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 الكفاايت العلمية والشخصية ملدرس العربية يف تركيا
 خالصة البحث:
يتناول البحث معايري كفاءة معلم اللغة العربية اخلاصة برتكيا دون غريها من الطالب واملتلقني، فهو مع عمومه  موضوع البحث:

 يف معايري الكفاءة، إال أنه حمدود يف العينة املستهدفة وأساتذهتا.
 معايري الكفاءة ملعلمي اللغة العربية يف البيئة الرتكية. يندرج البحث حتت حمور:

د الكفاايت العلمية والشخصية ملدرس العربية يف تركيا، لنتمكن من تدريبه عليها يف دورات خاصة أبساتذة يحتد هدف البحث:
 اللغة العربية.

 ضمن البحث احملاور التالية:يت حماور البحث:
 أواًل: العلوم اليت جيب أن يتعلمها معلم العربية:

 احلروف املشكلة على األتراك. -1
 ة بني العربية والرتكية.املشرتكالكلمات  -2
 الكلمات اليت بينها عموم وخصوص بني العربية والرتكية. -3
 الكلمات املشرتكة يف اللفظ املختلفة يف املعىن بني العربية والرتكية. -4
 الكلمات املرتادفة بني العربية والكردية. -5
 .الكلمات ذات االشتقاق الواحد لتمييزها عن بعضها -6
 .تعلم جمموعة من الثقافات املتعلقة ابجملتمع الرتكي: بعض العادات والتقاليد العامة وبعض التاريخ الرتكي -7

 :اثنياً: املهارات اليت جيب أن يتلقاها
 البطء والسرعة يف النطق واحلديث تبعاً ملستوى الطالب. -1
 تكرار الكلمات تبعاً ملستوى الطالب. -2
 التمثيل اجلسدي والصويت.القدرة على  -3
 .سرعة البديهة -4
 القدرة على ترسيخ مميزات العربية يف الطالب: -5

 الرتكيز على التصريف املرتادف واالنطالق منه لباقي التصريفات. -
 تثبيت أركان اجلملة األساسية الصحيحة، مث إضافة الزايدات. -
 جعل موسيقى التصريف آلية يف العقل الباطن للطالب. -

 كل تدرجيي مع الوقت.احلديث من املعلم إىل الطالب بشمقدار تغيري نسبة  -6
 الرتكيز على دافع تعليم العربية لدى الطالب أثناء التعليم. -7
 أن يتقمص املعلم الشخصية الرتكية أمام الطالب وكأنه جزء من اجملتمع الرتكي. -8
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 :ما يلي ويتضمن البحث يف كل حمور من هذه احملاور
 أمهيته. -1
 الوسيلة الالزمة لتنفيذه. -2
 معوقات التنفيذ. -3
 كيفية التغلب على تلك املعوقات.  -4
 استبيان للطالب عن رأيهم يف تلك احملاور وفائدهتا هلم. -5

 وأسأل هللا أن جيعل يف ذلك النفع والفائدة، وهللا ويل التوفيق...
 تمهيد:ال

فتعليم اللغة هو جمموعة من املهارات  تقدميها يف تعليم اللغة اجلديدة أقل بكثري من املهارات،مقدار املادة العلمية اليت يتم 
 واصل مع اآلخرين ابللغة اجلديدة.اليت يتم تقدميها للطالب لكي يتمكن من تقوية آالت الت

تقوية مهارته يف التواصل العريب مع لذلك فإننا سنجد أن اهلدف من العلوم اليت جيب على معلم العربية أن يتعلمها هو 
تقوية مهارات الطالب يف التواصل استخدام هذه املعلومات البسيطة يف ، ومن مث ، وليس اهلدف منها تقوية مادته العلميةالطالب

 .مع اآلخرين ابللغة العربية
بحث، فإن الطالب سيتعلم العربية يف زمن جمموعة من املهارات اليت سنراها يف ثنااي الإىل هذه العلوم  أستاذ العربية ضمفإذا 
 .قياسي جداً 

وهذا البحث يقدم بدوره دراسة للمادة اليت جيب مجعها وتقدميها ألستاذ اللغة العربية للناطقني بغريها، ليصبح خمتصًا يف 
 .تعليم العربية لألتراك على وجه اخلصوص

 أواًل: العلوم اليت جيب أن يتعلمها معلم العربية:
يف هذا املبحث أن العلوم املذكورة هي علوم بسيطة وسهلة، لكنها حباجة جلمع وتنظيم مبا يتناسب مع املستوى سنجد 

 .التعليمي للطالب. وقد سبق أن اهلدف من هذه العلوم هو حتويلها إىل مهارات مرنة للتواصل، ورفع سوية الطالب يف زمن قياسي
، وعلى حتليل أخطاء الطالب (1)على عملية التقابل اللغوي بني اللغة العربية والرتكيةومعظم املادة العلمية يف هذا القسم مبناها 

فليس املطلوب من أستاذ العربية أن يتعلم اللغة الرتكية بقدر حاجته لتعلم مزااي اللغة الرتكية اليت تُِعيق تعلم الطالب  .(2)أثناء تعليمهم
 قات والتغلب عليها يف العملية التعليمية.ية، ومن مث معاجلة تلك املعو العربالرتكي للغة 

 وفيما يلي أمهية تعلم تلك العلوم ملعلم اللغة العربية:

                                                           
الناطقين بها صـ غير انظر  أهمية التقابل اللغوي في تقديم محتوى علمي للمقرر، وفي تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها: إضاءات لمعلمي اللغة العربية ل( 1)

 .61-52، وبحث األصوات العربية وتعليمها لغير الناطقين بها صـ 231 - 229

 231الناطقين بها صـ انظر  أهمية تحليل األخطاء في تطوير عملية تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في لغة بعينها: إضاءات لمعلمي اللغة العربية لغير ( 2)

 .71-61واألصوات العربية وتعليمها لغير الناطقين بها صـ ، 239 -
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األصوات التي تُشكل على األتراك

ديث النطق السليم أساس القراءة والح
السليم

تداخل األصوات ينقل الكلمة إلى
كلمة أخرى

يز معرفة األصوات المشكلة للترك
قب عليها في تدريس الحروف، وتع

الطالب

تعلم طرق معالجة تلك المشاكل

طقهاتعلم الوسائل العلمية لتقوية ن

تمييز الكلمات المشتركة ذات 
حرم، وهرم، : الحروٌف المتشابهة

.ة هرموخرم، فكلها تلفظ في التركي

الكلمات 
ين المشتركة ب
العربية 
والتركية

عربيةتعزيز ثقة الطالب بسهولة اللغة ال

امتداد ترسيخ قناعة الطالب بأن التركية
للعربية

عدم البدء من الصفر، ولكن من آالف 
الكلمات المشتركة

االستعاضة بهذه الكلمات عن الكلمات
غير المشتركة في مقررات تدريس 

العربية لألتركيا

الكلمات التي بينها عموم وخصوص

مة تسهيل إدراك المعنى العام للكل
.على الطالب

قيق فهم الطالب للمعنى العربي الد
حهاللكلمة، ومن ثم يصعب تصحي

الكلمات 
ظاً المشتركة لف
ىومختلفة معن

للكلمة تثبيت المعنى العربي الصحيح
العربية

الة التركيز أثناء التدريس عليها إلز
االلتباس المحتمل بين المعنيين

الكلمات المشتركة بين العربية والكردية

تعزيز شعور الطالب الكردي 
باهتمام المعلم به

تعاون الطالب األكراد واألتراك 
طةعلى فهم العربية عبر لغة وسي

زيادة مخزون الكلمات المشتركة 
بين المعلم والطالب

لطلبة تعزيز العالقات اللغوية بين ا
األتراك واألكراد

الكلمات ذات 
االشتقاق 

الواحد

يسهل على الطالب فهم الصرف

كلمات يسهل إدراك المعنى التقريبي لل
ذات االشتقاق الواحد

الكلمات ذات 
المعاني المتعددة

عة ضبط معاني الكلمة مجتم
باإلضافة لداللة السياق

ي المزايا اللغوية ف
التركية

يسهل معالجة المشكالت 
الناتجة عنها

الثقافات العامة للمجتمع التركي

نه فيزيد يُْشِعر الطالب بأن أستاذه جزء م
دافع التعلم

جاه يشعر الطالب الكسول بتقصيره ت
ب وطنه وتاريخه، فيعطيه دفعة بوجو

ةتعويض التقصير بتعلم العربي

سالمية، ربط الثقافة التركية بالثقافة اإل
وهذا يعطي دافعاً قوياً لتعلمها

ول تفادي الكلمات أو الحركات ذات المدل
السيء
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 على األتراك:األصوات اليت ُتشكل  -1
 :الوسيلة الالزمة لتنفيذه -

 ومعاجلتها حيتاج للخطوات التالية: تعلم تلك األصوات
 تبعاً خلربيت يف تدريس العربية لألتراك:، وهي حصر األصوات اليت ُتشكل على األتراك -أ

غ(، -ع-خ-حواهلاء ) احللق عدا اهلمزةحروف ظ(، و -ذ-ثاللثوية ) :(3)احلروف اليت ختتلط ببعضها -
عند  (خـ)وال (عـ)وجيب مالحظة عدم وجود إشكال يف ال .(صالـ)(، و ق-ط-ضواالنفجارية املستعلية )

 .األكراد
. وابألخص مجع املؤنث السامل وحروف املد: األلف والفتحة، الواو والضمة، الياء والكسرةالتمييز بني احلركات  -

 .ات(رَ َرة وكُ ومفرده )كُ 
)مخٌس ويتيمان(، تنوين الضم و)ـون(، كـ)يتيماً والنون: تنوين الفتح و)ـان(، كـ املد حريفبني التمييز بني التنوين و  -

 .)مدرٍس ومدرسني(كـوين الكسر و)ـني(،  نومخسون(، ت
جتعل  هيالتمييز بني التاء املربوطة والتاء املفتوحة يف آخر الكلمة: ال توجد اتء مربوطة يف الرتكية، ولذلك ف -

"الكلمات العربية املنتهية بتاء مربوطة اتء مفتوحة، كما يف عزة: عزت، حكمة: حكمت، عصمة: عصمت" 
 .دائماً  التاء املربوطة فتحلذلك يسهل عليه معاجلة مشكلة بية . وإدراك أستاذ العر (4)

 .(5)التمييز بني صوت )ال( الشمسية والقمرية -
 .(6)وغري املضعف ضعف )الشدة(املالتمييز بني  -
 اختالف الصوت يف آخر الكلمة بسبب اإلعراب، وهذا حمله درس النحو. -

 يسهل على فة األعضاء الضعيفة يف اجلهاز الصويت. فمعر يف مؤلف خاص مجع وسائل تعليم نطق تلك األصوات -ب
يطلب من الطالب إخراج يتكلف يف مد ألف مجع املؤنث السامل، و املعلم تعليمها للطلب، إذ يكفي مثاًل أن 

جارية، لساهنم يف احلروف اللثوية لتظهر يف منتهى السهولة دون جهد أو عناء، وكذا تفجري الصوت يف احلروف االنف
والقيام ببعض التمارين اليت تقوي إخراج احلروف احللقية، مثل: متثيل الشخري أو استدعاء البلغم من احللق يف 
حرف اخلاء، وإدراج مهزة مكسورة قبل العني )إع( لقرهبما يف املخرج، فيسهل نطق العني، والنطق حبرف مفخم 

فإذا خرجت سليمة  املفتوحة بعدها ألف، يف حنو )قَام(، وكذا القاف، حينئذ بعد الصاد، فيستحيل خروجها سيناً 
 ...(7) وهكذا حتول املعلم إىل صورة أخرى من ذات احلرف، فإذا مل خترج جيداً عاد هلذه الصورة،

                                                           
 .128ركية صـ ذكر األستاذ أحمد توفيق المدني منها: ث، ح، خ، ض، ظ، ع، ق، و. وال أدري ما وجه ذكر الواو بينها. انظر: الوجود العربي في اللغة الت( 3)

 .79صـ اللغة العربية أصل اللغات كلها، عبد الرحمن أحمد البوريني ( 4)

 .50، 43-40انظر  في طريقة تعليم )ال( الشمسية والقمرية بحث: األصوات العربية وتعليمها لغير الناطقين بها صـ ( 5)

 .50، 44-43انظر  في طريقة تعليم التضعيف بحث: األصوات العربية وتعليمها لغير الناطقين بها صـ ( 6)

"، لكنه اقتصر على بعض للمعلم والمتعلم عربية الصعبة لغير الناطقين بهاتعليم وتعلم االصوات التاب: "انظر بعض تلك التمارين في الجزء األول من ك( 7)

 .الحروف فقط، وتمرين واحد فقط للصوت الواحد
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 إذ جيب البحث عن عدة متارين متباينة للحرف الواحد تضمن إخراجه بصورة صحيحة.
-الثاء- اجليم-التاء-ينبغي أيضاً "التدرج من السهل إىل األصعب؛ فال بُد أوالً من تعليِم األصوات الصامتة )الباء -ج

النون( مع وضعها يف كلمات سهلة النطق ذات -امليم-الالم-الكاف-الشني-السني-الذال-الزاي-الراء-الدال
الظاء( مع وضعها يف كلمات سهلة النطق -الطاء-الضاد-)الصاد تعليم األصوات املطبقة معان حمسوسة، وِمْن مث

-اخلاء-احلاء-الغني-العني -اهلاء-ذات معان حمسوسة، مُث ينتقل بعد ذلك إىل تعليم األصوات احللقية )اهلمزة
 .(8)القاف( ووضعها يف كلمات سهلة النطق"

واحلرف: ع ا هـ، مجيعلوهن خ-ح احلرفان: اًل:عن بعضها، فمث متييز احلروف العربية املختلطة ابحلروف الرتكية -د
أحياانً  ماجيعلوهن ط-: ضان، واحلرفظ جيعلوهنما ز-ض-ذ: ما س، واحلروفص جيعلوهن-ث ان:فجيعلونه أ، واحلر 

. وقد ركز كتاب "دروس يف تعليم أصوات العربية لغري ك ماجيعلوهن ان: غ، قواحلرف واحلرف: ط جيعلونه ت، ،د
. لكن ُيْشِكل (9)اللغات األخرى غري الرتكية  على التمييز بني هذه األصوات وغريها مما ُيْشِكُل يفالناطقني هبا" 

 على الكتاب ما يلي:
 هو عام لكل اللغات، وليس خاصاً ابحلروف املشكلة على األتراك. -
 .مل يبني طريقة نطق احلروف املنفردة -
 األتراك، مثل: خ/هـ.مل مييز بني بعض احلروف اليت ُتْشِكل على  -
 ض/ز مجعهما مع حروف أخرى مع أمهية الرتكيز عليهما عند األتراك. -

 .، وأيضاً بني التنوين وحريف املد والنونمجع متارين كافية للتمايز بني املد واحلركة -هـ
 .يشرح كيفية تعليم الطالب إصدار تلك األصوات بشكل صحيح إصدار فيديو -و

 :التنفيذمعوقات  -
 ال توجد مؤلفات وال مواد صوتية ومرئية خاصة بتلك احلروف. -أ

ذات  بني احلروف الصويت يف التمايز هي ال توجد أحباث كافية لتمارين نطق األحرف املفردة، فمعظم األحباث -ب
 .(10) املتشاهبة األصوات

 التنوين وحريف املد والنون.مل أجد تدريبات للتمييز بني حرف املد واحلركة، وال بني  -ج
 .، مع أمهيته القصوىيف السنة التحضريية ال حيصل هذا اجلانب على حقه من الوقت واجلهد -د

                                                           
 .384سمية دفع هللا أحمد أمين صـ ، د. دكوري ماسيري وأ. جامعة المدينة العالمية أنموذجا  ؛ م اللغة العربية للناطقين بغيرهافي تعل   الت الصوتيةالمشك( 8)

، ظ/ز 184-179، ذ/ز صـ 223-219، ص/ز/س صـ 176-171، ص/س صـ 216-211، ث/س صـ 40-35، ع/أ صـ 32-27انظر مثال : ح/هـ صـ ( 9)

، 80-75، ق/ك صـ 72-67، غ/ك صـ 160-155، ط/ت صـ 168-163، ط/د صـ 104-99، ض/د صـ 207-203، ض/ظ/ذ/ز/د صـ 152-147صـ 

91-95. 

-26بها صـ انظر  في التماييز الصوتي بين الحروف المتشابهة، أو الثنائيات الصغرى كما يسميها المؤلف: األصوات العربية وتعليمها لغير الناطقين ( 10)

33. 
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إصرار بعض املعلمني على تعليم األصوات بطريقة خمارج احلروف التقليدية، مع أهنم ال يعرفون شيئًا من العربية،  -هـ
 ألعضاء؟!!فكيف سيعرفون مصطلحات املخارج وأمساء ا

 ة بني العربية والرتكية:املشرتك الكلمات -2
 .بني اللغتني العربية والرتكية (11)كلمة مشرتكة"   6436"يذكر بعض الباحثني أنه توجد 

 :الوسيلة الالزمة لتنفيذه -
 اجملال:تعلم أستاذ العربية لتلك الكلمات املشرتكة حيتاج ملؤلف جيمعها، وتوجد مؤلفات عدة يف هذا 

. ويؤخذ (12)( كلمة مشرتكة 2470)، للدكتور سهيل الصبان، وقد حوى "معجم األلفاظ العربية يف اللغة الرتكية" -أ
ابللغة العثمانية يفيد  كلمات الرتكية املعاصرة. يف حني أن تعليم الكلمات القدمية، مع ربطهاعليه أنه اقتصر على ال

يف تعليم اللغة العربية للسنوات التحضريية يف كليات اإلهليات، وابألخص مع إقرار مقرر اللغة العثمانية يف املدارس 
 وهذه الكلمات القدمية مع أهنا غري مستخدمة كثرياً، إال أهنا موجودة يف القاموس. .الرتكية

. ومتيز هذا الكتاب بتناوله للمفردات (13)"تصنيف الكلمات العربية املرتكة، وحتليل مادهتا"، للدكتور محزة أرميش  -ب
 تبعاً للتصريفات العربية

كلمة، لكنه   1880. وحيوي (14)، لألستاذ عمر الربهو "املشرتك؛ الكلمات املشرتكة بني اللغتني العربية والرتكية" -ج
الكلمات اليت أصلها تركي ودخلت يف اللهجات العامية العربية أايم احلكم العثماين، فهي ليست حيوي عدداً من 

 .عربية
وقد حوى قرابة ألفي كلمة، لكنه مجع بني ، (15) "الوجود العريب يف اللغة الرتكية"، لألستاذ أمحد توفيق املدينحبث  -د

 .املشرتكة يف اللفظ دون املعىناأللفاظ املشرتكة يف املعىن، واأللفاظ 
كلمة مشرتكة، ابإلضافة إىل   456. وقد حوى (16) حبث "األلفاظ العربية يف اللغة الرتكية"، للدكتور خميمر صاحل -هـ

 .مجل عربية مستخدمة يف الرتكية 7
 كلمة.  873، وقد حوت (17)قائمة الباحث نظام الدين إبراهيم أوغلو  -و
كلمة   6500كلمة، وقد ذكر يف أول قائمته أنه ثبت وجود   626، وقد حوت (18) إبراهيم شايقائمة األستاذ  -ز

 .، ولكنه مل يبني مصدره يف ذلكمشرتكة بني اللغتني
                                                           

of-http://www.sasapost.com/effect-م. انظر: 2015مايو//24كلمات ومصطلحات عربية في غالبية لغات العالم، عالء الدين السيد، ( 11)

languages-other-on-arabic/. 

العربية والتركية، ثم من إصدارات عمادة البحث العلمي في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، وقدم بدراسة عامة مقارنة بين الحروف والمفردات ( 12)

 .234 - 23بدأ القاموس صـ 

(13) Türkçeleşmiş arapça kelimelerin tasnifi ve kök analizi, Hamza ERMIŞ. 

 .صفحة 157وهو كتيب من القطع الصغير مكون من  (14)

 .170-131صـ  (15)

 .120-105م، صـ 1989/يناير/1 ،1 ع ،دمشق-العربية اللغة مجمع مجلة، العربي العلمي المجمع صالح مخيمر، ،التركية اللغة في العربية األلفاظ (16)

(17) http://www.nizamettin.net/tr/arapca_ogreniyorum/musterek_kelime.htm. 

(18) 

http://www.sasapost.com/effect-of-arabic-on-other-languages/
http://www.sasapost.com/effect-of-arabic-on-other-languages/
http://www.sasapost.com/effect-of-arabic-on-other-languages/
http://www.sasapost.com/effect-of-arabic-on-other-languages/
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 معوقات التنفيذ: -
مجيع الكلمات املشرتكة، فمعظم تلك املؤلفات نظرت إىل أصل الكلمة أو  الكتب املؤلفة يف هذا اجملال مل تستقص -أ

 .بعض اشتقاقاهتا الرابعية املشهورة، ومل تنظر إىل كل التصريفات
املقرر، فهذا يسهل املستخدم يف تدرج مع ناسب تهي حباجة لرتتيب يناسب تعليم اللغات، أي ترتيب موضوعي ي -ب

إىل  ولهقبل دخاملتعلقة ابلدرس ف شيئًا من اللغة الرتكية إتقان الكلمات املشرتكة على أستاذ العربية الذي ال يعر 
أو حبفظ الكلمات ، ياً، حيث ال ميكنه إتقاهنا إال بتعلم اللغة الرتكية كاملةلف ابئ. خبالف ما لو كانت مرتبة أالدرس

 كاملة، واحلفظ يصعب معه االستحضار.
، وأ. (19)وقد قام عدد من الباحثني بتقسيم بعض الكلمات املشرتكة إىل اجملموعات، مثل: د. عمر عتيق 

 .، وغريمها. ويظهر من عدد الصفحات أهنا مل تستوعب كل الكلمات(20)أسامة سحاري 
 عموم وخصوص بني العربية والرتكية:الكلمات اليت بينها  -3

املثال "سجادة"، فهي يف الرتكية للصالة فقط، ويف العربية تكون للصالة وغريها، صغرية من هذه الكلمات على سبيل 
 وكبرية.

 :الوسيلة الالزمة لتنفيذه -
 .مجع هذه الكلمات يف مؤلف واحد ليسهل على املعلم تعلمها ومعرفتها -

 :معوقات التنفيذ -
 املعىن، وبعضها أدرجها يف الكلمات املختلفة يف املعىن.بعض الكتب أدرجت هذه الكلمات بني املشرتكات يف  -أ

 .ابلتأليف أفردت هذه الكلماتاثً و مل أجد خالل حبثي القاصر كتاابً أو حب -ب
 يف املعىن بني العربية والرتكية: الكلمات املشرتكة يف اللفظ املختلفة -4

 :الوسيلة الالزمة لتنفيذه -
 من الكتب يف تلك املفردات:

كلمة   441، وقد حوى (21)"الكلمات والرتاكيب العربية ذات الداللة املختلفة يف اللغة الرتكية"، للدكتور أمر هللا إشلر -أ
 .عبارة أو تركيب عريب حتول إىل كلمة واحدة يف اللغة الرتكية 84، و عربية انتقلت إىل الرتكية مبعان أخرى

                                                           
http://www.academia.edu/12901945/T%C3%BCrk%C3%A7e_Arap%C3%A7a_Ortak_Kelimeler_Listesi_

%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA

_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A_%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84_%D9

%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D

8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%

D9%8A%D8%A9. 

 .23-16، صـ العربية التركية المثاقفة من مالمح (19)

 .209 - 202قائمة إسطنبول للكلمات العربية المستعملة، صـ  (20)

(21) Türkçede Anlam Kaymasına Uğrayan Arapça Kelime ve Kelime Grupları, Emrullah İşler, s. 14-168. 



 

8 
 

 180، وقد حوى (22)لفظ، واملختلفة يف املعىن" للباحث حممد أابزأوغلو"الكلمات العربية والرتكية املشرتكة يف ال -ب
 .كلمة

 :معوقات التنفيذ -
 الكتب احلالية تشرح الكلمات ابلرتكية، وأساتذة العربية ال يعرفون الرتكية. -أ

 العربية.هي كتب اختصاصية طويلة، وهذا جيعل قراءهتا صعبة ومتعبة وتشتت الذهن عن مقصد تعليم  -ب
، خبالف ما لو رُت ِبت حسب موضوعات ياً، وهذا يستدعي من أستاذ العربية حفظها ليتمكن من إتقاهنالف ابئمرتبة أ -ج

 .الدروس
 ة بني العربية والكردية:املشرتك الكلمات -5

 :الوسيلة الالزمة لتنفيذه -
 مجع تلك الكلمات يف كتاب واحد. -أ

التقسيم املوضوعي للدروس، وال مينع ذلك من وجود مسرد ألف ابئي لتلك تقسيمها إىل جمموعات حسب  -ب
 .الكلمات

 :معوقات التنفيذ -
 شرتكة بني العربية والكردية، إال الكتب التالية:املعوق األبرز يف ذلك هو أنين مل أجد كتاابً جيمع الكلمات امل

، لكنها مفرقة بني (23)ت املشرتكة مع العربية"القاموس الكردي احلديث"، حيث وضع عالمة )ع( جبانب الكلما -أ
 ثنااي القاموس.

"معجم األلفاظ احملكية املشرتكة بني العربية والكردية والرتكية والفارسية واآلرامية"، حيث توجد بعض الكلمات  -ب
 .(24)املشرتكة املتفرقة داخل الكتاب، وبعضها مشرتك مع العامية

 شتقاق الواحد لتمييزها عن بعضها:الكلمات ذات اال -6
مجع، جامع، مجعة، جامعة، مجاعة، جمموعة، جُمَمَّع، جتمع، اجتمع، مجاع. من األمثلة على ذلك الكلمات التايل: 

 .. وحنو: َحَضَر، وَأْحَضَر، وَحضَّرَ : آِخر، وآَخرحنووهي كلها كلمات كثرية االستخدام. و 
رى يعرف هذا اجلانب ميثل عائقاً كبرياً على الطالب الرتكي أثناء تعلمه العربية، فعند تعلمه كل كلمة منفردة عن األخ

 معناها، ولكن عندما ترتاكم عليه الكلمات من اشتقاق واحد تبدأ املشاكل التالية:
 اخللط بني معاين الكلمات ذات االشتقاق الواحد. -أ

 يصعب عليه استدعاء الكلمة الصحيحة أثناء احلديث. -ب

                                                           
(22) Arapça ve Türkçede Bulunan Lafızca Müşterek, Anlamca Farklı Kelimeler. 

 .القاموس العربي الحديث، أ. علي سيد الكوراني (23)

 .والفارسية واآلرامية، حبيب توميمعجم األلفاظ المحكية المشتركة بين العربية والكردية والتركية  (24)
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 خيلط يف مواضع وضع احلروف الزائدة عن االشتقاق األصلي. -ج
 :الالزمة لتنفيذهالوسيلة  -

كل القواميس العربية جتمع مجيع تصريفات الكلمة الواحدة حتت جذرها؛ ولكنها: مرتبة ألف ابئياً أوالً، وجتمع كلمات   -أ
 ال حيتاجها طالب العربية الناطق بغريها.

اشتقاق واحد يف ال جتمع الكلمات من ، لكنها (25)ة يف االشتقاقاتتوجد جمموعة من الكتب القدمية واحلديث -ب
 جمموعات.

، لكنه اقتصر على الكلمات املرتكة، فبحثه (26)قام الدكتور محزة أرميش ابلتحليل الصريف لبعض الكلمات العربية -ج
 .(27)املقرر الواردة يف كلماتلمرتبط ابلكلمات املشرتكة وغري مرتبط اب

للجذر الواحد، ولكن يكفينا االشتقاقات املستعملة والداخلة يف تعليم العربية لسنا حباجة لكل االشتقاقات اللغوية  -د
 يف املقرر.

كلما مر اشتقاق جديد من جذر سابق جيب إيراد االشتقاق احلايل واالشتقاقات القدمية، وذلك لتثبيتها يف ذهن   -هـ
 .الطالب، وإزالة اخللط احملتمل بني تلك االشتقاقات

 :معوقات التنفيذ -
 .، بل يكفيه االشتقاقات الواردة يف مقررهالقدمية جتمع كل اشتقاقات الكلمة، والطالب ال حيتاجها مجيعاً الكتب  -أ

 ال توجد تلك الكلمات يف جمموعات مع معانيها. -ب
. إضافة إىل ما سبق ال توجد تلك الكلمات يف جمموعات مصورة منوذجية جتذب الطالب وتتضح هبا املعاين بسهولة -ج

كما يف الصورة املرفقة، وكذا يف مقطع فيديو   (28)بعد البحث منوذج هلا يف مسلسل األطفال "املناهل"وقد وجدت 
ويؤخذ عليها أهنا خلطت  .(30)، وكذا يف جمموعة حلقات ابللغة اإلجنليزية لشرح اجلذور العربية(29)لتعليم العربية إجنليزي

، أو أهنا تشرح التصريفات التصريف ابالشتقاق كما نرى يف الصورة املرفقة، واقتصرت على بعض االشتقاقات دون غريها
 .إزالة اخللط من ذهن الطالب ، فال تساعد يفوال جتمعها، وال تربطها ببعضها

                                                           
 .على سبيل المثال ال الحصر كتاب: اشتقاق األسماء، لعبد الملك بن قريب األصمعي (25)

(26) Türkçeleşmiş arapça kelimelerin tasnifi ve kök analizi, Hamza ERMIŞ. 

 Türkçe söz varliği içinde türetme gücü en yüksek yirmi arapçaويوجد له أيضا  بحث حديث في نفس الموضوع لعشرين جذرا :  (27)

kök üzerine morfolojik bir inceleme, Hamza ERMIŞ, s. 610-625.. 

(28) https://www.youtube.com/watch?v=i7-4JhF-ozo. 

(29) https://www.youtube.com/watch?v=LZeKJFIVN8I. 

(30) 

https://www.youtube.com/watch?v=0zyXU1VBFPU&index=1&list=PLbFNvwr0LqpzqfaPKxf4jo9Nkrv77

6Wq9. 



 

10 
 

 
 الكلمات ذات املعاين املتعددة: -7

كلمة "قضى"، فهي أتيت مبعىن: استغرق الوقت )قضى العطلة يف...(، وقضى ضد األداء )قضى من األمثلة على ذلك  
 .الصالة(، وقضى مبعىن َحَكَم )قضى القاضي(، وقضى مبعىن قتل )قضى عليه(، وقضى مبعىن أهنى )ُقِضَي األمر(

أقل عدداً، ومقدار اللبس واالختالط فيها أقل؛ ألن معىن الكلمة ميكن فهمه من  ورود هذه الكلمات يف املقررات
 خالل سياق اجلملة.

 :الوسيلة الالزمة لتنفيذه -
 .قلة هذه الكلمات تستدعي استخراجها من املقرر وليس من القواميس -أ

 .هي كالكلمات ذات االشتقاق الواحد؛ حيتاج هلا الطالب أكثر من املعلم -ب
 :معوقات التنفيذ -

 .صعوبة جرد واستقصاء كلمات املقرر من خالل البحث اليدوي -أ
اختالف املقررات من كلية إىل أخرى، لذا ينبغي اعتماد مقرر منوذجي يف مجيع السنوات التحضريية لكلية  -ب

 .اإلهليات
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 املزااي اللغوية يف اللغة الرتكية: -8
 :هايف جمموعة من النماذج، ومن تظهر املزااي اللغوي

 فهمجتعل الطالب الرتكي ي ، مثل لفظ اجلاللة )هللا( مفخمًا ومرققاً، فهيفات الصوتية يف الكلمة الواحدةاالختال -أ
؛ ألن تلك االختالفات هي حروف يف اللغة الرتكية. عدة كلمات كلما اختلف نطق الكلمةعلى أهنا الكلمة الواحدة 

 الرتقيق والتفخيم يف الكلمة الواحدة، واإلمالة يف الكلمة الواحدة. على سبيل املثال:
اجلملة الرتكية عكس اجلملة العربية، لذلك يقع الطالب يف خطأ تقدمي الوصف على املوصوف، واملفعول به على  -ب

 .الفاعل
 .(31)عدم وجود املثىن يف اللغة الرتكية -ج
 . الرتكيةعدم وجود املؤنث يف اللغة  -د

 :الوسيلة الالزمة لتنفيذه -
 مجع هذه املزااي اللغوية اليت تعيق تعلم الطالب الرتكي للغة العربية. -أ

 أتليف جمموعة من التمارين والتدريبات حلل هذه املشكالت. -ب
 تدريب املعلم عليها لريكز عليها أثناء الدروس. -ج
، وتدريب الطالب على مزااي اجلملة العربية اليت ختتلف املشكالتختصيص حصة أو حصتني خاصة بتصحيح تلك  -د

 .عن اللغة الرتكية
 :معوقات التنفيذ -

 .يصعب على األستاذ العريب اكتشاف تلك املزااي ومجعها، نظراً لعدم إتقانه للغة الرتكية
 :الرئيسية قافات اجملتمع الرتكيثتعلم جمموعة من  -9

 التاريخ الرتكي: شيئاً مناليد العامة و والتقبعض العادات يشمل ذلك 
 :الوسيلة الالزمة لتنفيذه -

 مجع الثقافات الرتكية العامة. ومن األمثلة على ذلك: -أ
 احلياة الدينية: املذهب احلنفي هو الرمسي، لكن املذهب الشافعي هو الرائج يف شرق تركيا. -
 الشخصيات البارزة يف تركيا: كاملفكر جنيب فاضل، والشيخ سعيد النورسي، والشاعر حممد عاكف، وغريهم. -
تركيا دون ليمون أو قرفة أو أي شيء آخر، أمهية الشاي يف احلياة االجتماعية: أمهية الفطور كوجبة رئيسية مث الَعَشاء،  -

ميل شرق تركيا إىل كثرة اإلجناب وأمهية ذلك ملستقبل تركيا، توزع العرقيات املختلفة داخل تركيا، وتوزعها خارج مناطقها 
 يف السنوات األخرية واندماجها.

                                                           
 .398أمين صـ ، د. دكوري ماسيري وأ. سمية دفع هللا أحمد جامعة المدينة العالمية أنموذجا  ؛ م اللغة العربية للناطقين بغيرهافي تعل   الت الصوتيةالمشك( 31)
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احلركة اإلسالمية بشكل متدرج وسري، حتول أمساء رؤسائها، سقوط اخلالفة العثمانية، صعود ك  :اتريخ تركيا العام -
 .، وانتشار احلرايت عموماً، واحلرايت الدينية على وجه اخلصوصاحلركة اإلسالمية من السرية إىل اجلهرية

: أمساء الرؤساء، االنقالابت، اخلطاابت التارخيية يف تركيا، كالعبارة اليت ُسِجَن بسببها العامة الرتكية السياسية ةيااحل -
دوغان، وعبارة أربكان بشأن احلجاب، والنقالت اهلامة يف تركيا، كإعادة عدانن مندريس األذان واحلج، وإدخال أر 

أربكان للصناعات الثقيلة، وبدء أردوغان للنظام اإلداري الناجح يف بلدية إسطنبول، ووصول الديون اخلارجية إىل 
 .، وفشل االنقالب األخرييف عهد داود أوغلو صفر

احلركات والكلمات ذات املدلول السيء عند األتراك ليعرفها املعلم؛ مثل ضرب األصابع على اليد األخرى  مجع -ب
ذكر الرجل، فيحسن أن  الرتكية املقبوضة، فهي كناية عن اجلماع عند األتراك، وكذا كلمة خيار تعين يف بعض الوالايت

 . حيصل لغط داخل الصف، وحىت اليرتمجها فوراً إىل الرتكية حىت ال يفهموها خطأً 
تقدميها ملعلم اللغة العربية للتعريض هبا يف ثنااي الدروس إذا وردت مناسبة ذلك، ويف حلظات ملل الطالب لتغيري اجلو،  -ج

 .وليس للخروج عن موضوع الدرس، فال حيسن شغل درس كامل بذلك
 :معوقات التنفيذ -

 .(32)، إال إذا جتول يف تركيا أو كان ذا جتربة طويلةالثقافات منفرداً يصعب على شخص واحد اإلحاطة هبذه 
 :معوقات تنفيذ تلك املشاريعكيفية التغلب على   -10

، وابلتايل صعوبة القيام ابإلجراءات التالية مع مقررات السنة التحضريية أواًل على أن أكرب عائق هو اختالف جيب التأكيد
 اختالف املقررات:

 .عند األتراك الثقافات البارزةالعلوم السابقة و يف املؤمتر جلمع  استغالل تواجد األساتذةن حيس -أ
الصوتية  اهادو ، متضمناً مات يف العلوم السابقةيف املوضوع ومجع املعلومات ثو إبعداد حبدراسات عليا ب تكليف طال -ب

 .واألمثلة اليت تضمن رسوخ املعلومة يف ذهن الطالب التدريبات ، ابإلضافة إىل عدد كبري منالرسوم التوضيحيةو  واملرئية
، مث يضيف يف (33)موضوعياً، تبعًا لـ "مقرر متكامل متفق عليه للتدريس يف الصفوف التحضريية"  الكلمات تقسيم -ج

 آخره مسرداً ألف ابئياً ابلكلمات.
 فالطالب ليس متخصصاً يف اللغة العربية.االقتصار على الكلمات الواردة يف املقرر فقط،  -د
 .تقدمي تلك املادة ألستاذ العربية الذي يقوم بتدريس األتراك -هـ
 .إرفاق مادة علمية خاصة ابلطالب يف املعلومات السابقة، أو ضمها ملقرر العربية -و
 بتدريسها.، وتدريبه على املهارات اخلاصة املشكلة احلروف تعليم أستاذ العربية -ز

                                                           
 .http://www.turkpress.co/node/11800" على الرابط التالي: تصرفات يقوم بها العرب ويزدريها األتراك في تركيا"انظر مجموعة من ( 32)

 الفوضى والكيفية في اختيار المقررات في السنوات التحضيرية، وعدم وجود تكامل بين المقررات، وقصور بعض المقررات من حيث مفرداتها، أو (33)

ب اعتماد مقرر ا يجتراكيبها، أو تطبيقاتها، أو ملحقاتها الصوتية والمرئية؛ كل ذلك يُعَدُ مشكلة كبيرة في تدريس اللغة العربية في السنة التحضيرية. لذ

 .مدروس من كل جوانبه، ثم بناء مقررات لتدريس أساتذة العربية وتنمية مهاراتهم في تعليم العربية، تكون مبنية على المقرر المعتمد
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 .هلا للطالب، وتصحيح نطقهم املشكلة ف واألصواتاحلرو  دد يف أول الفصل األول لتلقنيختصيص وقت حم -ح
 اثنياً: املهارات اليت جيب أن يتلقاها:

 تظهر أمهية تلقي تلك املهارات والقدرات فيما يلي:
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التمثيل الجسدي والصوتي

المعلم يقدم مهارات للطالب، فهو 
ع بحاجة ألكبر قدر ممكن من توسي

وسائل العرض

يقترن في مخيلة الطالب مع 
ه المعلومة فيجعلها راسخة في عقل

الباطن

ومع قلة الحاجة لها في المراحل 
لالمتأخرة، لكنه مهم في كل المراح

ترسيخ 
مميزات 
العربية في
الطالب

سهولة "تعزيز فكرة 
لدى " اللغة العربية
الطالب

ضبط األساسيات لدى
ي الطالب قبل الدخول ف

اتالتفاصيل والجزئي

جعل لغة الطالب آلية 
وليست مبنية على 
الحفظ واالستظهار

التركيز على دافع تعليم العربية

ب دوافع التعليم أساس إقبال الطال
على التعليم

اك دوافع تعليم العربية عند األتر
ةإلثارتها طوال العملية التعليمي

م تقمص المعل
للشخصية 

التركية

وجود حاجز بين المعلم
ر والمتعلم هو عائق كبي
ةفي العملية التعليمي

تعلم االندماج أسهل من
تعليم العربية

سرعة البديهة

استحضار المعاني األخرى، 
د واالشتقاقات األخرى للجذر الواح
وغيرها؛ إلزالة اللبس في وقته

استثمار كل ثانية من المحاضرة؛
كاستحضار قصة عربية إلزالة 

الملل مثالً 

ي استثمار مواقف الطالب الطارئة ف
ترسيخ مزايا العربية
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 قدرة على التمثيل اجلسدي والصويت:ال -1
"يستفاد منها يف تعليم ، و(34)"استخدام حركات الوجه واجلسد، ومتثيل املعىن ابلصوت املوحي"تتمثل تلك املهارات يف 

كالعض على ، لكنه مهم يف كل املراحل،  (35)املبتدئني يف تعلم اللغة، وال يستفاد منها يف شرح املوضوعات النحوية والصرفية" 
 .تلفظ حرف الثاء أو الذال أو الظاءاللسان لتنبيه الطالب للخلل يف 

 :الوسيلة الالزمة لتنفيذه -
 أن يكون لدى املعلم احلد األدىن من املرونة والفاعلية. -أ

 .عمل دورات تنمية بشرية لزايدة فاعلية األستاذ احلركية والصوتية داخل الصف -ب
 :معوقات التنفيذ -

 الصويت يفقده هيبته بني الطالب.اعتقاد بعض األساتذة أن التمثيل اجلسدي أو  -أ
 .بعض األساتذة يعجز عن املرونة احلركية أو الصوتية داخل الصف، وذلك بسبب هدوئه -ب

 :كيفية التغلب على تلك املعوقات  -
 عمل امتحان مقابلة قبل توظيف األستاذ هبدف التأكد من مرونته. -أ

 .لتقييمعمل درس جترييب أمام جمموعة من الطالب واألساتذة ل -ب
ما ال يُدرك كله ال ُيرتك ُجلُّه، فإذا عجزان عن حتريك املعلم اهلادئ داخل صفه فال أقل من حتفيزه لريكز على بعض  -ج

 املهارات الصوتية البدائية سهلة التطبيق، مثل:
 .(36)، مث زايدة سرعة إلقائه تدرجيياً بداية التعليمالبطء والسرعة يف النطق واحلديث تبعاً ملستوى الطالب، أي البطء يف  -
 ، أي تكرار الكلمات يف أول التعليم بشكل أكرب لتثبت يف ذهن الطالب.تكرار الكلمات تبعاً ملستوى الطالب -
لطالب بشكل تدرجيي مع الوقت، حبيث أن الطالب يتلقى من املعلم يف تغيري نسبة مقدار احلديث من املعلم إىل ا -

بداية التعليم بشكل أكرب، مث تزيد حصة الطالب يف احلديث داخل الدرس الحقًا بشكل تدرجيي، حىت يتمكن 
 .الطالب من تثبيت معلوماته اليت يتعلمها بشكل تدرجيي أوالً أبول

 الطالب: القدرة على ترسيخ مميزات العربية يف -2
 الوسيلة الالزمة لتنفيذه: -

املقصود هنا تعزيز هذه املزااي يف كل دروس العربية )القراءة، واحملادثة، والنحو، والصرف(، وليس يف درس بعينه، 
فتثبيت املوسيقى الصرفية اآللية مثاًل ليست خاصة بدرس الصرف، وإمنا جيب تعزيزها يف كل الدروس. وهذا خيتلف 

                                                           
 .193مشكالت تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وطرق حلها، كريم فاروق الخولي صـ ( 34)

 .161، نادية مصطفى العساف صـ بين النظرية والتطبيق ة للناطقين بغيرهاق تدريس منهاج تعليم العربيئارط( 35)

مع أنها ال تناسب تعليم اللغة العربية للناطقين  -ذكرت هنا كلمة "اإللقاء" ألن الغالب في المدرسين الهادئين هو التدريس بطريقة اإللقاء الرتيبة، وهي ( 36)

 .ى حين توفر بدائل أخرى لمعلمين متقنين لتعليم العربية للناطقين بغيرهاإال أنها واقع يجب التعامل معه، إل -بغيرها 
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ك يتم مجعها لتعليمها للمعلم ليستفيد منها أثناء الدروس، وهنا عما مت ذكره سابقًا من مجع الكلمات املشرتكة، فهنا
 فيما يلي مناذج لبعض وسائل تعزيز مزااي العربية لدى الطالب:احلديث عن آليات االستفادة منها داخل الدروس. و 

" مثالً االنطالق منه لباقي التصريفاتللكلمة، مث الرتكيز على التصريف املشرتك  -أ  يبدأ من كلمة "داللة" . ففي كلمة "َدلَّ
 .املشرتكة

فال يسمح للطالب  .عليها تثبيت أركان اجلملة األساسية الصحيحة حىت ترسخ يف ذهن الطالب، مث إضافة الزايدات -ب
يف بداية التعليم بتقدمي اخلرب على املبتدأ وال املفعول على الفاعل، وإمنا يضيف الزايدات على اجلملة األساسية فقط 

 رب، أو فعل وفاعل(.)مبتدأ وخ
، وليست عملية حفظ لتصريفات مث نسياهنا مع االنتهاء من جعل موسيقى التصريف آلية يف العقل الباطن للطالب -ج

على التصريفات احلياتية األساسية لكل كلمة متر يف مادة القراءة )املفرد واملثىن  . وذلك من خالل الرتكيزاالمتحاانت
واجلمع يف األمساء، واملاضي واملضارع واألمر واملصدر واسم الفاعل واسم املفعول يف األفعال، واسم اآللة يف اآلالت 

 .اهلامة(
 معوقات التنفيذ: -

 عة بديهته كما سيأيت، وهذا يكون تدخلنا فيه حمدوداً.جزء من هذا األمر متعلق أبداء املعلم وسر  -أ
ما سبق ذكره من الوسائل هو جمرد مناذج، وهذه النماذج قابلة للزايدة كلما تطورت اخلربات يف تعليم اللغة العربية  -ب

 .للناطقني بغريها
 كيفية التغلب على تلك املعوقات:  -

 الجتماع األساتذة واالستفادة من خربات بعضهم.اجلانب املتعلق بسرعة البديهة حباجة  -أ
اجلانب املعريف حيتاج ملؤلفات متخصصة يف هذا اجملال من خمتصني يف جمال تعليم العربية للناطقني بغريها، جتمع هذه  -ب

 .النماذج واآلليات املتعلقة بتنمية هذا اجلانب يف املعلم
 التعليم:الرتكيز على دافع تعليم العربية لدى الطالب أثناء  -3

دوافع التعليم هي حجر األساس يف جُمَْمل العملية التعليمية، فإذا فقد الطالب الدافع فلن يتعلم حرفاً واحداً ولو أعطيته 
 .كنوز الدنيا كلها

 :الوسيلة الالزمة لتنفيذه -
 بيل املثال:ذكر هذه الدوافع صراحة، ومنها على س -أ

 الدوافع الدينية يف فهم القرآن واحلديث وعلوم الشريعة. -
التذكري مبا كان يعانيه آابؤهم يف تعلم علوم العربية والشريعة، وأن ما يعيشونه هو فرصة جيب استثمارها، والفرصة ال  -

 أتيت إال مرة واحدة.
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العريب، فالنظافة مثالً ختتلف عن الطهارة يف الفقه، لكن يف اللغة بعض علوم الشريعة ال ميكن فهمها بدقة إال بتعلم  -
 ، وابألخص أهنم طالب "إهليات".الرتكية يستخدمون ذات الكلمة

الفهم غري الصحيح للعربية ينتج عنه فهم مغلوط للشريعة ولإلسالم والدين، فتنشأ فرق وتيارات منحرفة داخل  -
 .اجملتمع بسبب ذلك

ى املهجرين من مجيع دول الثورات العربية، وهذا حيتاج توفر احلد األدىن من التواصل بني الطرفني، تركيا أصبحت مأو  -
وبعض هؤالء املهاجرين مثقفني يتعلمون الرتكية، لكن نسبة كبرية منهم عوام جيب أن نتعلم العربية لنتواصل معهم 

 .حىت ال حيصل صراع داخل اجملتمع بسبب ضعف التواصل
على اخلونة يف اجملتمع الرتكي ووحدة الصف وقوة الكلمة أصبح األتراك مسؤولون عن تعليم العربية  بعد القضاء -

ملسلمي أورواب ودول آسيا الوسطى والقوقاز، كما أهنم مسؤولون عن توجيه دول إسالمية وعربية أخرى سياسياً 
 واقتصادايً، وهذا حيتاج للغة العربية.

ن العرب يف تركيا لتعلم العربية، فهي مصيبة حصلت للعرب، لكنها فرصة لألتراك استثمار تواجد أعداد كبرية م -
 جيب استثمارها واالستفادة منها للمصلحة العاملة.

الذي يفرط يف هذه الفرصة فسيشعر حباجته للعربية بعد التخرج قطعاً، وعندها لن يتمكن من التعلم إال أبموال  -
 ابهظة جداً.

 .الدنيوية، ومن أجل الرتقي يف مراتب اآلخرة وهي األهم للعربية من أجل امتحاانت التوظيف والرتقيةحاجته  -
 بيان أن الغالبية الُعظمى من علماء العربية املشهورين عرب التاريخ كانوا من األعاجم. -ب
ل من اإلرادة، والكثري من العمل يف بضعة أشهر، فهو حيتاج للقلي اتعلم العربية ليس صعباً، فالطفل الصغري يتعلمه -ج

 .واملمارسة
املزاح أبن اللغة العربية هي لغة اجلنة، واجلنة ال يدخلها أعجمي، فإذا مل يتعلموا العربية فسنأتيهم على ابب اجلنة  -د

 َصلَّى هللُا َعَلْيِه َنيبَّ اّللَِّ يلهمهم العربية. وهذا كمزاح سهللا  أنونعلمهم العربية؟!! مث نوضح هلم أبن ذلك كان مزاحاً، و 
، ادُْع اّللََّ َأْن يُْدِخَليِن اجْلَنََّة، :  َوَسلََّم، حيث أَتـَْتُه َعُجوٌز ِمَن اأْلَْنَصاِر، فـََقاَلْت: اَي َرُسوَل اّللَِّ ِإنَّ اجْلَنََّة اَل »فـََقاَل َنيبُّ اّللَِّ

 َعَلْيِه َوَسلََّم َفَصلَّى، مُثَّ َرَجَع ِإىَل َعاِئَشَة، فـََقاَلْت َعاِئَشُة: َلَقْد َلِقيُت ِمْن ، َفَذَهَب َنيبُّ اّللَِّ َصلَّى هللاُ « يَْدُخُلَها َعُجوزٌ 
َ ِإَذا أَْدَخَلُهنَّ اجْلَنَّ »َكِلَمِتَك َمَشقًَّة َوِشدًَّة، فـََقاَل َنيبُّ اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  «. َة َحوَّهَلُنَّ أَْبَكارًاِإنَّ َذِلَك َكَذِلَك، ِإنَّ اّللَّ

: }ِإانَّ ويف رواية الرتمذي يف الشمائل: فولت تبكي فقال: "أخربوها أهنا ال تدخلها وهي عجوز إن هللا تعاىل يقول
 .[37-35]الواقعة:  (37)"( ُعُراًب أَتْـرَااًب{36( َفَجَعْلَناُهنَّ أَْبَكارًا )35أَْنَشْأاَنُهنَّ ِإْنَشاًء )

                                                           
 .(230، برقم )144(، والشمائل المحمدية، الترمذي صـ 5545(، برقم )5/357المعجم األوسط، الطبراني )( 37)
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 :معوقات التنفيذ -
دخول بعض الطالب إىل اإلهليات حتت رغبة األهل، أو ألن معدالهتم أو قدراهتم مل تسمح هلم بدخول اختصاص  -أ

 .آخر، فهو جيلس أمام املعلم متأففاً دائماً 
 .ابلرتكيةعدم الشعور ابحلاجة لتعلم العربية حيث إن الدراسة اجلامعية كلها  -ب

 :كيفية التغلب على تلك املعوقات  -
 الطالب غري الراغب يف دخول الكلية حيتاج لتحفيز دعوي ووعظي من املعلم. -أ

 جيب أن تكون مقررات اإلهليات يف املرحلة اجلامعية نصفها على األقل ابللغة العربية، وإال سيضعف احلافز كثرياً. -ب
جات ومتابعة الوظائف املنزلية ويف أسئلة االمتحاانت ويف التصحيح، حىت يشعر جيب التشديد على الطالب يف الدر  -ج

 .أبن التعليم ِجدِ ي، وليس إجراءاً روتينياً رمسياً لالنتقال للمرحلة التالية
 الب وكأنه جزء من اجملتمع الرتكي:أن يتقمص املعلم الشخصية الرتكية أمام الط -4

 :الوسيلة الالزمة لتنفيذه -
 خمالطة املعلم لطالبه خارج القاعة التعليمية. -أ

 .االهتمام بكل ما يهتم به األتراك، كالفطور، والشاي، وأي شيء آخر مما يعد أساسياً يف اجملتمع الرتكي -ب
 :معوقات التنفيذ -

 عدد ساعات الدروس عند املعلم والطالب مضغوطة ال تسمح بفرتات لقاء خارج القاعة الدرسية. -أ
 .ال يوجد دافع للطالب لزايرة معلمه يف غرفته -ب

 :كيفية التغلب على تلك املعوقات  -
مع مجيع  القيام برحالت خارج اجلامعة جلميع طالب التحضريي ملرتني على األقل يف الفصل الدراسي الواحد -أ

 أساتذهتم، ويشرتط عدم التحدث بغري العربية أثناء الرحلة.
العشرة طالب لألستاذ الواحد، جيتمعون فيها مع معلمهم توزيع الطالب على األساتذة يف جمموعات ال تتجاوز  -ب

لدروس، يف غرفته كل أسبوعني مرة، ويوضع ذلك يف برانمج الطالب واألساتذة، ويكون اللقاء حراً ال يتعلق اب
 .وال يتكلمون بغري العربية

 سرعة البديهة: -5
 الوسيلة الالزمة لتنفيذه: -

 اليت حتصل معهم يف الصف مع الطالب.و  الغريبة أو النادرة أو اليت ميكن استثمارها، مجع املعلمني ملالحظات عن املواقف -أ
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للمعلمني لدراسة هذه املواقف، حيث يروي كل معلم موقفه وردة فعله جتاهها إن حصلت  عمل اجتماعات دورية -ب
معه، أو يبدي اقرتاحه للتعامل مع موقف من هذا النوع، فهذا ينمي خربات املعلمني يف التعامل مع مواقف من هذا 

 النوع.
عامله معه بناء على خربة األساتذة اآلخرين بطيئاً ففي البداية ال يعلم املعلم ما ميكنه فعله مع املوقف الطارئ، مث يكون ت

 .وابرداً، مث مع التجربة وتكرر ذات املوقف تصبح ردة فعله آلية تلقائية
 معوقات التنفيذ: -

به بعض الناس وحيرم غريهم، وهذا جيعل التدخل املعوق األساسي هو أن سرعة البديهة هي أمر فطري يرزق هللا 
 .ضعيفاً، لكن ميكن تعزيزه وحتفيزه وتقويته ليتحسن قليالً البشري يف تنميته 

 كيفية التغلب على تلك املعوقات:  -
ال ميكن التعامل معه إال ابمتحاانت املقابلة والدروس  -وهو اجلانب األكرب يف سرعة البديهة  -اجلانب الفطري  -أ

 التجريبية قبل التوظيف.
فيمكن تقويته وتعزيزه من خالل تدوين املعلمني  -رعة البديهة وهو ضعيف يف موضوع س -اجلانب املكتسب  -ب

 .ملالحظاهتم واجتماعهم لالستفادة من خرباهتم، والذي سبق ذكره
 .ال مانع من أتليف كتاب جيمع هذه املواقف وردات فعل املعلمني املميزة عليها -ج

 اثلثا: االستبيان الطاليب:
 حمددات الدراسة: -1

، أعمارهم بني ( أستاذاً 13، وكان عددهم )يات يف جامعة عنتابكلية اإلهل  أساتذة السنة التحضريية منمشلت الدراسة  -أ
 .(25 - 2، وعدد سنوات خربهتم يف تدريس العربية للناطقني بغريها بني )( سنة60 - 35)

التحضريية، وكان عدد الطالب الذين أجابوا عن مشلت الدراسة طالب السنة األوىل ليقيموا فيها تعليمهم يف السنة  -ب
 .(85) االستبيان

 .كتابة اإلجابة ابلرتكيةمسحت هلم ب، و ة العربية، وقمت شرحه هلممت توزيع االستبيان ابللغ -ج
 :نص االستبيان -2

 استبيان األساتذة: -أ
 2016/2017 استبيان ألساتذة السنة التحضريية يف كلية اإلهليات

    العمر:
    سنوات اخلربة يف تدريس العربية للناطقني بغريها:

    :األسبوعية عدد ساعات التدريس
    عدد الصفوف اليت تدرسها:
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    املقررات اليت تدرسها يف السنة التحضريية:
  ال نعم هل حيتاج املعلم لتنمية قدراته يف تدريس العربية؟

استخدام الكلمات  تصحيح األصوات :تدريسهااجلوانب اليت تتقن 
 ة يف الدرساملشرتك

 ةاجلمل تعليم اجتاه

التثنية  تدريس التمثيل اجلسدي والصويت 
 واملؤنث

 تعليم الصرف

 االندماج ابلطالب تعليم االشتقاق املشرتك لفظاً وخمتلف معىن 
الكلمات استخدام  تصحيح األصوات اجلوانب اليت حتتاج لتنمية:

 املشرتكة يف الدرس
 تعليم اجتاه اجلملة

تدريس التثنية  التمثيل اجلسدي والصويت 
 واملؤنث

 تعليم الصرف

 االندماج ابلطالب تعليم االشتقاق املشرتك لفظاً وخمتلف معىن 
    ؟لتنميتها معلم العربية هل تقرتح جوانب أخرى حيتاج

    
    بتعليم األتراك؟هل تقرتح جوانب أخرى خاصة 

    
  ال نعم هل حصلت مواقف حمرجة أو طارئة أثناء التدريس؟

    ما هي؟
    كيف كانت ردة فعلك فيها؟

 قليالً  ال نعم هل لدى الطالب الرتكي دافع لتعلم العربية؟
    ما السبب؟

 استبيان الطالب: -ب
 2015/2016، عن السنة التحضريية 2016/2017يف كلية اإلهليات  األوىلاستبيان لطلبة السنة 

 مسائي صباحي )    ( الشعبة:
 عريب يف الدروس التالية: الرتكي العريب هل تفضل األستاذ:

 تركي يف الدروس التالية:   
    الدروس اليت حتبها:

    ملاذا؟
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    الدروس اليت ال حتبها:
    ملاذا؟
  األتراك )     ( العرب )     ( املعلمني:عدد 

 العربية والرتكية )     ( الرتكية فقط )     ( العربية فقط )     ( يَُدر ِسون الطالب ابللغة:الذين  عدد املعلمني
 ث ، ح ، خ ، ذ ، ص ، ض ، ط ، ظ ، ع ، غ ، ق ضع دائرة على احلروف اليت يصعب تلفظها؟

   )     ( :يف الدرس املشرتك الذين يستخدمونعدد املعلمني 
  ال نعم هل توجد كلمات عربية هلا أكثر من معىن؟

  ال نعم مجاعة؟ -جامع  -هل يوجد فرق بني: جامعة 
 استخدام الكلمات املشرتكة اجتاه اجلملة العربية األصوات ما اجلوانب اليت تظنها ضعيفة:

استخدام األستاذ للتمثيل  ضعف املؤنث ضعف التثنية 
 اجلسدي

استخدام األستاذ للتمثيل  تعليم االشتقاق تعليم التصريف 
 الصويت

 املشرتك لفظاً وخمتلف معىن االندماج ابلطالب تعليم النحو 
  ال نعم هل ترى حاجزاً بينك وبني بعض املعلمني؟

    ما هي احلواجز؟
  ال نعم هل حتب العربية؟

    تتعلم العربية؟ملاذا 
 نتائج االستبيان: -3

االنطباع األويل أن الطالبات كن مهتمات ابإلجابة عن االستبيان، بينما كثري من الطالب كانوا يتهربون من اإلجابة حرصاً 
 على االسرتاحة، وهذا يشري إىل أن اهتمام الطالبات ابلدراسة عموماً أكرب من اهتمام الطالب.

 استبيان األساتذة:نتائج  -أ
 النتائج اإلحصائية: -
 .على السؤال ابيمل جي أستاذان(، و 11عدد األساتذة الذين يرون حاجتهم لتنمية قدراهتم ) -
استخدام الكلمات املشرتكة يف الدرس (، 1تصحيح األصوات )عدد األساتذة الذين يرون حاجتهم لتنمية قدراهتم التالية:  -

املشرتك (، 2(، تعليم الصرف )4(، تدريس التثنية واملؤنث )4(، التمثيل اجلسدي والصويت )1اجلملة )(، تعليم اجتاه 2)
 (.1(، االندماج ابلطالب )4االشتقاق )تعليم (، 5)لفظاً وخمتلف معىن 
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تشويقاً، كيفية تعلم لغات أخرى غري العربية، تعلم الثقافات األخرى، جعل املناهج أكثر جوانب أخرى حتتاج لتنمية:  -
 .، طرق التدريس احلديثةصنع امتحان معياري، ختفيف ضغط ساعات التدريس على األستاذ، الرتادف والتضاد واجلموع

(، إتقان 2الرتكيز أكثر على احملادثة وزايدة ساعاهتا، اإلقامة يف بلد عريب )جوانب خاصة بتعليم األتراك حتتاج لتنمية:  -
 .، تنمية الرغبة لدى الطالب األتراكاملشرتك واملختلف بني اللغتني (، الرتكيز على2الرتكية )

 (.6عدد من حصلت معهم مواقف حمرجة ) -
اتفاق جمموعة من الطالب على السلوك اهلزيل، فاكتشف املعلم رأسهم احملرض وعامله بصرامة : ، وردة الفعلنوع املواقف -

عهما بلطف مع مراعاة االختالف الثقايف وعدم جرح ثقافة أو عرق فتعامل املعلم معدم احرتام من طالب أو اثنني،  -
قالت طالبة:  -فهم الطالب لكلمة شراب على أنه اخلمر، فبني املعلم معناها  -عدم رغبة الطالب يف املشاركة  -الطالب 

 .الرتكية أفضل لغة وهي أفضل من العربية، فقال املعلم: كل ابنة ترى أمها أفضل األمهات
وأستاذان ، (5(، وعدد من ال يعتقدون وجود دافع )5من يعتقدون وجود دافع لدراسة العربية عند الطالب الرتكي )عدد  -

 .وأستاذ مل جيب على السؤال(، 2يراين وجود دافع ضعيف )
، االنفتاح على الشرق، التواصل مع العرب (2) الطالب ذوي األصول العربية، الدين اإلسالمي: سبب وجود دافع -
 .ملهجرين إىل تركيا، احلصول على الوظيفة والرتقية، أن جيد يف العربية قوة توحيد األمةا
(، ألهنا 3(، ال حيتاجها يف حياته املهنية والعامة )2الطالب الرتكي ال مييل لتعلم أي لغة أجنبية )سبب عدم وجود دافع:  -

 .، عدم وجود حوافز لتعلمهايتعلم(، عدم الثقة ابلنفس فهو ال يشعر أنه 2صعبة عليهم )
 النتائج العلمية: -
 توجد رغبة لدى األساتذة يف تنمية قدراهتم التدريسية يف السنوات التحضريية. -
 أكثر اجلوانب اليت يعتقدون حاجتهم إليها هي: التمثيل اجلسدي والصويت، وتعليم التثنية واملؤنث، واالشتقاق. -
 تفادي املواقف غري املرغوب فيها.أمهية فهم ثقافة الطالب يف  -
األساتذة مرتددون يف وجود دافع لتعلم العربية لدى األتراك، وهذا الدافع سببه عدم معرفتهم ابلدوافع اليت حتفز الطالب  -

الرتكي على تعلم العربية، ويدل على ذلك وجود دافع قوي لدى الطالب كما سيأيت يف استبيان الطالب، وهذه الدوافع 
 األستاذ. -أو جيهل بعضها  -ا مجيعاً جيهله

 أمهية تعزيز تعلم الطالب من خالل اطالعه على الفرق الكبري الذي حصل له خالل فرتة التعليم. -
 نتائج استبيان الطلبة: -ب

 النتائج اإلحصائية: -
(، وعدد 21األساتذة األتراك )(، وعدد الطلبة الذين يفضلون 24عدد الطلبة الذين يفضلون األساتذة العرب فقط ) -

 (.35الطالب الذين يفضلون أساتذة عرب يف مواد وأتراك يف مواد أخرى )
 الذين يفضلون أساتذة بعينهم يف مواد بعينها: -
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 أساتذة أتراك أساتذة عرب 
 27 2 النحو

 15 6 الكتابة
 13 6 الصرف
 8 22 القراءة
 1 24 احملادثة

 8 8 عربية القرآن
 (/3كل الدروس )  الدروس اليت حيبها الطالب: عدد الطالب الذين حيبوهنا بني القوسني بعد اسم املادة، مث التعليالت: -
 /، ألن األستاذ عريب، أحب األستاذ، مجيل، سهل الفهم، طورت مفردايتطورت لغيت ،مفيد، (: شرح األستاذ جيد33القراءة )
يفيد جيد،  الشرح(: 27حنو ) ، ألن األستاذ تركي فنفهم أكثر /، ألن األستاذ عريبالشرح جيد، مفيد، فيه تطبيق(: 20احملادثة )

، فيها ، ممتعةسهل حفظها(: 20الكتابة ) /أحب األستاذ ،، ألن األستاذ تركي فنفهم أكثر، سهليف صياغة اجلملة، يطور اللغة
 .(1عربية القرآن ) ، ألن األستاذ تركي فنفهم أكثر/تطبيق وممارسة

(: 10احملادثة )الدروس اليت ال حيبها الطالب: عدد الطالب الذين ال حيبوهنا بني القوسني بعد اسم املادة، مث التعليالت:  -
، ال يوجد تواصل ، صعب، سريع، ال نفهمثقيلمتوسع، (: 20الصرف ) /، صعبةتكرار للقراءة، غري مفيدة ال أفهم شيئاً، ة،لمم

عربية  مجالً  نكتب(: 4الكتابة ) /، ألنه فقط قواعد وال يوجد تطبيق، تدريس األستاذ غري جيداألستاذ بسبب اختالف اللغةمع 
، ساعاته (: صعبة12القراءة ) /، األستاذ ال يشرح جيداً ، ال أفهم شيئاً صعب(: 13النحو ) /، صعبةودون أساس لغوي دون فهمها

، األستاذ ال أحب األستاذ ،، ال يوجد تواصل مع األستاذ بسبب اختالف اللغةاألستاذ سريع، ال أفهم شيئاً ، ، متداخلة، مملةكثرية
 .(: حيتاج لطريقة عرض أفضل2عربية القرآن ) /مل يعطنا املرادفات واألضداد واجلمع

 (.4(، األتراك )2عدد املعلمني: العرب ) -
 (.2 - 1(، ابلعربية والرتكية )4 - 3(، ابلرتكية )3 - 1فقط ) عدد املعلمني الذين يدرسون ابللغة العربية -
(، 34(، ض )5(، ص )4(، ذ )14(، خ )5(، ح )2عدد الطالب الذين يصعب عليهم تلفظ تلك احلروف: ث ) -

 .(4(، ق )7(، غ )15(، ع )13(، ظ )13ط )
 (.3 - 1رتك يف الدرس كثرياً تراوح بني )عدد املعلمني الذين يستخدمون املش -
 .(8) كلمات عربية هلا أكثر من معىن  دركوا وجودمل يعدد الذين  -
 .(3) يزوا بني الكلمات الثالث ذات االشتقاق الواحدمي مل عدد الطالب الذين -
املشرتكة (، استخدام الكلمات 38(، اجتاه اجلملة العربية )14اجلوانب اليت يشعر الطلبة بوجود ضعف فيها: األصوات ) -

(، تعليم 37(، تعليم التصريف )21(، استخدام األستاذ للتمثيل اجلسدي )3(، ضعف املؤنث )15(، ضعف التثنية )14)
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(، املشرتك لفظاً وخمتلف 16(، االندماج ابلطالب )18(، تعليم النحو )10(، استخدام األستاذ للتمثيل الصويت )29االشتقاق )
 (.13معىن )

 (.51(، وعدد الذي يعتقدون عدم وجود حاجز )28الذين يعتقدون بوجود حاجز بني املعلم والطالب )عدد الطالب  -
يوجد حاجز بينه وبني  واحد لبا، طال أحب األساتذةطالب واحد قال: ، االحرتاماحلواجز اليت يعتقدون وجودها:  -

 .أستاذ حمدد
 (.7) (، وعدد الذين ال حيبوهنا71عدد الذين حيبون العربية ) -
، دراسة اإلهلياتل مهمة ،، لغة القرآن، لغة احلديثفهم القرآن واحلديث فهم القرآن،لغة مجيلة، أسباب تعلمهم للعربية:  -

اللغة اجلديدة للرتمجة من العريب إىل الرتكي، فهم كالم السوريني، مصادر العلوم الشرعية عريب والرتمجة ليست كاألصل العريب، 
، جيب على ، استخدامها يف الدعوة، أصل الطالب عريب ويريد تعلم لغته، تعلم الثقافة العربية، احلديث ابلعربية، تذوق العربيةتطوران

 .ألهنا شرط لدخول اإلهليات، جمبور (YDS، ألجل امتحان )، للعلم، العربية لغة واسعةاملسلم تعلمها
 .الذين ال حيبوهنا جممعون على أن سبب ذلك أهنا صعبة -
 النتائج العلمية: -
معظم الطالب يطلبون أستاذًا عربيًا لبعض املواد )حتديدًا القراءة واحملادثة(، وأستاذًا تركيًا ملواد أخرى )حتديدًا النحو  -

والصرف والكتابة(، مع أن الدراسات احلديثة أكدت على وجوب أن يتكلم مجيع األساتذة بلسان اللغة اجلديدة املراد 
حو والصرف ال زالتا قواعديتان وليستا تطبيقيتان، أما الكتابة فهي مادة حفظية تعليمها، وهذا يدل على أن ماديت الن

جامدة. وهذا يستدعي تغيري طريقة املعلم يف تدريس هذه املواد من الطريقة القاعدية إىل الطريقة التطبيقية، أما حاجة 
مد الطريقة القواعدية يف الفصل الثاين الطالب لقواعد النحو من أجل دراسته العلمية الحقًا فيمكن تغطيتها مبقرر يعت

 من السنة التحضريية، أو يف السنة األوىل من دراسته اجلامعية.
رغبتهم على أستاذ عريب فقط أو تركي فقط عددهم متقارب، وهذا يدل على أن العلة ليست يف لغة  الذين اقتصروا يف -

 النقاط التالية.املعلم، بقدر ما املشكلة يف أداء املعلم، كما سنرى يف 
، وهذه يدل على دور أداء املعلم وفاعليته يف حتبيب يف الكلية أستاذ حمدد هو معظم الذين حيبون النحو ذكروا أن السبب -

 .الطالب يف مادة كمادة "النحو"
 .الكليةمعظم الذين حيبون احملادثة ذكروا أن السبب كوهنا مادة تطبيقية، مث ذكروا أن السبب هو أستاذ حمدد يف  -
املواد اليت ال حيبها الطالب: الصرف، مث النحو، مث القراءة، ومعظم هذه اإلجاابت كانت من صفوف حمددة، وهذا يؤكد  -

 .أن املشكلة يف األداء وليست يف املواد
 املقررات، ؛ ليستفيد منها الطالب يف املمارسة. وهذا يفمن مادة نظرية إىل مادة تطبيقيةوالصرف جيب حتويل مادة النحو  -

 .ويف أداء املعلم )تدريبه على ذلك ألنه صعب وحيتاج جلهد(، ويف الفصل الدراسي األول على أقل تقدير
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اللغة املستخدمة يف الدروس هي العربية والرتكية ابلتساوي تقريباً، وال ميكن التخلي عن الرتكية يف دروس النحو والصرف  -
 إال إذا مت حتويلها إىل دروس تطبيقية.

عند  األساتذة الذين يستخدمون الكلمات املشرتكة كثريًا ويربطون الطالب هبا أقل من املنتصف، وهذا حيتاج إىل تنمية -
 املعلمني.

احلروف اليت ال يزال الطالب جيدون فيها صعوبة بعد عام كامل من الدراسة يف السنة التحضريية هي: الضاد، مث العني،  -
 والظاء.مث اخلاء، مث الطاء 

، وهذه % من الطالب 9.5(، أي 8عدد الطالب الذين مل يدركوا أبدًا وجود كلمات عربية هلا أكثر من معىن هو ) -
 بني معاين الكلمات املتكررة داخل املقرر.ربط اليف  املعلم نسبة كبرية تدل على خلل يف املقرر، أو ضعف

اجتاه اجلملة، مث تعليم الصرف، مث تعليم االشتقاق. مع مالحظة  الضعف األكرب يف التدريس يف نظر الطالب هو: تعليم -
أن بعض الطالب مل يضع عالمة على االشتقاق ألنه ال يعرفه ومل يسمع به من قبل، فبعضهم عرفه من شرحي له أثناء 

 .االستبيان، وبعضهم مل يفهمه
يرى أن هذا احلاجز هو االحرتام، وهذا يعود الذين ذكروا وجود حاجز بني املعلم والطالب عددهم أقل، لكن معظمهم  -

 على غري كليات اإلهليات. إىل اخللفية الدينية اليت تزيل كل احلواجز األخرى بني األساتذة والطالب، ولكن هذا ال ينطبق
 معظم الطالب حيبون اللغة العربية، وهذا يدل على وجود دافع كبري لدى الطالب لكن حيتاج إىل تنمية. -
الطالب ال حيب اللغة العربية، لذا جيب عمل استبيان يف أول كل سنة ملعاجلة مشكالت هؤالء الطالب يف لقاء بعض  -

خمصص لذلك؛ ألهنم يؤثرون على زمالئهم أثناء العملية التعليمية. مث يتم مجع مستخلصات اللقاء، مث تدريب املعلمني 
 .على املعاجلة التدرجيية هلم أثناء التعليم

الرتكي استخالص دوافع إضافية للطالب دوافع كان كبرياً جداً، وبعضها مل ينص عليها الباحثون، وهذا يساعدان يف عدد ال -
 .االستبيان الذي يقدم للطالب أول السنةمن 

 :والتوصيات رابعاً: أهم النتائج
آخر يف آخر العام عن تقييم اللغة العربية، و م لتعلم أمهية عمل استبيان لطالب السنة التحضريية يف بداية العام عن نظرهت -1

 العام اجلامعي.
أمهية تنبيه املعلمني على تدوين مالحظاهتم طوال العام، مث عمل استبيان لألساتذة يف آخر العام لتقييم مشكالت السنة  -2

 السابقة.
 مجع املعلومات السابقة يف كتاب، أو سلسلة كتب.أمهية  -3
 .، ليستفيدوا منها يف تعليم الطالب األتراك وفهم خصوصياهتممي العربية يف السنة التحضرييةوضع مقررات خاصة مبعل -4
 األتراك.الطلبة تعليم هارات أمهية حضور أساتذة العربية يف السنة التحضريية لدورة متخصصة مل -5
 .ت بعضهم وتنمية مهاراهتمأمهية التواصل الدائم بني أساتذة العربية يف السنة التحضريية لالستفادة من خربا -6
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 ضمن املواصفات التالية: يف السنوات التحضريية معلمي العربية عدادإنشاء مركز متخصص إل -7
، مث يتحول بعد على رأس عملهم حالياً هم املعلمني الذين  وتدريب أتهيل استكمال يكون يف البداية اختياري إىل حني -

إىل إجباري لكل معلم جديد يريد التوظيف يف السنة التحضريية، وال يوظف إال بعد اجتياز امتحان الدورة  ذلك
 .التدريبية

أن يتناول اإلعداد التأهيل لألساتذة القدماء الضعفاء يف التعليم، وتدريب وتطوير املعلمني املتوسطني واألقوايء يف  -
 التعليم.

 ليم اللغة العربية للناطقني بغريها األساسية، وكذا آخر ما توصلت له التقنيات يف ذلك.يتناول اإلعداد وسائل تع أن -
تنمية املعلم من كل األوجه: احلصيلة اللغوية )املشرتك...(، والكفاءة العلمية )االشتقاق، والكلمات ذات املعاين  -

لعاب اللغوية، والتحفيز الثقايف والفكري...(، وكذا املتعددة، ومزااي اللغة الرتكية...(، والقدرات الرتبوية )استخدام األ
تدريب املعلم على التنمية والتطوير الذايت )قراءة آخر ما توصلت له العلوم، كيفية حتليل أخطائه، تقييم هذه األخطاء، 

بيق مث تدوين استشارة املختصني وفريق املعلمني يف سبل معاجلتها، تدوين املشاكل وحلوهلا، تطبيق احللول، تقييم التط
 .النتائج النهائية(

 .املعلمني توظيفتحاانت قبول ودروس جتريبية قبل وجوب عمل ام -8
 خامساً: فهرس املراجع:
 املراجع العربية:

، حتـ: د. رمضان عبد التواب ود. صالح الدين اهلادي، مكتبة اخلاجني عبد امللك بن قريب األصمعياشتقاق األمساء،  -1
 .م(1994-هـ1415) 2القاهرة، ط -

ألصوات العربية وتعليمها لغري الناطقني هبا، عبد اللطيف حممد شاكر القاطوع، رسالة ماجستري، كلية الدراسات العليا ا -2
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، 1دمشق، ع  -األلفاظ العربية يف اللغة الرتكية، د. خميمر صاحل، جملة جممع اللغة العربية، اجملمع العلمي العريب  -4

 .120-105، صـ 1989يناير//1
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-هـ1434الرايض، -دروس يف تعليم أصوات العربية لغري الناطقني هبا، د. عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان، العربية للجميع -6

 م.2013
 بريوت. -الشمائل احملمدي، حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي، دار إحياء الرتاث العريب  -7



 

27 
 

طرائق تدريس منهاج تعليم العربية للناطقني بغريها بني النظرية والتطبيق، اندية مصطفى العساف، جملة دراسات، العلوم  -8
 .164-155م، صـ 2015، 1، ع  42اجلامعة األردنية، اجملل د  -اإلنسانية واالجتماعية 

، 23اسطنبول، ع  -وقف نشر العلم  -قائمة إسطنبول للكلمات العربية املستعملة، أسامة سحاري، جملة األصول  -9
 .212-189، صـ 1/2015

 م.1985عمان، -القاموس الكردي احلديث، أ. علي سيد الكوراين، شركة الشرق األوسط للطباعة -10
 م(.1998-هـ1419) 1عمان، ط-اللغات كلها، عبد الرمحن أمحد البوريين، دار احلسناللغة العربية أصل  -11
 حلب. -املشرتك؛ الكلمات املشرتكة بني اللغتني العربية والرتكية، أ. عمر الربهو، اجلميلية  -12
جامعة سلجوق،  -اإلهليات مشكالت تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا وطرق حلها، كرمي فاروق اخلويل، جملة كلية  -13

 .201-185م، صـ 2011، 32ع 
املشكالت الصوتية يف تعل م اللغة العربية للناطقني بغريها؛ جامعة املدينة العاملية أمنوذجاً، د. دكوري ماسريي وأ. مسية  -14

 .421-383، صـ 2013، 5ماليزاي، ع  -دفع هللا أمحد أمني، جملة اجملمع، جامعة املدينة العاملية 
 1الرايض، ط -معجم األلفاظ العربية يف اللغة الرتكية، د. سهيل الصبان، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  -15

 م(.2005-هـ1426)
معجم األلفاظ احملكية املشرتكة بني العربية والكردية والرتكية والفارسية واآلرامية، حبيب تومي، دار اراس للطباعة والنشر  -16

 م(.2011) 1أربيل، ط -
املعجم األوسط، سليمان بن أمحد الطرباين، حتـ: طارق بن عوض هللا بن حممد وعبد احملسن بن إبراهيم احلسيين، دار  -17

 القاهرة. -احلرمني 
 م.2010، 255مالمح من املثاقفة الرتكية العربية، د. عمر عتيق، جملة أفكار، وزارة الثقافة األردنية، ع  -18
-127م، صـ 1975القاهرة،  -الوجود العريب يف اللغة الرتكية، أ. أمحد توفيق املدين، دراسات جممع اللغة العربية  -19

170. 
 املراجع الرتكية:

Arapça ve Türkçede Bulunan Lafızca Müşterek, Anlamca Farklı Kelimeler, Mohamad Abaz 
Aougli, Y.Lisans araştırma, Gaziantep Üniversitesi, 2014. 

20- 

Türkçede Anlam Kaymasına Uğrayan Arapça Kelime ve Kelime Grupları, Emrullah İşler, Türk 
dünyası araştırmaları vakfı - İstanbul, 1997. 

21- 

Türkçeleşmiş arapça kelimelerin tasnifi ve kök analizi, Hamza ERMIŞ, Cantaş yayınları -  
İstanbul, 2012. 

22- 

Türkçe söz varliği içinde türetme gücü en yüksek yirmi arapça kök üzerine morfolojik bir 
inceleme, Hamza ERMIŞ, Turkish Studies - Ankara, 2013, Vol. 8 Issue 8, s. 607-634. 

23- 



 

28 
 

 املواقع اإللكرتونية:
http://www.academia.edu/12901945/T%C3%BCrk%C3%A7e_Arap%C3%A7a_Ortak_
Kelimeler_Listesi_%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83
%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A_%D8%
AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8
%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%
D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B
1%D9%83%D9%8A%D8%A9 

24- 

http://www.nizamettin.net/tr/arapca_ogreniyorum/musterek_kelime.htm 25- 
http://www.sasapost.com/effect-of-arabic-on-other-languages/ 26- 
http://www.turkpress.co/node/11800 27- 
https://www.youtube.com/watch?v=LZeKJFIVN8I 28- 
https://www.youtube.com/watch?v=i7-4JhF-ozo 29- 
https://www.youtube.com/watch?v=0zyXU1VBFPU&index=1&list=PLbFNvwr0Lqpz
qfaPKxf4jo9Nkrv776Wq9 

30- 

. 


