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قراءة يف أسباب الضعف وآثاره ،يف ضوء نتائج البحوث والدراسات العلمية
امللخص:
يشهد الرتبويون والباحثون واملهتمون بتعليم اللغة العربية ضعفًا ملحوظًا يف أوساط
الطلبة يف اللغة العربية يف مدارس التعليم العام يف الدول العربية ،يتمثل يف الضعف
العلمي والوظيفي :يف القراءة والكتابة والتعبري واالستيعاب والتواصل ،ويف حتصيل
علوم اللغة العربية ،و اإلقبال عليها .وقد زادت مشكلة ضعف الطلبة يف اللغة العربية
وتفشت حتى أصبحت ظاهرة مقلقة تستوجب سرعة تشرحيها ،وحبث أسبابها ،وسبل
عالجها.
وتهدف هذه الورقة العلمية إىل تسليط الضوء على مشكلة ضعف الطلبة يف اللغة
العربية يف الدول العربية ،وأسباب هذا الضعف ،ومظاهره ،وأهم آثاره املتوقعة على
مستوى الطلبة واملعلمني واملناهج الدراسية وخمرجات التعليم بعامة ،استنادًا إىل نتائج
البحوث والدراسات والرسائل العلمية اليت تناولت موضوعات تطوير تعلم اللغة العربية
وتعليمها.
كما تضمنت الورقة عرضً ا ألهم اجلهود الوطنية املتمثلة يف إنشاء املراكز
واملنظمات واجلمعيات العلمية للنهوض باللغة العربية ،ويف تقوية ارتباط أبنائها بها،
وتعزيز مكانتها يف نفوسهم .وأخريًا ،خلصت الورقة إىل تقديم بعض التوصيات اليت
من شأنها معاجلة مشكلة الضعف يف اللغة العربية ورفع مستوى املناهج الدراسية
واملعلمني والبيئة التعليمية.
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مقدمة:
يشهد الرتبويون والباحثون واملهتمون بتعليم اللغة العربية ضعفًا ملحوظًا يف أوساط الطلبة
يف اللغة العربية يف مدارس التعليم العام يف الدول العربية ،يتمثل يف الضعف العلمي والوظيفي:
يف القراءة والكتابة والتعبري واالستيعاب والتواصل ،ويف حتصيل علوم اللغة العربية ،واإلقبال
عليها .وقد زادت مشكلة ضعف الطلبة يف اللغة العربية وتفشت حتى أصبحت ظاهرة مقلقة
تستوجب سرعة تشرحيها ،وحبث أسبابها ،وسبل عالجها.
وتهدف هذه الورقة العلمية إىل تسليط الضوء على مشكلة ضعف الطالب يف اللغة
العربية ،وأسباب هذا الضعف ،ومظاهره ،وأهم آثاره املتوقعة على مستوى الطالب واملعلمني
واملناهج وخمرجات التعليم بعامة ،استنادًا إىل نتائج البحوث والدراسات والرسائل العلمية اليت
تناولت موضوعات تطوير تعلم اللغة العربية وتعليمها .كما تناولت هذه الورقة أيضا تقديم
بعض التوصيات اليت من شأنها معاجلة مشكلة الضعف يف اللغة العربية ورفع مستوى املناهج
الدراسية واملعلمني والبيئة التعليمية.
 -1ضعف الطلبة يف اللغة العربية :الشكوى قدمية حديثة.
يف حقيقة األمر ،فإن الشكوى من تدني مستوى األداء اللغوي لدى بعض املتحدثني باللغة
العربية يف الوطن العربي قدمية وليست باحلديثة؛ فاللحن مل خيل منه عصر من العصور منذ عصر
صدر اإلسالم ،مما دفع عددًا من علماء اللغة منذ القدم إىل تأليف الكتب اليت حاولت رصد هذه
الظاهرة واحلد من انتشارها .وقد ذكر الشنطي (1414هـ) من تلك الكتب اليت تصدت لألخطاء
اللغوية واللحن" :حلن العوام" للكسائي ،و "حلن العامة" للفراء ،و "ما خالفت فيه العامة لغات
العرب" للقاسم بن سالم ،و "إصالح املنطق" البن السكيت.
وقد حلظ ابن الجوزي (ت  510هـ) شيوع اللحن يف عصره ،مما دفعه إىل تأليف كتابه
"تقويم اللسان" ،حيث قال يف مقدمته" :إني رأيت كثريًا من املنتسبني إىل العلم يتكلمون بكالم
العوام املرذول جريًا منهم على العادة ،وبعدًا عن علم العربية ،فعزمت على تأليف كتابي هذا".
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كما أن ما حلظه ابن منظور (ت  711هـ) من ذيوع اللحن يف العربية كان سببًا يف تأليف كتابه
العظيم" :لسان العرب" ،إذ يقول يف مقدمته" :وذلك ملا رأيته قد غلب يف هذا األوان من اختالف
األلسنة واأللوان ،حتى لقد أصبح اللحن يف الكالم يعد حلنًا مردودًا ،وصار النطق بالعربية من
املعايب معدودًا ،وتنافس الناس يف تصانيف الرتمجانات يف اللغة األعجمية ،وتفاصحوا يف غري
العربية فجمعت هذا الكتاب يف زمن أهله بغري لغته يفتخرون".
ومع تلك اجلهود اليت بذهلا املتقدمون إلنقاذ الوضع املرتدي للغة العربية يف أوساط الناس،
إال أن الشكوى من تدني مستوى األداء اللغوي عند عامة الناس ،فضال عن الطلبة يف التعليم العام
تزداد يومًا بعد يوم .فمن الذين التفتوا إىل هذا الضعف يف الثالثينيات من القرن املاضي الدكتور
طه حسين يف كتابه "األدب اجلاهلي" الذي رأى "أن لغتنا العربية ال تدرس يف مدارسنا ،وإمنا يدرس
فيها شيء غريب ال صلة بينه وبني احلياة ،وال صلة بينه وبني عقل التلميذ وشعوره وعاطفته" (ص
 .)7والظاهر أن مشكلة ضعف الطلبة يف اللغة العربية كانت شائعة يف ذلك الوقت؛ فقد نقل
طعيمة (1998م) نصًا نُشر يف "صحيفة دار العلوم" سنة  1935لألستاذ عبداهلل عبداجلليل ،يقول
فيه" :لغطت الصحف اليومية يف موضوع ضعف الطلبة يف اللغة العربية لغطًا مل يستطع التحرز منه
قراء هذه الضجة حول هذا املوضوع  ...أما ضعفهم ،فيما أمسع وأرى إمنا هو من ناحية انتفاعهم
مبا يدرسون من القواعد فيما يقرؤون ،وفيما يكتبون ،وفيما يتحدثون .أي أنهم ال حيسنون إعطاء
أواخر الكلمات حقوقها ،وتطبيق هذه القواعد قراءة وكتابة وحديثًا. "...
وبعد ذلك الوصف الذي سجله أحد الغيورين على اللغة العربية يف الثالثينيات ،تستمر
شكوى الرتبويني واملثقفني من ضعف الطلبة يف اللغة العربية ،فهذه الدكتورة بنت الشاطئ يف
الستينيات (1969م) تصف حال املتعلمني يف زمانها بقوهلا" :الظاهرة اخلطرية ألزمتنا اللغوية هي أن
التلميذ كلما سار خطوة يف تعلم اللغة العربية زاد جهال بها ،ونفورًا منها ،وصدودًا عنها ،وقد
ميضي يف الطريق التعليمي إىل آخر الشوط فيتخرج يف اجلامعة وهو ال يستطيع أن يكتب خطابًا
بسيطً ا بلغة قومه ،بل قد يتخصص يف دراسة اللغة العربية حتى ينال أعلى درجاتها ،ويعييه مع ذلك
أن ميلك هذه اللغة اليت هي لسان قوميته ومادة ختصصه" (ص .)191
وتستمر صيحات الشكوى يف السبعينيات ،حيث يرى الدكتور هادي نهر (1978م) "أن
لغتنا أصبحت اليوم كمئذنة يلفها الغبار ،فالناطقون يضيقون بها ،ويهربون من قواعدها
وتراكيبها ،بل إن بعض املتعلمني العرب ال يعرفون تركيب مجلة عربية سليمة السكنات
واحلركات ،واألنكى من ذلك أننا نرى بعض طلبة اجلامعات يف أقسام اللغة العربية وآدابها ال
يدركون فصاحة القول؛ لسانهم يلحن ،ومعارفهم اللغوية على املستويات كلها ال تتناسب
وشهادتهم اجلامعية" (ص .)122
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ومل يسلم من هذا الضعف حتى طالب الدراسات العليا من املتخصصني يف اللغة العربية
فضالً عن غري املتخصصني .يقول الدكتور فخر الدين قباوة ..." :وال أغالي إذا قلت ،بعد ما شهدته
يف خمتلف البالد العربية من جامعات ومعاهد ومؤسسات تعليمية :إن الرسائل العلمية اليت تنتجها
أيدي املتخصصني يف علوم العربية ،وعلم النحو خاصة ،تنتشر فيها صور اللحن واإلحالة يف
التعبري ،وقل أن جتد ما صفا وخال وكان معافى من البالء" (ص  .)72وأزيد على ذلك ،بأن بعض
طالب الدراسات العليا يف ختصص املناهج وتعليم اللغة العربية الذين درستهم ،أو أشرفت
عليهم،أو ناقشت أطروحاتهم ،وصلوا درجة من الضعف اللغوي إىل حد الشفقة عليهم ،وعلى
طالبهم الذين يدرسون حتت أيديهم ،واملعلمني الذين يتلقون نصائح اإلشراف والتوجيه منهم.
واليوم ،يف مطلع القرن احلادي والعشرين ،ومع التقدم اهلائل يف وسائل الرتبية والتعليم ،ال
تزال الصيحات تنطلق يف أرجاء العامل العربي تشكو كثرة األخطاء اللغوية اليت يرتكبها تالميذ
املدارس وطالب اجلامعات يف خمتلف نشاطاتهم اليومية ،ويقع فيها خرجيو اجلامعات يف
املؤسسات احلكومية واألهلية ،ويف امليدان التعليمي مبستوياته باملختلفة ،ويف اإلعالم بوسائله
املتعددة ،مما جعل احلال تسوء يومًا بعد يوم ،وتزداد احلاجة إىل معاجلة هذه الظاهرة على خمتلف
املستويات .يقول عمار (1415هـ) "أصبح اخلطأ يف اللغة همًا يؤرق جفون املهتمني واملعلمني وأولياء
األمور ،وأساتذة اجلامعات ،والغُيُر من أبناء األمة ،وضجت الشكوى من هذا الضعف يف كثري
من البلدان العربية ،وتنادت الصحف ،والندوات ،واملؤمترات ،واجملامع بأن هذا الضعف أصبح
بدرجة يهدد اللغة العربية واقعًا ومستقبالً ،يُخشى منه على األمة ،وشخصيتها ،وعقيدتها،
وكيانها ،وصلتها برتاثها وجذورها" (ص .)50
 -2ضعف الطلبة يف اللغة العربية :هل حيتاج النهار إىل دليل؟
لقــد أصــبحت ظــاهرة الضــعف يف اللغــة العربيــة يف أوســاط الطــالب واملعلمــني فضــال عمــن
سواهم من خارج البيئـة التعليميـة ،مـن الوضـوح واالنتشـار حبيـث ال ختطئهـا عـني الرقيـب ،وال
حاس ـة الباحــث ،وال حيتــاج املهــتم بهــذا املوضــوع إىل مزيــد جهــد للوصــول إىل نتــائج حبــوث أو
دراسات تؤكد هذا الضعف وحتذر من تداعياته الثقافية واالجتماعية .يقول طعيمة (1998م):
"إن شكوانا من ضعف أبنائنـا يف اللغـة بشـكل عـام ،ومـن عـدم قـدرتهم علـى التعـبري بشـكل
خاص أمر ال حيتاج إىل دليل" (ص  .)99ويف حقيقة األمر ،فإننا لسنا حباجة إىل مزيد من األدلة
على الضعف العام يف اللغة العربية بقـدر مـا

ـن حباجـة إىل قـرارات سياسـية وتربويـة شـجاعة

ملعاجلة هذا الضعف .ويف هذا الصدد يقـول الربيعـع (1405هــ)" :إن الدراسـات الـيت كتبـت عـن
اللغة العربية ،والندوات اليت عقدت لشأن مـن شـؤونها ليسـت بالقليلـة ،لكـن األمـر حيتـاج إىل
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جتاوز احلاجز النفسي وعقد النقص إىل شيء من اجلد والعزمية والصدق مـع الـنفس ،وسـلو
الطرق املؤدية إىل صالح اللغة واستقامتها على ألسنة أبنائها بثقة تنبعث من النفس املعتزة بتلـك
اللغة املؤمنة بعبقريتها ومجاهلا" (ص .)25
وميكن اإلشارة إىل بعض نتائج البحـوث والدراسـات العلميـة وتقـارير النـدوات واملـؤمترات
واملشــروعات النوعيــة الــيت أكــدت هــذا الضــعف املتنــامي يف اللغــة العربيــة يف أوســاط الطلبــة يف
مدارس التعليم العام يف الدول العربية بعامة ودول اخلليج العربي خباصة ،ومن ذلك:



مــا أشــارت إليــه نتــائج البحــوث والدراســات والرســائل العلميــة (الــيت ال حتصــى) مــن تنــامي
الضعف يف اللغة العربية يف أوساط املعلمني واملتعلمني على حد سواء .فمـثال ،أفـادت بعـض
الدراســات بوجــود ضــعف عــام يف مســتويات التالميــذ القرائيــة والكتابيــة ،منهــا( :بــادي
 ،1990عقـــيالن  ،1991الكـــثريي  1420هــــ  ،بـــاوزير  1423هــــ  ،عســـريي  1425هــــ،
اجمليدل 1426هـ  ،العايـد 1426هــ ،الشـريف  1426هــ ،اهلـذلول  1430هــ ،البشـر 1430
هـــ ،عــردان  1430هـــ) .وأحــدث هــذه البحــوث ،مــا أظهرتــه نتــائج دراســة قــام بهــا النصــار
(1430هـ) وهدفت إىل حتديد درجة ضـعف طـالب املـرحلتني املتوسـطة والثانويـة يف مدينـة
الريـاض يف اللغــة العربيـة ،وحتديــد أهـم أدوار معلمــي اللغـة العربيــة يف املـرحلتني املتوســطة
والثانوية اليت ميكن أن يكون هلا أثر يف معاجلة ضعف الطالب يف اللغة العربيـة ،وكـان
من أهم نتائج الدراسة اتفاق ( )%88من معلمي اللغة العربية يف املرحلتني املتوسطة والثانوية
يف مدينة الرياض على أن طالبهم ضعاف فعالً يف اللغة العربية ،وأن معلمي اللغة العربية ال
يؤدون أدوارهم جتاه معاجلة هذا الضعف والرقي مبستوى تعليم اللغة العربية كما ينبغي.
وهذه البحوث والدراسـات العلميـة مـا هـي إال منـاذج للعديـد مـن الدراسـات الـيت متـت علـى
مستوى اململكة العربية السعودية ،فضال عن دراسات أخرى كثرية متت على مستوى دول
اخلليج العربي.



مــا نــادى بــه العلمــاء والرتبويــون واملهتمــون بتــدريس اللغــة العربيــة ع ـ منصــات املــؤمترات
والندوات وحلقات النقاش املتخصصة اليت عقـدت يف كـل بلـد مـن بلـدان اخللـيج العربـي،
من ضـرورة التصـدي لظـاهرة ضـعف الطلبـة يف اللغـة العربيـة ،وإجـراء عمليـات شـاملة مـن
اإلصـالح والتطــوير ملنــاهج اللغــة العربيــة ،ليصــبح أبناؤنـا قــادرين علــى التعامــل مــع األســس
اجلديــدة يف هــذا القــرن الــيت تشــتمل علــى مهــارات اتصــال وتواصــل عاليــة .وأذكــر منهــا
للمثــال ال احلصــر :نــدوة "ظــاهرة الضــعف اللغــوي يف املرحلــة اجلامعيــة" الــيت عقــدت يف
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جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية (1416هـ) ،واملـؤمتر املوسـع لتطـوير املنـاهج الـذي
عقــد يف مدينــة دبــي ســنة (1999م) ،ونــدوة "اللغــة العربيــة يف املرحلــة االبتدائيــة  :الواقــع
والتطلعات" اليت عقدتها وزارة الرتبية والتعليم السعودية يف الفرتة 1420/11 /23 -21هـ،
وامللتقى األول حلماية اللغة العربية الذي عقد يف مدينة الشارقة (2001م) ،وندوة "مستقبل
اللغة العربية" اليت عقدتها املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بالتعـاون
مع البنك اإلسـالمي للتنميـة يف الفـرتة  3 -1نـوفم 2002م ،ونـدوة "بنـاء املنـاهج :األسـس
واملنطلقــات ،الــيت نظمتهــا كليــة الرتبيــة يف جامعــة امللــك ســعود (1424هـــ) ،ونــدوة "اللغــة
واهلويــــة" الــــيت نظمتهــــا وزارة الثقافــــة والفنــــون والــ ـرتاث القطريــــة يف الفــــرتة مــــن -15
2009/2/17م.
ومجيع هذه املؤمترات والندوات أكدت ضعف أداء املتعلمني باللغة العربية ،وقلة متكـنهم
من اكتساب أساسيات اللغة العربية ،وضرورة تصدي مؤسسات اجملتمـع عمومًـا والرتبويـة
خصوصًا ملعاجلة هذا الضعف دون تأخري.



ما أشارت إليه دوافع "مشروع حتسني مستوى طالب التعليم العـام يف اللغـة العربيـة" ،الـذي
أشرف على إعداده (ومل ينفذه) مكتب الرتبية العربي لدول اخللـيج (1425هــ) ،ومـن هـذه
الدوافع ما يأتي:
 كثرة اللحن بني املتخصصني يف اللغة العربية فضال عن غريهم . كثـــرة األخطـــاء الكتابيـ ـة ( إمـــالءً و ـ ـوًا وأســـلوبًا ) يف أوســـاط املعلمـــنيواملتعلمني واملؤسسات اجملتمعية .
 -ضعف مهارات التواصل الشفهي والكتابي لدى الطالب .

 ما أشارت إليه دواعي إنشاء "املركـز الرتبـوي للغـة العربيـة" ،الـذي أسسـه مكتـب الرتبيـة
العربي لدول اخللـيج يف العـام (2007م) يف إمـارة الشـارقة بدولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة.
وتتمثل أهمها فيما يلي:
 .1تراجع دور اللغة العربية بوصفها أداة اتصال وتواصل بـني شـعوبها ،وأداة للـتفكري
واإلبداع ،وأداة للتقدم والنمـو العلمـي والثقـايف ،حتـى أصـبح تعلـم اللغـة األجنبيـة،
وهجر اللغة العربية مظهرًا يرتبط دوماً بالتفوق والنجاح يف احلياة.
 .2الضــعف امللحــوظ يف أوســاط الطــالب يف اللغــة العربيــة؛ ضــعفاً علميـاً ووظيفيـاً :يف
القراءة والكتابة والتعبري واالستيعاب والتواصل ،ويف حتصيل علوم اللغة العربية،
[]7

ضعف الطلبة يف اللغة العربية...

بريوت 2012م

أ.د .صاحل النصار

ويف اإلقبال عليها .وقد زادت مشكلة ضعف الطالب يف اللغة العربية وتفشت حتى
أصبحت ظاهرة مقلقة تدعو إىل معاجلتها على خمتلف املستويات.
 .3االســتجابة لــدعوات والة األمــر والعلمــاء واخل ـ اء والبــاحثني إىل ضــرورة املبــادرة
بإصالح مناهج اللغة العربية يف مجيع مراحل التعليم على

و حيفـظ هلـا أصـالتها

ونقاءها ،وييسر –يف الوقت نفسه -فهمها وتذوقها واستعماهلا.
 .4تشـتت اجلهـود املبذولـة لتطــوير تعلـيم اللغـة العربيــة وتعلمهـا يف الـدول األعضــاء يف
مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج ،مما أضعف االستفادة من نتائج تلك اجلهود،
وزاد يف تردي مستوى اللغة العربية يف التعليم العام.
 .5عجز مناهج تعليم اللغة العربيـة عـن بـث االعتـزاز يف نفـوس الطلبـة بلغـتهم العربيـة
والشــعور بقوتهــا و مرونتهــا ومجاهلــا وحيويتهــا وقــدرتها علــى اســتيعاب التطــورات
العلمية والتقنية احلديثة.
 .6ضعف أداء كثري من معلمي اللغة العربية ،وقصـور مؤسسـات إعـداد املعلمـني عـن
تأدية واجباتها اللغوية ،ونقص برامج التأهيل والتدريب املهين والعلمي ملعلمي اللغة
العربية.
 .7ضعف معلمي املواد األخرى يف اللغة العربية والذي انعكس بدوره على ضعف فهم
الطلبــة ،وتــأخر مســتوياتهم التعليميــة ،وتراجــع اســتخدام اللغــة العربيــة يف البيئــة
التعليمية.
 .8تأخر استخدام وسائل التقنية احلديثة يف تـدريس اللغـة العربيـة يف مـدارس التعلـيم
العــام يف الوقــت الــذي تتطــور فيــه –وبشــكل متالحــق -الوســائل التقنيــة لتعلــيم
وتعلم اللغات العاملية.
 -3مظاهر الضعف يف اللغة العربية :بني العي واللحن
أبرزت نتائج البحوث والدراسات اليت أجريت يف الدول العربية ،إضافة إىل التقارير الرمسية
وغري الرمسية اليت يرفعها مشرفو اللغة العربية والقائمون على تدريسها وتطوير مناهجها العديد من
مظاهر ضعف الطالب يف اللغة العربية ،ويف مجيع مهاراتها وفنونها تقريبا .ومن أبرز تلك املظاهر
اليت رُصدت على مستوى الطالب يف مجيع املراحل التعليمية ،ما يأتي:



الضعف يف القراءة اجلهرية ،ويف النطق الصحيح للحروف والكلمات.
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الضعف يف مهارات اإللقاء ،وعدم انسجام طريقة األداء الصعوتيع مع مفهوم الكالم.



القصور يف متثل املقروء وإدرا األفكار األساسية والفرعية ،وعدم التمكن من تلخيص
األفكار اليت يتضمنها النص املقروء.



اجلهل بقواعد اإلمالء ومصطلحاتها.



شيوع العامية يف التعبري واحلديث واحلوار.



اجلهل بالقواعد الصعرفيعة الواضحة الّيت يتلقّاها املتعلّم عادةً يف مرحلة التععليم اإلعداديعة أو
الثعانويعة.



اجلهل بقواعد النعحو العربيع.



كثرة األخطاء اللّغويعة الشعائعة املخالفة للمسموع من اللّغة وأصوهلا الثعابتة.



اجلهل مبعاني األدوات اللغويعة ووظائفها.



إهمال عالمات التعرقيعم ،وعدم القدرة على توظيفها توظيفًا صحيحًا يف الكتابة.



ركاكة األسلوب ،والتكلف يف تركيب اجلمل تركيبًا صحيحًا ومجاليًّا.



ضعف الرصيد احلفظي من الشواهد الشعرية والنثرية على الرغم من أهمية حفظ
الشواهد يف إغناء التعبري واختصار املعاني.



العزوف عن القراءة احلرة وعدم اإلقبال عليها.



ضعف يف االعتزاز باللغة العربية.

من جهة أخرى ،أشارت وثيقة منهج اللغة العربية للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة يف التعليم العام
(وزارة الرتبية والتعليم السعودية1428 ،هـ) بأن الضعف اللغوي اجلاري يظهر بصورة مزعجة على
ألسنة املتعلمني وأقالمهم يف صورتني أساسيتني ،هما حبسب درجة حدتهما:
.1

العي( ،مقابل الطالقة) ،ويعين العجز عن التعبري مبا يفيد املعنى املقصود ،وتفكك
اخلطاب ،وضحالة مضامينه ،وتقطع أفكاره ...بغض النظر عن مستوى اللغة
املستخدمة (اللهجة /الفصحى) ،نتيجة الجتماع سببني:
أ.

ضحالة الثقافة العامة ،وقلة احملصول من ثقافة موضوع احلديث ألفاظا
وتراكيب وأفكارا ومعلومات.
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نقص الكفاية اإلسرتاتيجية ،أي األساليب اللفظية وغري اللفظية اليت يستعني
بها الفرد يف حال تعثر وصول الرسالة أو صعوبة بنائها.

.2

اللحن ،واخلطأ .وله ستة مظاهر رتبتها الدراسات حبسب شيوعها على النحو التالي:

اخلطأ يف الضبط اإلعرابي:
حيث مييل املتعلم تبعا للهجته احملكية إىل جتنب ضبط أواخر الكلمات املعربة باحلركات،
وإىل التزام نوع واحد من التنوين هو تنوين اجلر ،وإىل إلزام املثنى ومجع املذكر (الياء) ،وإىل
إلزام األمساء اخلمسة (الواو) ،وإىل إثبات ياء املنقوص ونون األفعال اخلمسة وآ×ر الفعل املعتل
يف مجيع احلاالت.
اخلطأ يف الرسم اإلمالئي:
حيث يقع الطالب يف أخطاء تتجاوز مواطن اخلطأ املتوقعة مثل رسم الكلمات املهموزة،
واملنتهية بألف ...فيع يف أخطاء كثرية غري متوقعة يف رسم الكلمات السهلة.
اخلطأ يف املفردات:
حيث حتل بعض املفردات اللهجية أو األجنبية حمل ألفاظ العربية الفصحى ،وتشيع هذه
الظاهرة يف األلفاظ الوظيفية كحروف اجلر واألمساء املوصولة وأمساء اإلشارة واحلروف
الداخلة على األفعال ...يف مجيع السياقات ،أما األلفاظ املعجمية فإن اخلطأ فيها حمدود،
لكثرة توارد اللهجة واللغة الفصحى عليها ،وهذه القلة من األخطاء تشيع يف احلقول الداللية
العامة ،ويقل ورودها يف احلقول الداللية العلمية.
اخلطأ يف الصيغ الصرفية:
وهو خطأ ال يقع يف املصادر واملشتقات إال نادرا ،وإمنا يقع يف تغيري أحد حروف بنية الكلمة،
ويف صيغ مجع التكسري ،ويف بنية األفعال املضعفة واملعتلة من مثل (جِبَل ،شَ َربْت ،شُعَّار،
أرجول ،مدَّيت ،صَحَيْت).
اخلطأ يف نطق بعض األصوات:
إذ حتل أصوات اللهجة حمل أصوات اللغة الفصحى ،وت ز هذه الظاهرة يف سبعة أصوات هي:
(الثاء ،واجليم ،والذال ،والسني ،والغني ،والقاف ،والكاف) موزعة على مناطق اململكة.
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اخلطأ يف الرتاكيب النحوية:
ويظهر هذا النوع يف اجلمل اليت يكون أحد طريف اإلسناد فيها فعال ويكون الطرف اآلخر
امسا مثنى للمذكر أو املؤنث أو مجعا داال على الذكور أو اإلناث ،حيث مييل املتعلمون إىل
معاملة العنصر الفعلي يف اجلميع معاملة واحدة فيقولون( :الولدين يلعبون ،يلعبون الولدين،
يلعبون البنتني ،يلعبون األوالد ،البنات يلعبون ،يلعبون البنات).
 -4ضعف الطلبة يف اللغة العربية :تعددت األسباب والضعف واحد
جيأر كثري من الباحثني يف تعداد أسباب ظاهرة ضعف الطلبة يف اللغة العربية ،فهنا من يرى
أنها نتيجة النتشار العامية يف اخلليج العربي ،وهنا من يرجعها إىل ثنائية اللغة بني املدرسة والبيت
والشارع .ومن الباحثني من يرى أن ضعف الطلبة يف اللغة العربية إمنا هو بسبب سوء تصميم املناهج
املدرسية،وافتقادها إىل عنصر التشويق واالرتباط بواقع الطلبة وحياتهم ومتطلباتهم ،وتأخر
أساليب تقويم الطلبة ،وهنا من يعزوها إىل املعلم وتأهيله وطريقة تدريسه ،ومنهم من يرجعها إىل
الطالب نفسه وعدم جديته ورغبته يف إدرا املهارات األساسية يف اللغة العربية ،وهنا من حيمل
اإلعالم ووسائله املختلفة مسؤولية هذه الظاهرة اخلطرية .كما أن من بني الباحثني (املعتوق،
1415هـ) من يعزو الضعف يف اللغة إىل املشهد الثقايف العربي حيث "اهلبوط الثقايف العام ،وعدم
وجود ارتباط وثيق مبصادر التثقيف الرئيسة أو الغنية وخاصة املواد املقروءة ،هذا باإلضافة إىل
أسباب أخرى خمتلفة احملاور تتعلق باحلياة املادية القائمة ،وبالصراع الفكري والتذبذب الثقايف
الذي يعيشه اجملتمع العربي ،والنقالت والتغريات احلضارية اليت يشهدها".
وبشكل أدق ،فقد أجريت دراسات وحبوث كثرية لبحث مشكلة ضعف الطالب يف اللغة
العربية وتلمس أسباب ذلك الضعف ،وفيما يأتي عرض لشيء منها:
 ففي دراسة قام بها املعموري وآخرون ( )1983على مستوى معلمي اللغة العربية واملوجهنييف عدد من الدول العربية ،بعضهم شار يف إعداد اخلطط واملناهج ،أظهرت نتائجها أن
من األسباب اليت يعزى إليها ضعف مستوى الطلبة يف اللغة العربية تغلّب العامية على
الفصحى ،وعدم حرص املعلمني على استعمال العربية الفصحى يف أثناء الدروس ،وقلة
عدد حصص تعليم اللغة العربية ،وكثرة املواد ،وطول املنهج ،وانعدام املطالعة لضيق
الوقت ،وعدم توافر الوسائل السمعية والبصرية ،وإهمال اجلانب الكتابي يف التعليم
االبتدائي.
 كما أجرى طعيمة ( )1985دراسة على ( )15دولة عربية منها بعض الدول اخلليجية حولأسباب الضعف اللغوي ،وكان مما توصلت إليه إضافة إىل ما ذكر سابقًا :عدم توافر
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قاموس لغوي حديث يف كل مرحلة من مراحل التعليم العام ،واالفتقار إىل أدوات القياس
املوضوعية يف تقويم التعليم اللغوي ،وقلة استخدام املعينات التعليمية والتقنيات احلديثة يف
تعليم اللغة ،وازدحام منهج النحو بالقواعد ،وكثري منها ليس وظيفيًّا ،وصعوبة القواعد
النحوية واضطرابها ،وبعد اللغة اليت يتعلمها الطلبة عن فصحى العصر.
 ويف دراسة لشحاته ( )1995حبثت يف أسباب الضعف اللغوي لدى الطلبة يف املرحلةاجلامعية ،ووزعت أداتها على عينة من أساتذة كلية الرتبية وطالبها يف ثالث جامعات
عربية يف األردن والسعودية ومصر؛ أسفرت نتائج الدراسة أن للمجتمع وتعليم اللغة العربية
مبدارس التعليم العام دورًا كبريًا يف الضعف اللغوي حيث جاءت مثانية أسباب من أسباب
الضعف اللغوي ضمن األسباب العشرة اليت تتعلق بهذين احملورين .فبالنسبة لألسباب اليت
تتعلق باجملتمع جاءت األسباب اليت تتعلق باألسرة يف املقدمة ،وجاءت األسباب اليت تتعلق
باملعلم يف املقدمة فيما يتعلق باألسباب اليت تعزى إىل تعليم اللغة العربية يف التعليم العام.
 أما على مستوى البلد العربي الواحد  ،فقد أوضح الشالل (1418هـ) يف دراسة علىمستوى اململكة العربية السعودية ،واشرت فيها مديرو التعليم واملوجهون والعاملون يف
املدارس السعودية ،أن من أهم أسباب ضعف الطلبة يف اللغة العربية اليت اتفق اجمليبون
على االستفتاء على أهميتها بنسبة تزيد عن  %80ما يلي :ضعف الربط بني فروع اللغة
العربية يف التدريس ،وعدم استخدام الطريقة اجلزئية يف تدريس اهلجاء بالصف األول
االبتدائي ،وكثرة عدد التالميذ يف الفصل .أما فيما يتعلق ببعض املهارات اللغوية فمن
األسباب :الضعف العام يف اإلمالء عند الطلبة يعود إىل ضعفهم يف الصفوف الثالثة
األوىل ،وعدم االهتمام بالقراءة احلرة ،وعدم تطبيق القواعد النحوية على قراءة الطلبة
وتعبريهم ،وعدم وجود الفرص الكافية لتدريب الطلبة على الكالم كالندوات وغريها.
كما عزا الباحث األسباب املتعلقة باملعلمني وأساليب التدريس إىل :استخدام املعلمني
للهجة العامية يف التدريس ،وقلة الوسائل التعليمية املناسبة لتدريس مواد اللغة العربية .هذا
فضالً عن أسباب خارجية أشار إليها الباحث مثل :استعمال العامية يف البيت والشارع،
وعدم وجود مسابقات أدبية تتناسب ومستويات الطلبة وأعمارهم ،وكثرة املسلسالت
والتمثيليات باللهجة العامية.
 وسعت السقاف (1426هـ) من جهتها ،إىل حماولة تتبع مسارات العوامل اخلارجية،والعوامل الداخلية املسببة ،بنائيًّا ،يف الضعف الالحق باللغة العربية الفصحى ،وكذلك
الوصول إىل رؤى وآفاق يف آليات تشخيص هذا الضعف ومنهجيات عالجه .وكان من
مجلة نتائج حبثها أن من العوامل الداخلية لضعف اللغة العربية :انعدام الفاعلية يف التعليم،
والضعف املتفشي نتيجة للعوامل الواردة بني معلمي اللغة العربية ،واختالط جوهر التعليم
بأشكاله الظاهرة كعامل نتج عنه انفصال تلقائي بني الفكر وبني العمل ،الفجوة بني
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أهداف تعليم اللغة العربية وبني تأهيل معلميها ،وكذلك ضعف اللغة العربية يف املنزل
واملدرسة والشارع واجلامعة مما أدى إىل ضعف أداء وحتصيل الطالب تعليميًّا يف مجيع
مواد املنهج املدرسي.
أخريًا ،فتلك هي أهم األسباب العامة لضعف الطلبة والطالبات يف اللغة العربية ،ومساحة
الورقة تضيق عن التوسع يف ذكر نتائج عدد من الدراسات حول هذا املوضوع .أما فيما يتعلق
باألسباب اخلاصة املتعلقة بكل فن أو ختصص من فنون اللغة العربية كاإلمالء والنحو
والبالغة واألدب والقراءة فهي كثرية ويصعب حصرها ،وهنا املئات من الدراسات والبحوث
والرسائل العلمية اليت غطتها يف كل قطر عربي تقريبًا.
وعلى كل ،فأسباب ضعف الطلبة يف اللغة العربية متداخلة ،كما أن وجود هذه الظاهرة
متباين ،ونسبة انتشارها بني قطر عربي وآخر خمتلفة ،وذلك تبعًا لالجتاه الثقايف ونسبة الوعي
الفكري والقومي واملستوى التعليمي ،وتبعًا للظروف االجتماعية واالقتصادية والتغريات احلضارية
اليت ختضع هلا البالد أو يتفاعل معها اجملتمع .ومهما يكن ،فقد أورثت هذه األسباب لغة ضعيفة
باهتة على ألسنة أبنائها ،كما أورثت املتحدثني بها مجلة من األخطاء النحوية واللغوية واإلمالئية،
ورداءة يف اخلط والكتابة ،وركاكة وضعف يف الصيغ والروابط األسلوبية ،ومشكالت يف
القراءة اجلهرية ،وقصورًا يف الفهم واالستيعاب.

 -5ضعف الطلبة يف اللغة العربية :مناهج يف قفص االتهام
لقد أضحى االهتمام باملناهج املدرسية ،ومبحتواها ،وصناعتها ،وتطويرها ،وتأثريها،
وانعكاساتها على الفرد واجملتمع واألمة ،مسة بارزة من مسات التحول والتطور يف القرن احلادي
والعشرين .ومع أن االهتمام باملناهج املدرسية مل يكن وليد الساعة ،فهو الشغل الشاغل للرتبويني
والعاملني يف ميدان املناهج وطرق التدريس منذ بداية التعليم الرمسي ،إال أنه مل ي ز مبثل هذا
الوضوح ،أو على تلك املستويات ،مبثل ما نشهده هذه األيام ،حتى أصبح حديث الساعة فعالً.
وهذا االهتمام الكبري من السياسيني واالقتصاديني واملثقفني وعلماء النفس واالجتماع ،وقبل ذلك
الرتبويني ،مرده الشعور بأهمية املناهج املدرسية ،وبدورها الكبري يف حفظ هوية األمم ،ونقل
تراثها ،وإرساء قواعد األمن فيها ،وتعزيز جوانب النمو والتطور بني أفرادها ،وتثبيت مكانتها بني
األمم.
لذا ،فال غرابة أن يكون ملناهج تعليم اللغة العربية نصيب من النقد واالتهام لدورها يف ضعف
الطلبة والطالبات يف فنون ومهارات اللغة العربية ،ولقصورها عن حتقيق األهداف اللغوية والرتبوية
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والوطنية اليت وضعت من أجلها .ويتضح مما سبق اإلشارة إليه يف أسباب ضعف الطلبة يف اللغة
العربية أن هنا مثة أسباب تعود بصورة مباشرة إىل مناهج اللغة العربية باملفهوم الواسع للمنهج
املدرسي الذي يشمل األهداف ،وحمتوى الكتب املقررة ،والوسائل التعليمية ،وطرق التدريس،
وطرق التقويم املتبعة ،واألنشطة غري الصفية.
فمما يؤخذ على مناهج تعليم اللغة العربية عمومًا عجزها عن بث االعتزاز يف نفوس الطلبة
بلغتهم العربية والشعور بقوتها و مرونتها ومجاهلا وحيويتها وقدرتها على استيعاب التطورات العلمية
والتقنية احلديثة .كما يؤخذ عليها أنها ال تولي اهتمامًا كافيًا بتنمية مهارات الطلبة اللغوية
وتعويدهم على ممارسة اللغة واستخدام مفرداتها وصيغها املكتسبة بشكل فعلي مباشر مما
يساعد على تقويم ألسنتهم ،وتصحيح أقالمهم ،وتنمية قدراتهم ومواهبهم الكتابية واخلطابية،
وإثارة احلماسة فيهم لتعلم اللغة وال اعة فيها.
ومن منطلق النقد املوجه إىل مناهج تعليم اللغة العربية ،فقد بدأت أصوات العلماء والرتبويني
تعلو مطالبة بعمليات شاملة من اإلصالح والتطوير لتلك املناهج ،ليصبح أبناؤنا قادرين على التعامل
مع األسس اجلديدة يف هذا القرن اليت تشتمل على مهارات اتصال وتواصل عالية .ويف هذا
الصدد ،أوصت ندوة ظاهرة الضعف اللغوي  -اليت عقدت يف جامعة اإلمام حممد بن سعود
اإلسالمية يف مدينة الرياض (1418هـ) -بإصالح مناهج تعليم اللغة العربية يف مجيع مراحل
التعليم وطرائق التدريس فيها ،على

و حيفظ هلا أصالتها ونقاءها ،وييسر –يف الوقت نفسه-

فهمها وتذوقها واستعماهلا .كما أوصت بتعليم اللغة العربية بـ (القدوة اللغوية) يف التحدث
والتخاطب والغرية على سالمة النطق ،وإثبات أن استعمال الفصيح –لفظًا وإعرابًا-

أمر

مستطاع ،بل أمر رخاء سهل ،غري متكلف ،وغري عسر .وضرورة االستفادة من املناهج النفسية
والرتبوية العصرية يف بناء مناهج تعليم اللغة العربية ،يف املراحل كلها
من جهة أخرى ،أكدت ندوة "بناء املناهج :األسس واملنطلقات" اليت عُقدت يف جامعة امللك
سعود (1424هـ) ،على ضرورة االهتمام باللغة العربية يف التعليم ،والعمل على أن تكون لغة
مباشرة تتسم بالوضوح قراءة وفهمًا عند تأليف كتب اللغة العربية واملقررات املدرسية األخرى
لتتالءم ومستوى الطلبة .هذا ،إضافة إىل تأكيد املؤمترين على ضرورة االستفادة من األسلوب
التكاملي يف تأليف الكتب املدرسية الذي ال يقتصر على املعلومة جمردة من معانيها ودالالتها
الفكرية واالجتماعية والعقدية وآثارها الوجدانية ،والعمل على أن يكون حمتوى املقرر املدرسي
قائمًا وفق مفهوم التكامل بني املناهج التعليمية ومصادر التأثري األخرى يف وسائل اإلعالم واملنزل
واملناشط االجتماعية األخرى ،وأن يتم بناء احملتوى مبراعاة القضايا واملوضوعات املعاصرة يف
اجملتمع ،واألخذ مببدأ التجديد املستمر واملرونة يف املناهج واملالءمة الدائمة ملناهج الرتبية وفْقًا
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ملتطلبات التطور املعريف و التقين واالجتماعي ،وربط املقررات الدراسية بنظم املعلومات والتقنيات
احلاسوبية وطرق معاجلتها ،ودعم استخدامات الشبكات املعلوماتية العاملية.
كما أكدت توصيات امللتقى األول حلماية اللغة العربية (2001م) على ضرورة االهتمام
باخلطابة والتعبري واملسرح املدرسي لتدريب الطلبة على ممارسة اللغة العربية ،وضرورة تضمني
املناهج الدراسية حفظ أجزاء من القرآن الكريم وقصائد الشعر العربي الرصينة مبراحل الدراسة
املختلفة ،وأهمية اعتماد االمتحانات الشفهية وعدع صحة اللسان وسالمته مؤشرًا الزمًا يف التقويم
وعنصرًا من عناصر النجاح ،كما أكدت التوصيات أهمية إقامة الدورات التنشيطية يف اللغة
العربية للطلبة يف العطل الصيفية .هذا إضافة إىل تأكيد املتخصصني يف تدريس اللغة العربية
(شحاته2000 ،م) على ضرورة التوقف عن النظر إىل تعليم اللغة العربية بصفتها فروعًا منفصلة
لكل فرع غايته ،ففي ضوء نتائج البحوث الرتبوية ،ويف ضوء الفكر الرتبوي احلديث أصبحت
النظرة التكاملية هي األساس يف تعليم اللغة العربية ،حيث يتم تعليم اللغة العربية من خالل النص
األدبي امليسر الذي تتداخل فيه املهارات اللغوية وتتكامل ،ومن خالله يتم تعليم مهارات القراءة
والكتابة والتحدث واالستماع .كما يؤكدون انتهاء النظرة اليت تساوي بني تعليم اللغة العربية
للمتخصصني يف اجلامعات وتعليم اللغة العربية ألبناء املدارس يف مرحلة ما قبل اجلامعة ،ففي
اجلامعة يتعلم املتخصصون (عن) اللغة العربية ،ويف املدارس تعلّم اللغة العربية الوظيفية اليت حيتاج
إليها املتعلمون غري املتخصصني يف سد مطالبهم اللغوية يف احلياة اليومية.

 -6معلمو اللغة العربية :فاقد الشيء ال يعطيه
ميثــل معلمــو اللغــة العربيــة يف مجيــع املراحــل التعليميــة خــط الــدفاع األول للتصــدي جلميــع
مظاهر الضعف يف اللغة العربية ،والعمل على الرقي مبهارات تعليمها وتعلمها ليس للطالب فحسـب
بــل وجلميــع العــاملني يف اهليئــة اإلداريــة والتعليميــة يف املدرســة .إال أن خــط الــدفاع هــذا ســرعان م ـا
تهــاوى أمــام التحــديات اللغويــة والتعليميــة املتناميــة يف اخللــيج العربــي ،واألدوار املتجــددة للمعلمــني
ملواجهة هذه التحديات.
وحيظـى موضـوع أدوار املعلمــني يف القـرن احلــادي والعشـرين باهتمـام متزايــد مـن البــاحثني
واملهتمني (مثال دراسة :علي 1425هـ ،و برغوث  1425هـ ،و باركي وستانفورد 2005م) ،وما ظهر
من دعوات عربية وعاملية لالهتمام بإعداد املعلمـني ألدوارهـم اجلديـدة ،حيـث أكـدت وثيقـة العمـل
الرمسية الصادرة عن اليونسكو حول تعزيز دور املعلم يف عامل مـتغري (1996م) علـى ضـرورة إعـادة
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النظر يف طبيعة ومضامني برامج إعداد املعلمـني ،وتـدريبهم يف ضـوء األدوار والتحـديات املعاصـرة،
كما بات من الضروري اعتماد سياسة واضحة للنمو املهـين والثقـايف واألكـادميي املسـتمر للمعلـم.
كما اختري موضوع "تعزيز دور املعلم يف عامل متغري" ليكـون عنوانًـا للمـؤمتر العـام لليونسـكو يف
جنيف1996 ،م ،واختري موضوع " و إعداد أفضل ملعلم املستقبل" ليكون عنوانًا للمـؤمتر الرتبـوي
الثالث جلامعة السلطان قابوس عام 2004م.
وقد أجريت دراسات وحبوث كثرية لبحث مشكلة ضعف الطالب يف اللغـة العربيـة ،ومـن
تلك الدراسات ما يعزو هذا الضعف اللغوي إىل ضعف املعلمـني أنفسـهم وقصـورهم يف أداء أدوارهـم
اللغويــة ،كدراســة (اخلليفــة2005 ،م؛ شــحاته2003 ،؛ قنــاوي و صــالح2000 ،م؛ الطيــب1999 ،؛
عافشي1997 ،؛ شحاته1995 ،م؛ الشالل 1418هـ؛ و عقيالن1995 ،؛ املعموري1983 ،م)؛ كما
أن نتائج املؤمتر املوسع لتطوير املناهج الذي عقد يف مدينة دبي سنة 1999م تشري إىل أن من أسباب
الضعف يف ا للغة العربية قلة التدريب علـى اجلوانـب اللغويـة الوظيفيـة ،وضـعف أداء املـتعلمني باللغـة
العربية ،وقلة متكنهم من اكتساب أساسيات اللغة العربية.
من جهة أخرى ،أشار احلسـون واخلليفـة (1996م) إىل أن مـن أهـم أسـباب الضـعف اللغـوي
"ضعف مستوى معلمي اللغة العربية يف مراحل التعليم العام؛ إذ إن كثريًا منهم تعـوزهم القـدرة علـى
التحدث باللغة العربية السـليمة ،بـل رمبـا يتعثـرون يف تـالوة بضـع آيـات مـن القـرآن الكـريم ،أو يف
إلقاء النصوص األدبية أمام طالبهم .وميكن إرجاع هـذا الضـعف املعيـب يف مسـتوى هـؤالء املعلمـني
إىل مجلة أسباب منها :ضعف إعدادهم أصالً ،واعتماد كـثري مـن الكليـات اجلامعيـة علـى طـالب
ضعاف من احلاصلني على شهادات متدنية يف إمتام الدراسـة الثانويـة ،عـالوة علـى أن نوعيـة العمـل
امليـداني املثقـل باألعبـاء ال يـدع وقتًـا لالطـالع يف جمـال ختصصـه لتحسـني مسـتواه اللغـوي وجتديــد
معلوماته ،بل يظل أسري الكتاب املدرسي واخلطط اليت أعدها لدروسه يف سـنوات ماضـية ،األمـر
الذي يقل فيه روح اإلبداع واالبتكار اليت جيب أن تالزم املعلم طـوال سـنوات عملـه يف امليـدان" (ص
.)243
قناوي و صالح (2000م) أجريا حبثًا يهدف إىل حتديد األدوار اللغوية املستقبلية ملعلـم اللغـة
العربية يف ضوء حتديات الواقع ورؤى املستقبل ،وكذلك مدى فهم معلمي اللغة العربية هلذه األدوار
ومدى ممارستهم هلا .واقتصر حبثهما على معلمي اللغة العربية يف املرحلة الثانوية فقط يف كل من:
مجهورية مصر العربية ،واإلمارات والكويت ،وأظهـرت نتـائج البحـث أن هنـا اتفاقًـا حـول بعـض
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األدوار ال لغوية وهي تنمية املهـارات اللغويـة يف مسـتوياتها العليـا ،وامـتال مهـارات التقـويم واإلبـداع
اللغــوي ،ومهــارات التــذوق ،وكفــاءة االتصــال اللغــوي ،وإجــادة اســتخدام اإلســرتاتيجية اللغويــة،
والكشف عن القدرات واملواهب وتنميتها .كما أظهرت النتـائج ارتفاعًـا ملحوظًـا يف إغفـال األدوار
املســتقبلية ملعلــم اللغــة العربيــة ( ،)%48.5وارتفــاع نســبة مــن ال ميارســون أدوارهــم اللغويــة املســتقبلية
(.)%77.5
ومع أهمية األدوار احلالية واملستقبلية ملعلمي اللغة العربية ،إال أنه ال ميكن حتقيقها يف
ظل الضعف املتنامي يف إعدادهم وتأهيلهم ،كما أشارت إىل ذلك عدد من الدراسات (مثال:
الشالل 1418هـ ،احلميدي 1421هـ ،الثقفي 1421هـ ،الشريف  ،1425اهلذلول  ،1430عردان
 .)1430من جهة أخرى ،كيف ميكن حتقيق احلد األدنى من أدوار معلمي اللغة العربية يف الوقت
الذي يسند فيه تدريس اللغة العربية إىل غري املختصني يف اللغة العربية أو غري املؤهلني تربويًّا .فوفقًا
ملركز املعلومات يف إدارة الرتبية والتعليم يف الرياض (1424هـ) فقد بلغ عدد املتخصصني يف اللغة
العربية املسند إليهم تدريس اللغة العربية يف مرحلة الصفوف األولية ( 537معلمًا) يف حني بلغ عدد
غري املتخصصني فيها ما يقرب من ( 1500معلم) .وأظهرت نتائج دراسة علمية قام بها النصار
(1426هـ) أن معلمي اللغة العربية من املتخصصني وغري املتخصصني يف الصفوف األولية [يف إدارة
تعليم الرياض] ضعيفون يف أدائهم اللغوي قراءة وكتابة وحمادثة.
ومن أحدث الدراسات اليت حبثت يف موضوع ضعف الطالب يف اللغة العربية ،ودور املعلمني
يف معاجلة هذا الضعف ،دراسة النصار (2009م) اليت طبقت على ( )400من معلمي اللغة العربية
يف املرحلتني املتوسطة والثانوية يف مدينة الرياض ،وأظهرت نتائجها اتفاق ( )%88من معلمي اللغة
العربية يف املرحلتني املتوسطة والثانوية يف مدينة الرياض على أن طالبهم ضعاف فعالً يف اللغة
العربية ،كما أظهرت نتائج الدراسة فاعلية كبرية لبعض األدوار اليت ميكن أن يقوم بها معلمو
اللغة العربية ملعاجلة ضعف الطالب يف اللغة العربية ،وهي على الرتتيب من حيث درجة فاعليتها:
األدوار يف جمال التدريس ،األدوار يف جمال القدوة والتحفيز ،واألدوار يف جمال األنشطة غري
الصفية ،األدوار يف جمال التواصل مع اهليئة اإلدارية والتدريسية .ومع أهمية هذه األدوار يف معاجلة
ضعف الطالب يف اللغة العربية إال أن ممارسة املعلمني هلا مل تكن إجيابية بشكل كبري ،كما
أن هنا

أدوارًا مهمة مل ميارسها املعلمون أبدا ،أو ميارسونها بدرجة ضعيفة ،وهو ما يؤكد

أهمية العناية بتدريب املعلمني على أداء أدوارهم بالشكل املطلوب لرفع مستوى تعليم اللغة العربية
واحلد من ضعف الطلبة فيها.
ونظرًا إىل أهمية إعداد معلمي اللغة العربية ألدوارهم اجلديدة ملا حيملون على عواتقهم من
مسؤوليات للحفاظ على اللغة العربية يف الوقت الذي تتعرض فيه هلجمات وحتديات تهددها
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بالرتاجع أمام لغات أكثر تداوالً على املستوى العاملي ،فقد بات من الضروري تقويم أدوار املعلمني
اللغوية داخل املدرسة وخارجها" ،فالتحديات اليت تواجه املعلمني بصفة عامة هي أيضًا تواجه معلم
اللغة العربية ،بل يضاف إليها التحديات اليت تواجه اللغة العربية وتعليمها وتأثريها الرتبوي ،ومن ثم
تلقي هذه التحديات مبزيد من التبعات واملسؤوليات على عاتق معلم اللغة العربية ،فتضعه يف خيار
ال مفر منه ،يتطلب أداء أدوار لغوية تناسب هذا العصر ،ومتطلباته املتجددة ،واملقبل من األيام،
وما يرتتب على مستجداته ،والنظرة املستقبلية له ،وال يقف األمر عند الوعي بهذه األدوار،
وأدائها ،بل يتطلب منه التوجيه إليها ،واالبتكار فيها" (قناوي و صالح2000 ،م ،ص .)167
ولكي يقوم معلم اللغة العربية بدور فاعل يف معاجلة ضعف الطالب يف اللغة العربية فال
بد من إعداده إعدادًا جيدًا ليقوم بأداء رسالته على الوجه املرجتى ،ويؤدي أدواره اللغوية املنوطة به
على أكمل وجه ،ألن تعثر معلم اللغة العربية يف أداء أدواره اللغوية أو قصوره يف الوفاء بها
سيكون له األثر السليب يف حتبيب اللغة العربية إىل الطالب ،وتنمية مهاراتهم فيها ،وتقويم
ألسنتهم وأقالمهم ليصبحوا مؤهلني للقيام بواجباتهم اللغوية يف حياتهم العامة ،وليحملوا لواء
إصالح اللغة العربية واحملافظة على هويتها .ومهما كانت حماوالت حتسني مستوى الطالب يف
اللغة العربية جادة فلن يكتب هلا النجاح دون أن يكون ملعلم اللغة العربية دور فاعل فيها ،فهو
املربي واملوجه والقدوة ،وهو األقدر على إظهار مجال اللغة العربية ،وبيان مصادر اإلبداع فيها،
وبيان أهميتها للفرد واجملتمع.
 -7الضعف يف اللغة العربية :ضوء يف آخر النفق
إزاء ذلك الوضع املتدني ملستوى الطلبة والطالبات يف اللغة العربية ،فإننا نشهد –حبمد اهلل-
جهودًا وطنية صادقة يف معظم الدول العربية للنهوض باللغة العربية ،ويف تقوية ارتباط أبنائها بها،
وتعزيز مكانتها يف نفوسهم .فباإلضافة إىل اجلهود اليت تقوم بها وزارات الرتبية والتعليم يف دول
اخلليج العربي يف تطوير مناهج اللغة العربية ،وإعداد وتدريب معلمي اللغة العربية على الطرق
واألساليب احلديثة يف تدريس اللغة العربية ،فإننا نشهد يف السنوات األخرية حتركًا ثقافيًّا وعلميًّا
على مستوى البالد العربية هدفه احملافظة على اللغة العربية والرقي مبستوى تعليمها وتعلمها.
ومن الصعوبة يف هذه الورقة حصر اجلهود العربية أو الرتبوية اليت تبذل يف خدمة اللغة العربية؛
إذ ال يكاد خيلو بلد عربي من ندوة أو مؤمتر أو لقاء أو حلقة نقاش أو مبادرة لوضع اخلطط
وال امج للرقي مبستوى اللغة العربية ومعاجلة الضعف فيها ،إضافة إىل إنشاء اجملالس واملراكز
واجلمعيات العلمية واخلريية يف أرجاء الوطن العربي بهدف تنسيق جهود حميب اللغة العربية
حلمايتها والرقي بها .وفيما ياتي إشارة إىل بعض تلك اجلهود اليت تبعث يف النفس احلماس وتنشر
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يف الروح األمل والتفاؤل ،وتشجع على مواصلة اجلهد والعطاء للوصول باللغة العربية إىل املكانة
الالئقة بها.
 ما يقوم به حاليًّا مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج من جهود للرقي مبستوى تعليم اللغة
العربية ،وتقوية االعتزاز بها يف نفوس الناشئة ،وذلك بنشر البحوث العلمية املتميزة،
وتأليف الكتب التعليمية والثقافية الرائعة ،وإقامة العديد من األنشطة وال امج النوعية
يف مجيع الدول األعضاء .وكان من آخر تلك اجلهود املشكورة إنشاء "املركز الرتبوي
للغة العربية" يف دولة اإلمارات العربية املتحدة الذي يعد املركز األول من نوعه على
مستوى الوطن العربي ،ويطمح أن تكون خمرجاته مبستوى عاملي .وقد عهد إىل املركز
تقديم االستشارات للدول األعضاء لتطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها ،وإعداد العناصر
البشرية وتأهيلها وتدريبها ،اليت تتوىل تلك املهمة يف الدول األعضاء ،باإلضافة إىل تطوير
مناهج اللغة العربية وإسرتاجتيات تدريسها ،وتوفري بيئة تعليمية عربية متميزة.
 ما تقوم به املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم (مقرها تونس) ،إذ ترى "أن تقوية اللغة
العربية وتنميتها واجب قومي يكون أول ما يكون بتعميم استعماهلا يف سائر وجوه احلياة
االجتماعية والعلمية والسياسية واالقتصادية واملالية ،ثم بالنظر يف مناهج تعليمها يف
خمتلف املراحل ،وصوالً إىل صيغة متكاملة لإلصالح والبناء مبا يضع اللغة العربية
واألجيال العربية يف مستوى املسؤولية احلضارية اليت يفرضها وضع األمة .وحتقيقًا هلذه
الغاية ،تنفذ املنظمة برناجمًا مستمرًا باسم "النهوض باللغة العربية والرتبية اإلسالمية يف
الوطن العربي" ،يتناول عددًا من القضايا ذات العالقة مبوضوع اللغة العربية ،ومنها:
حتديد مشكالت تعليم اللغة العربية والرتبية اإلسالمية ،وترتيب أسبقياتها واقرتاح
احللول هلا" (سلسة النهوض بتعليم اللغة العربية1408 ،هـ) .وقد عقدت املنظمة عددًا من
الندوات واملؤمترات لبحث مجلة من املوضوعات اليت تتعلق بتطوير تعليم اللغة العربية،
كما ألّفت عددًا من الكتب والرسائل اليت تهدف إىل الرقي باللغة العربية ،منها على
سبيل املثال ال احلصر ،كتاب" :تأثري تعليم اللغات األجنبية يف تعليم اللغة العربية"
(1983م) ،وكتاب" :تطوير مناهج تعليم القواعد النحوية وأساليب التعبري يف مراحل
التعليم العام يف الوطن العربي" (1987م) ،وكتاب" :أساليب تدريس اللغة العربية يف مرحلة
التعليم األساسي" (1994م).
 إنشاء "اجمللس الدولي للغة العربية" يف بريوت عام (2009م) مببادرة تنادى إىل تأييدها
ودعمها عدد كبري من الوزراء وأمناء املنظمات واهليئات واالحتادات العربية والدولية
احلكومية واألهلية املعنية باللغة العربية وثقافتها ويف مقدمتها :وزراء الرتبية والتعليم
العالي يف الدول العربية ،جامعة الدول العربية ،منظمة املؤمتر اإلسالمي ،رابطة العامل
اإلسالمي ،جملس التعاون لدول اخلليج العربية ،منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم
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والثقافة ،املنظمة اإلسالمية للرتبية والثقافة والعلوم ،املنظمة العربية للرتبية والعلوم
والثقافة ،مكتب الرتبية لدول اخلليج العربية ،إحتاد اجلامعات العربية ،وغريها من
املنظمات واجملامع العربية واإلقليمية .ويهدف اجمللس الدولي للغة العربية إىل:
 اإلسهام يف النهوض باللغة العربية وثقافتها وربطها باللغات املختلفة يف العامل منخالل تقديم ال امج التعليمية والتدريبية والدراسات واألحباث التقنية والعلمية واستحداث
األقسام ،واملؤسسات التعليمية ،وإصدار الكتب واملراجع واملطبوعات والوثائق
التخصصية ،وعقد وتنظيم املؤمترات والندوات واحملاضرات واملعارض.
-

التضامن والتعاون والتكامل والتواصل مع األفراد واملؤسسات واهليئات احلكومية

واألهلية الوطنية والدولية ،والتنسيق معها يف اجملاالت املختلفة اليت تتعلق باللغة العربية
وثقافتها.
 تشجيع ودعم اجلهود الفردية واملؤسساتية التخصصية احلكومية واألهلية اليتتعمل يف جمال اللغة العربية يف العامل من خالل ال امج واملشاريع والفعاليات واهليئات
واملكاتب والفروع واملؤسسات التخصصية اليت يقوم اجمللس بإنشائها.
 إعداد التقارير واملعايري واملقاييس واالختبارات اليت تضمن اجلودة والنوعية ل امجومؤسسات اللغة العربية ومنتجاتها املختلفة.
 ومن أحدث املراكز الدولية اليت أنشأت خلدمة اللغة العربية" ،مركز امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز الدولي خلدمة اللغة العربية" الذي يعد أحد الواجهات العلمية والثقافية املهمة يف
الفرتة القريبة القادمة ،ورمزًا خلدمة لغة القرآن الكريم ،ونشرها ،وتعليمها يف أرجاء
املعمورة ؛ حيث صدرت تنظيماته بقرار من جملس الوزراء السعودي بتاريخ 1431/4/6هـ
املوافق2010/3/22م  ،وله شخصيته االعتبارية املستقلة ،وسيكون مقرُّه يف مدينة
الرياض ،وله فتح مكاتب داخل اململكة ،وخارجها ،ويطمح املركز ألهداف عديدة من
أبرزها :
 .1احملافظة على سالمة اللغة العربية.
 .2إجياد البيئة املالئمة لتطوير اللغة العربية وترسيخها ونشرها.
 .3اإلسهام يف دعم اللغة العربية وتعلمها.
 .4العناية بتحقيق الدراسات واألحباث واملراجع اللغوية ونشرها.
 .5وضع املصطلحات العلمية واللغوية واألدبية والعمل على توحيدها ونشرها.
 .6تكريم العلماء والباحثني واملختصني يف اللغة العربية.
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 .7تقديم اخلدمات ذات العالقة باللغة العربية لألفراد واملؤسسات واهليئات
احلكومية.
واملؤمل أن يصبح "مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدولي خلدمة اللغة العربية" منارةً من
منارات خدمة اللغة العربية ،وأهلها ،والراغبني يف تعلُّمها ،وأن يكون جتمعًا لقامات من العلماء
واملتميزين من شتى أ اء العامل العربي؛ لتقديم خدماتهم واستشاراتهم للمتخصصني ،وللبحث عن
وسائل تيسري العربية ،وتقريبها للمجتمعات ،وضبط املصطلحات اللغوية والنقدية ،ونشر الكتب
املتخصصة ،وتشجيع الباحثني ،وتقديم الدورات املتخصصة يف مناهج تعليم العربية بأحدث
الوسائل والتقنيات.
 إنشاء عدد من اجلمعيات العلمية واخلريية يف الوطن العربي للمحافظة على اللغة العربية
وتطوير تعليمها وتعلمها .ومن تلك اجلمعيات" :اجلمعية اجلزائرية للدفاع عن اللغة العربية"،
و"اجلمعية املغربية حلماية اللغة العربية" ،و"اجلمعية العلمية السعودية للغة العربية" .ويف
دولة اإلمارات العربية املتحدة ،وحتديدًا يف إمارة الشارقة ،أنشئت "مجعية محاية اللغة
العربية" يف العام 1999م ،من أجل هدف عظيم هو خدمة اللغة العربية من خالل:
 .1غرس االعتزاز باللغة العربية يف نفوس أبنائها بصفتها لغة دينهم.
 .2التوعية باللغة العربية لكونها اللغة الروحية والرمسية ،وذلك على املستويني
الرمسي والشعيب.
 .3حث اهليئات واملؤسسات العامة واخلاصة على تعزيز استخدام اللغة العربية وجعلها
األساس يف التعامل والتخاطب واإلعالن.
 .4العمل على تيسري تعليمها للناشئة وتعليمها لغري الناطقني بها.
 .5تنظيم احملاضرات والندوات وحلقات البحث للنهوض باللغة العربية.

 -8معاجلة الضعف يف اللغة العربية :التمنيات والقرارات
نظرًا لذلك الضعف املتنامي يف اللغة العربية يف أوساط فئات اجملتمع بعامة ،وجمتمع الطلبة
خباصة ،فإن احلاجة تبدو ماسة اآلن  -وأكثر من أي وقت مضى -إىل الوقوف وقفة عربية
وخليجية صادقة لوضع حد هلذا الضعف ،ويف البحث اجلاد عن احللول املمكنة ملعاجلة أوجه
القصور يف التعليم ،ويف اإلعالم ،ويف مجيع الدوائر واملؤسسات احلكومية واألهلية اليت تشرت
يف تغذية هذا الضعف واستمراره ،حتى ال تصبح اللغة العربية غريبة على أبنائها ،أو أن ينحصر
استخدامها يف أوساط النخبة املتخصصة ،أو األوساط الرمسية اخلاصة.
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إن عالج هذا الضعف املتنامي يف اللغة العربية يف أوساط الطلبة ممكن وغري عسري ،لكنه
حباجة إىل وعي وإدرا خبطورة املشكلة أوالً ،وبسرعة املعاجلة ثانيًا ،وبتضافر اجلهود وتعاون
املخلصني والغيورين على هذه اللغة يف األقطار العربية ثالثًا .وفوق ذلك ،حتتاج تلك اجلهود إىل
قرارات سياسية شجاعة ترتجم نتائجها إىل برامج ونشاطات وخطط ترتقي بتعليم اللغة العربية
داخل املدرسة ،وتهتم بسالمتها خارج املدرسة.
وإذا مل يتدار الساسة واملثقفون والرتبويون هذه املشكلة ،ويسعوا إىل عالجها واحلد من
آثارها ،فإن العواقب ستكون وخيمة على املشهدين الثقايف والعلمي .فضعف الطلبة لغويًّا يعين
قصورًا يف أداء مهامهم الثقافية والعلمية ،وقصورًا يف التواصل العلمي مع مصادر املعرفة ،وقصورًا
ثقافيًّا حيد من انتفاعهم بالرصيد العلمي الزاخر ألمتهم واألمم األخرى ،وضعفًا يف القدرة على
اإلضافة إلي هذا الرصيد ،وفوق ذلك ضعفًا يف ارتباطهم بدينهم اإلسالمي وتراثهم العربي.
ومبا أن اللغة العربية متثل هوية األمة ومصدر عزتها وكرامتها ،فإن على املؤسسات الرتبوية
واللغوية الك ى يف اخلليج العربي أن تنسق بني جهودها اليت تبذهلا يف ميدان احلفاظ على اللغة
العربية وتطوير تعليمها وتعلمها ،وأن تبحث يف نتائج الضعف يف اللغة العربية ،ويف بيان مدى
خطورته على مستقبل اللغة ومستقبل األمة .كما أن على تلك املؤسسات تعرعف السبل العلمية
والرتبوية احلديثة لعالج الضعف اللغوي لدى طالب التعليم العام ،وتعرعف أسباب تعثر تنفيذ
التوصيات واخلطط واملناشط اليت سبق أن اقرتحت من جهات عدة لعالج مشكلة الضعف اللغوي،
وإعداد ال امج واألنشطة العلمية والرتبوية والتقنية واإلعالمية املعينة على عالج الضعف اللغوي يف
البيئة املدرسية.
من جهة أخرى ،على وزارات الرتبية والتعليم يف دول اخلليج العربية أن تسعى إىل إبراز مكانة
اللغة العربية يف نفوس الناشئة والطلبة يف مجيع مراحل التعليم ،وأن تعمل جاهدة على تنمية حبها
يف نفوسهم ،وتقوية اعتزازهم بها ،وأن تكافئ املبدعني وامل زين فيها ،وحتاسب الذين يتعمدون
اإلساءة إليها يف البيئة التعليمية .إن على وزارات الرتبية والتعليم السعي إىل وضع خطط عربية
موحدة لتطوير برامج إعداد معلمي اللغة العربية يف املؤسسات الرتبوية ،ولتطوير مناهج اللغة
العربية ،وإصالح أوجه القصور والضعف فيها ،وتبين الطرق واإلسرتاتيجيات احلديثة يف تدريس
اللغة العربية ،واإلكثار من املناشط اللغوية احليوية يف البيئة املدرسية ،واستخدام التقنية احلديثة
يف تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها.
وللرقي مبستوى اللغة العربية فالبد من االرتقاء مبستوى الفكر والفنون يف البيئة التعليمية،
وتشجيع الطالب على اإلبداع والتميز اللغوي والفين" .فالفكر والفن هما الرمز األبدي ملدى حتضر
أمة من األمم ...وعندما يرتقي اجملتمع ترتقي معه لغته ،ويتوافق مع هذا الرقي ،رقي األدب والفن.
[]22

ضعف الطلبة يف اللغة العربية...

بريوت 2012م

أ.د .صاحل النصار

ويصبح أفراد هذا اجملتمع أكثر استنارة .واملستنريون يفرضون ،ليس لغتهم وحسب ،ولكن نظام
عيشتهم على اآلخرين .ومن هنا تسود لغة اجملتمع املتحضر مع سلوكيات اجملتمعات األكثر
حتضرا" (نعيمي ،2008 ،ص .)10
وختاما ،البد من االهتمام بتنمية ميول الطلبة واجتاهاتهم

و اللغة العربية ،وأن تنشر

املؤسسات الرتبوية يف بيئة التعليم الشعارات اليت تشري إىل أن رفعة األمم من رفعة لغتها ،وقوتها من
قوة لغتها ،وانتشارها من انتشار لغتها ،وأن اللغة العربية تعد اللغة احلية األبرز واألكمل واألشرف
يف سياق لغات العامل اإلنساني بالنظر إىل أن اهلل قد اختارها لتكون وعاءً لكالمه تعاىل يف
كتابه احملكم املبني .يقول تعاىل يف حمكم التنزيل يف تشريف اللسان العربي" :وإنه لتنزيل رب
العاملني ،نزل به الروح األمني ،على قلبك لتكون من املنذرين ،بلسان عربي مبني).
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 .37عردان ،وايف بن متعب1430( .هـ) .تقويم أداء معلمي مادة النحو يف ضوء
كفايات تدريسها يف املرحلة الثانوية يف مدينة حائل .رسالة ماجستري غري
منشورة .كلية الرتبية ،جامعة امللك سعود :الرياض.
 .38عسريي ،حنان مرعي1425( .هـ) .تصور مقرتح لتعليم اإلمالء يف املرحلة
االبتدائية للبنات باململكة العربية السعودية يف ضوء مطالب اإلمالء .رسالة
ماجستري غري منشورة .كلية الرتبية للنبات بالرياض ،وزارة الرتبية والتعليم:
الرياض.
 .39عقيالن ،حممد موسى1991( .م) .دراسة استطالعية للعالقة بني مدى حفظ
القرآن الكريم وتالوته ومستوى األداء ملهارات القراءة لدى تالميذ الصف
السادس االبتدائي .كتاب اللقاء العلمي الثالث :التعليم االبتدائي ودوره يف
تنمية املهارات األساسية لدى التالميذ ( .ص ص  .)367 -341اجلمعية
السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية.
 .40علي ،علي محود1425( .هـ) .رؤية حديثة ألدوار املعلم يف ضوء حتديات العوملة.
ندوة :العوملة وأولويات الرتبية .الرياض :جامعة امللك سعود.
 .41عمار ،حممود1415( .هـ) .مظاهر ضعف الطالب يف اللغة العربية .جملة
الفيصل ،العدد ( ،)218شعبان.
 .42قباوة ،فخر الدين1999( .م) .املهارات اللغوية وعروبة اللسان .بريوت :دار
الفكر.
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 .43قناوي ،شاكر عبدالعظيم ،و مسري يونس صالح2001( .م) .األدوار اللغوية
املستقبلية ملعلم اللغة العربية :مدى إدراكه وممارسته هلا يف ضوء بعض
املتغريات .دراسات يف املناهج وطرق التدريس ،ع  ، 70ص ص .207 -165
 .44الكثريي،نورة علي1420( .هـ) .صعوبات القراءة لدى تلميذات الصف الرابع
االبتدائي مبدينة الرياض .رسالة ماجستري غري منشورة .كلية الرتبية ،جامعة
امللك سعود :الرياض.
 .45اجمليدل ،حممد بن عبداهلل1426( .هـ) .أثر قراءة املعلمني القصص على تالميذ
الصف الثاني االبتدائي يف تنمية اجتاهاتهم اإلجيابية

و القراءة .رسالة

ماجستري غري منشورة .كلية الرتبية ،جامعة امللك سعود :الرياض.
 .46املعتوق ،أمحد حممد1415( .هـ) .لغتنا ومناهج التعليم .جملة الفيصل ،العدد
( ،)218شعبان.
 .47املعموري ،حممد وآخران1983( .م) .تأثري تعليم اللغات األجنبية يف تعليم اللغة
العربية .تونس :املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم.
 .48منظمة األمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم1996( .م) .االجتماع اإلقليمي
التحضريي للدورة اخلامسة واألربعني للمؤمتر الدولي للرتبية .تعزيز دور املعلم
يف عامل متغري .وثيقة العمل الرمسية .العني ( 10 -8أبريل).
 .49املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم .)1987( .تطوير مناهج تعليم القواعد
النحوية وأساليب التعبري يف مراحل التعليم العام .سلسلة النهوض بتعليم اللغة
العربية .تونس.
 .50النصار ،صاحل بن عبدالعزيز1430( .هـ) .تقويم أدوار معلمي اللغة العربية يف
املرحلتني املتوسطة والثانوية ملعاجلة ضعف الطالب يف اللغة العربية .جملة
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية /العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،العدد
العاشر ،حمرم1430 ،هـ /ص ص . 137 -78
 .51النصار ،حممد بن عبدالعزيز1426( .هـ) .واقع أداء معلمي اللغة العربية من
املتخصصني وغريهم يف الصفوف األولية .رسالة ماجستري غري منشورة .كلية
الرتبية .جامعة امللك سعود.
 .52نعيمي ،صادق حممد2008( .م) .التاريخ الفكري ألزمة اللغة العربية .الدار
البيضاء :أفريقيا الشرق.
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 .53نهر ،هادي .)1978( .أشغال ندوة اللسانيات واللغة العربية .اجلامعة التونسية،
سلسلة اللسانيات ( .)4تونس.
 .54اهلذلول ،منرية بنت عبداهلل1430( .هـ) .إدرا معلمات اللغة العربية أدوارهن
يف تدريس اللغة العربي يف ضوء متغريات العصر .رسالة ماجستري غري منشورة.
كلية الرتبية ،جامعة امللك سعود :الرياض.
 .55وزارة الرتبية والتعليم السعودية1428( ،هـ) .وثيقة منهج اللغة العربية للمرحلتني
االبتدائية واملتوسطة يف التعليم العام.
أهم مواقع اإلنرتنت:
 اللغة العربية :تعلما وتعليماhttp://arabicl.ksu.edu.sa : اجمللس الدولي للغة العربيةhttp://www.alarabiah.org/index.php : املوقع الشخصي للدكتور صاحل النصار:http://faculty.ksu.edu.sa/dralnassar

[]29

