدیدة

دبلة الخطوبة/ خاتم ذھبعقد الزواجبطاقة الدعوة

باقة ورد مسكة العروسةِمشَلح العریسكوشة/مسرح

عربیة الملكة للعروسةفستان العروسةسیارة العروسین

الحوار اللغوي
أَْھًال وسھالً خدیجة، َكْیَف َحالُِك؟َفاِطَمة:
الَحْمُد �، أَنا ِبَخْیر، وَكْیَف َحالُِك أنِت؟َخِدْیَجة:
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وَحْفِل ِزَفاف ِاْبَنِتي الَكِبْیَرة.الحمُد �، َمْشُغْولٌة ِجداً لَتْحِضْیَراِت الِعْیِدَفاِطَمة:
عریسھا.أجھز لھا خاتم الذھب ودبلة الخطوبة التي أھداھا إلیھا

َفاِطمة، َسِعْیدةٌ ِجًدا ِبَسَماِعَما َشاَء هللا َتَباَرك هللا، أَْلف َمْبُروك َیا عِزْیَزِتيَخِدْیَجة:
ھذا الَخَبِر الَساْر، ألف ألف مبروك.

متى تّم عقد الزواجفاطمة:
تم عقد الزواج قل شھرین في المدینة المنورة.خدیجة:
َوَمْن ُھَو خطیب ابنتك سعید الحظ؟فاطمة:
ِمْن الَمدیَنِة الُمَنَوَرِة،ھو شاب ِمْن الَمْمَلِكِة الَعَرِبَیِة الُسُعودَیةَفاِطَمة:

واسمھ محمد عبد هللا.َوَیْعَمْل ِفي َشرَكِة أََراْمُكو الُسُعوِدیة للِبْتُرول،
ھل جھزت بدلة العروس؟َخِدْیَجة:
َنَعْم،َفاِطَمة:
َلُكم.َما َشاَء هللا، هللا ِیَتِمْم َلْكْم على َخْیر وُیَباِرْكَخِدْیَجة:

َبْیَنُھَما ِفي َخْیر"."َباَرَك هللا َلُھَما َوَباَرَك َعَلْیُھَما َوَجَمَع
أَْوَالِدك.آِمْین َیاَرَب الَعالِمْین، هللا ِیبارك ِفیِك، وُعْقَبالَفاِطَمة:
متى الحفلة؟َخِدْیَجة:
العریسستكون الحفلة في موعد قریب إن شاء هللا، جھز لھا أھلفاطمة:

باقة ورد وسیارة العروسین وعربة الملكة للعروسة.
ھل جھزتم بطاقات الدعوة إلى ولیمة العروسین؟خدیجة:

ھذه بطاقة الدعوة، وھذه بطاقة أخرى لوالدتك وإخوتك.َفاِطَمة:
42شكرا عزیزتي، سأحضر بإذن هللا.َخِدْیَجة:

النص اللغوي
عادات العرب في الزواج

بھااالحتفالیتمالتيالمناسباتأھممنوتعتبرألخرى،دولةمنتختلفالتياألمورمنالزواجعادات
تتبع ھذه العادات القدیمة:منذ قدیم الزمان، ومن أھم الدول العربیة التي مازالت

أعجبتوإذاالشرعیة،الرؤیةأيالشوفةالزواجعاداتأھمومنالسعودیة،العربیةالمملكة
فيرغبتھعلىللتأكیدالمالمنمبلغاًوالدتھاویمنحالذھبمنسواراًبإھدائھایقومالعریسالعروس
للتعارف،ومخصصةالقران،عقدتتلوماوھي“الملكة”ھيللشوفةالتالیةالمرحلةابنتھا،منالزواج
العروسینبمدحالشعربإلقاءویقومالعریسبجواریقفشخصیأتيالملكةلیلةأنالقدیمةالعاداتومن

تسبقالتياللیلةأماالملكة،عربةأوصندوقتقدیمفیھاویتمخاصةقاعاتفيالملكةتقامواآلنوأھلھم،
علىتزفثم“الزبون”،یسمىتقلیدیازیاًالعروسترتديكانتوقدیماًالغمرةلیلةحفلةتقامالزواج
الیومولكنوالحناء،الھدایاوتوزعاألمامإلىالخلفمنبینھماالتبدیلیتمصغیرینصندوقینأوكراسي
ارتدائھاحتىأحدیراھاالحتىبالبرقعوجھھاوتخفيبدویاً،أوعربیاًثوباًأوتقلیدیاًزیاًالعروسترتدي
المناطق،حسبعلىالعاداتبعضوتختلفوساقیھا،یدیھاعلىالحناءبرسمتقوموكذلكالزفاف،فستان

الخیرقولةمنبدأمراحلعلىوتتموالعربیة،اإلفریقیةاألصولبینبجمعھافتتمیزالسودانفيأما
لفترةحاجةوالواألھلاألقارببینالزواجكانفقدمستحدثةعادةفھيالخطوبةوتلیھابینھم،للتعارف

.في األفراحھذا النص األصیل من تألیف الباحثة یراعي الثقافة العربیة42
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العریسإمكانیةبحسبومالوعطورسودانیةثیابمنویتكونالمھرأوالمالسدمرحلةثمالخطوبة،
واألصدقاءاألقاربودعوةالعقد،وولیمةالقرانعقدوبعدھابھا،واالحتفالالحناءلیلةتلیھاالمادیة،

األصلفرعونیةأنھاویقالالقدیمةالعاداتمنعادةللعروستجرىوقدالبیت،بجواریكونواالحتفال
ویرتدیانوالعروس،العریسمنكلجبھةعلىذھبيھاللعلیھااألحمرالحریرمنقطعةبوضعوھي
األخر،وجھعلىاللبنببخالعروسینوتقومالجرتق،وتسمىاألحمر.اللونمنمالبسالمناسبةلھذه

ماوھوالحضورعلىورمیھبقطعھالعریسویقومخصرھاعلىحریرمنحزامالعروسأیضاوترتدي
حالوفيلیروھا،العروسألھلوأخواتھالعریسوالدةبذھابیبدأفلسطینوفيالرحط،بقطعیسمى

القبولحالةوفيعلیھاویتعرفالعروسمعلیجلسالعریسمعھمیصطحبونالتالیةالزیارةأعجبتھم،
مالبسلشراءتخصیصھیتموالذيالمھر،علىویتفقواالبنتلیطلبواوإخوتھالعریسوالدیأتيبینھما

ذلكوبعدالعریس،أھلاختیارمنتكونوالتي(الشبكة)الخطبةھدیةإلىباإلضافةوالذھب،العروس
الخطبةویليرسمیاً،الخطبةإعالنویتموأصدقاءھموأقاربھمالعروسینأھلیجتمعحیث(الجاھة)تحدث
تزیینھاویتمالحناءالعریسأھلیحضرحیثبیوم،العرسقبلوھيالحناء،حفلثمالكتاب،كتب

یليیحتفلون،الشارعفيوأصدقائھوالعریسالمنزلفيصدیقاتھامعالعروسوتظلوالورد،بالشموع
األردنفيالتقلیدیةالزواجطقوستبدأاألردنوفيالمساء،فيحفلثمغذاءولیمةوفیھالعرسذلك

العروس،منزلإلىللتوجھوذلكالخیل،منطابورأوواحدصففيالعریسأھلیمشيحیث“بالجاھة”
وذلكبالزواجاالستعدادویبدأاالتفاقاتتتمثمالعریس،أھلوجاھةمنھذازادكلماالصفھذاطالوكلما
أھلیمشيمتقاربینالعروسینبیتكانلوالزفافیومثمبیوم،العرسقبلاالحتفالویتمالذھببتقدیم

ثالثةإلىیمتدالعرسحفلكانوقدیماًالزفة.فيالسائرینفوقاألرزإلقاءمعالعروسحتىالعریس
الدبكةمثلرقصمعوالزفة،الشبابوسھرةوالحناءالفاتحةقراءةمثلالتفاصیلمنالعدیدبھالیال،

أھلبتقدمتكونفالخطبةالماضي،عناآلنتماماًتختلفمصر،وأخیراالزغاري،وإطالقوالدحیة
العریسیقدمحیثالخطبة،حفلھيالتالیةالخطوةالفاتحة،قراءةتتمالموافقةوبعدالعروسألھلالعریس
علىاالتفاقحسبأخرىذھبیةوقطعالمحبسیسمىخاتممعالدبلةمنوتتكونالذھبیة،الشبكةللعروس
التيوالتقالیدالعاداتفیھاتختلفومنطقةدولةكلففيالعروسین،أھلبینالجراماتأوالماليالمبلغ

43یتبعھا أھالي المنطقة.

المفردات ومعانیھا اللغویة

معناھاالكلمة
حلقة من الذھب أو الفضة من غیر فص تلبس في األصبعدبلة الخطوبة

نقل العروس لبیت زوجھاالزفة
نوع من أنواع الرقصالدبكة
نوع من أنواع األقمشةالحریر
شرب اللبن ونثره في وجھ األخربخ اللبن

اللباس الذي یلبس أثناء حفل الزواجبدلة العروس
العقبى ألوالدك، عقبى-لكعقبال أوالدك
المركبة المزینة بالورود والشرائطسیارة العروس
عربة صغیرة توضع فیھا المھر والھدایا تھدى للعروسعربة الملكة

م.2021أبریل5الدخول:تاریخ)arageek.com(العرب.ُتمیزأصیلةزواجیةعاداتعشرانظر:43
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الحناءرسم الجسم بالزخارف والورود بالحناء، وھي مخلوط من أوراقنقش الحناء

التدریبات اللغویة
التدریب األول: أجیبي عن األسئلة اآلتیة من النص.

ما العبارة التي تقال عند تھنئة العروسین؟.1
ما عادات وتقالید أھل مصر في الزواج؟.2
ما الممیز في عادات الفلسطینین في الزواج؟.3
ما معنى “الجاھة”؟.4
ھناك عادة قدیمة ألھل السودان في الزواج، اذكریھا..5

التدریب الثاني: املئي الفراغ بكلمة مناسبة من النص.
صنعت العروسة.......... مع صدیقاتھا..1
ارتدى العریس...........2
اشترت والدة العریس .......للعروسة..3
وقف العائلة فوق....... للتصویر.4
زینت ........  العروسین بالورود.5

التدریب الثالث: كّوني جملة صحیحة من الكلمات اآلتیة.
الخطوبة: ..............................1
الحناء: ...............................2
الدبلة: ..............................3
الولیمة: .............................4
ثیاب: ..............................5

التدریب الرابع: رتبي الكلمات اآلتیة في جمل صحیحة.
بینكما-بارك هللا- علیكما- خیر-لكما -وبارك- وجمع- في.1
الشوفة-مراحل- ثم- النكاح - الملكة -الزواج-عقد-ثم.2
- في صف واحدیمشي -من الخیل- الجاھة- ھو أن- أھل العریس أو طابور.3
الخطبة -العقد-الشوفة- الزفاف.4
مقدرة – المھر-حسب-على- الشاب.5

یناسبھا من القائمة بالتدریب الخامس: صلي بین العبارات من القائمة أ بما

بأ
الشابإطالق الزغارید
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عقد النكاحالعروس
الخطوبةالملكة
أصوات تعبر عن الفرحةالعریس

الشابةالشبكة

التدریب السادس: اختاري اإلجابة الصحیحة.
الدبكة والدحیة نوع من أنواع (الحفالت-الزواج-الرقص).1
الدبلة ھي (خلخال- حلق-خاتم).2
المشلح ھو (لباس العروس-لباس العریس- لباس أھل العروس).3
إلقاء األرز من عادات أھل (مصر- األردن-فلسطین).4
حفلة لیلة الغمرة (قبل الخطوبة-بعد الزواج-بعد الخطوبة).5

الخاتمة

ضوءفيالمالیويالنسويالمجتمعلتعلیمتثقیفیةدراسیةوحداتبناءالدراسةھذهفيالدراسةحاولت
خاللمناستنتجتھاالتيحاجاتھنحسبعلىالدراسیةالوحداتتصمیموتمالمختلفة،ورؤاھنتطلعاتھن
بمیولھنالمتعلقةالعناصرعلىالدراسیةالوحداتھذهتركزحیثعلیھن؛االستباناتبتوزیعاإلحصاء

الوحدةبموضوعمتعلقةدروسثالثةوحدةلكلوحدات،خمسالدراسیةالوحداتعددوبلغورغباتھن،
والنصالحوارمضموععنوالتدریباتالكلماتمنالعدیدوتتضمنالمالیویات،النسوةلحاجاتوھادفة
اللغةتعلیممجالفيالمتخصصینالخبراءبعضإلىالدراسیةالوحداتھذهوقدمتالدرس،فياللغوي
المتعلمات،علىتطبیقھاقبلالمحتوىناحیةمنوصالحیتھاجودتھالمعرفةبھاالناطقینلغیرالعربیة
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