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 العربية التقنيات الخاصة المستخدمة لغيرالناطقين في تعليم اللغة
(Special Techniques used in Teaching of Arabic to 

Non-Native Speakers) 
 

 شهنازظهري
 

Abstract 
This Article is based on complete information about the special skills (both human and 

machine-driven) used for teaching of Arabic to non-Native Speakers. In today’s world, now 

a global village, a person can communicate with another in seconds around the globe, so no 

distance has now remained between a teacher and a student. Although the communication 

gaps have been filled by the fastest E-Technology, but in the developing countries, including 

Pakistan, people are still facing difficulties in learning-teaching process. We have to make 

education (especially teaching of Arabic language as it is the language of the basic sources of 

our religion) interesting & easily understandable. We should be equipped with both human 

and technical expertise, and in case of non-availability of one, we shoukd be able to shift to 

the other.This article presents  a detailed report about the functions of both human & 

mechanical techniques in the field of language learning, which can be used in both formal and 

non-formal systems of Education. 
 

لقد تعلم اإلنساف اللغات منذ القدـ كطرؽ العديد من الوسائل لػععلم اللغات...كدػد ترػوات السػال   
كاملنػػاىل للػػععلىلم إ  أف كإػػلا إ  مػػا كإػػلا إل ػػو اوف مػػن سػػهولي كتنػػوع فينػػا اف ي ػػدىلداف... هناؾ 

لغريالنػػاطقيف   تقن ػػات يديػػدة لػػععلم أم لغػػي مػػن لغػػات العػػات كلنػػن العقن ػػات ا اإػػي الػػ  تسػػع دـ 
تعلم اللغي املرلوبي ىي جتذب أذىاف املععلميف نفس ان كتنمي   هم دداات إجياب ي لخذ اللغي الثان ي، لغي 

  نسان ي كذلك تقن ات آل ي، اوف نوضحهما بالعف  ل :إكىي تقن ات 1 اهلدؼ

 : التقنيات اإلنسانية

العقن ػػات اإلنسػػان ي ىػػي  -املاك نػػات ىنػػاؾ بعػػت العقن ػػات مػػن سانػػ  اإلنسػػاف كالخػػرل مػػن سانػػ  
،  ػاملعلم اإلنسػاف كاولػي معػان  ،عسػه تت   سػب ل تعلػم اللغػي، كالعواطف كالعقن ػات املاك ن ػياليبااة ين 

                                           

 باكسعاف -السعاذة املسايدة جبامعي العتمي إدباؿ املفعوحي بإستـ آبا    
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البدايػػػػي الناسحػػػػي لوكػػػػاف باتوااأكالنلمػػػػات ا ديػػػػدة أكالق ػػػػي نسػػػػان ي   تعلػػػػم اللغػػػػي اإلعقن ػػػػات الكمػػػػن 
 .لرال  كا ذب إل هانعي من ننات أ ب ي فنعباه نفس ي اأكالشعرأكالسؤاؿ أكالفناىي أكأم ن

 

 البداية أو التمهيد :
البدايي   الععل م هلا أمه ي كبرية فسػ ما   بدايػي تعلػ م اللغػي الثان ػي. لف البدايػي الناسحػي هلػا آةااإجياب ػي  

 كما أف البدايي الفاشلي تأيت بسلب ات يديدة.
 

تعل م اللغي الثان ي اخعلف العلماء   أنواع البدايي كلنػل لػو اأم  مػنهم مػن  لمه ي يمل ي البدايي   نظران 
ذى  أف البدايػي تنػوف مػؤةرة إذا كانػا بالشػعرأكبالقرعي ال ب ػي كادػمح بعاػهم أف البدايػي مػن اتػركؼ 

   مج ػػط طػػرؽ كلنػػن بعػػد إمعػػاف النظػػر ،كمنهػػا إ  النلمػػات كإ  البسػػ ً شػػ اان  شػػ اان لنو ػػا معداسػػي
ىػػػذا بأسػػػعاذه كمػػػا أف    أأػػػل الرػػػرؽ، لف الرالػػػ  يسػػػعأن   البدايػػػي أػػػد أف السػػػلوب اتػػػواام مػػػن

السعاذ دينن لو الوإوؿ إ  املشاكل كال عوبات ال  يواسههػا الرػتب أةنػاء تعلػم اللغػي الثان ػي كدينػن 
بدايػي الناسحػي ضػركايي    ال ، لألسعاذ شرح املا ة كتوضػ حها باإلشػااات اتسػ ي كاملعنويػي أةنػاء الػدا 

 تعلم اللغي.
 

 الحــوار:
ىوحػػدي  ، اتواامودػػف مػػن املوادػػف   ات ػػاة ال وم ػػي كااإػػي   املراحػػل الك  مػػن النعػػاب املداسػػي 

)كيشػمل الععػااؼ كالعحايػا مػثتن ،    بيف اةنيف أكأكثرمن املعنلميف ين مودف من املوادف العال ي، لقػاء
  البنػػك،   املنعػػ ،   ا امعػػي...إ     املرعػػم،   الفنػػدؽ، ،   املرػػاا،السػػوؽ   منعػػ  ال يػػد

ا هػػػػػات الابػػػػػط كك ف ػػػػي الػػػػػذىاب إ  السػػػػػوؽ  الرقػػػػػ  كالحػػػػػواؿ ا ويػػػػي، أكالعود ػػػػا كأيػػػػػاـ السػػػػبوع،
أكاملرػػاامثتن...إ  مػػن املوضػػويات البسػػ ري ذات الفائػػدة العمل ػػي كحبىلػػذا لوسػػ ل اتوااملودػػف معػػيف مػػن 

وادػػػػف الرب ع ػػػػي كبعػػػػد ذلػػػػك كعػػػػ  كإػػػػقل كأيػػػػد للرالػػػػ ،   املراحػػػػل افبعدائ ػػػػي فبػػػػد أف ينػػػػوف   امل
اتوااشػػيء مػػن افإػػرناي ي كالتطب ع ػػي لنػػي يتئػػم الدااسػػيف املبعػػدئيف، أمػػا   املراحػػل املعقدمػػي كذلػػك 

كح ػلوا يلػ   بعد أف ينوف الرال  دد متننوا من النرق بالإوات ال ػعبي كير ػوا الماك ػ  الساسػ ي
دسػػً كا ػػرمن املفػػر ات باسػػعرايعنا أف نقػػدـ هلػػم اتػػواا كف إػػقلو أك.ػػويره أكاملسػػا  بػػو. أمػػا مػػن ناح ػػي 
السػلوب   نػوف أسػلوب اتوااا  ػد سػهتن برىلادػان كمعػ ان كتنػوف مجلػو د ػرية ل ػ  يسػهل يلػ  الػػداا  

 .2اللغات السنب ي حفظو ين ظهردل  إف أمنن كللحفظ ين ظهردل  مناني ىامي   تعل م
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 يسع دـ اتواا  املسرح ي كالدااما أياان إلي اؿ الرسالي إ  يامي النا  بأسرع كأسهل طريق ممنن.
 

بع د إ  ا لف ػي الثقا  ػي للمعنلمػيف أإػتن باللغػي العرب ػي ككمػا نعلػم أف  ين اتوااا  د يشريمن دري  أك
ً أم أنو فيػدا   قػً الإػوات كاملفػر ات كالماك ػ  لم لغي أسنب ي فيدا  اللغي  ق املعلم النفء

للععبريالسػػمعي الشػػػفوم النعػػػاي كلنػػػن أياػػػان ينقػػػل إ  الدااسػػػيف السانػػػ  للغػػػي العرب ػػػي الػػػماث الثقػػػا  
 ،  هي تقن ي اتواا  تعلم اللغي.3للمسلميف

 

شػػػػػر اإلنسػػػػػاف ككانػػػػػا ىػػػػػي مػػػػػن بعػػػػػت العقن ػػػػػات اإلنسػػػػػان ي ا اإػػػػػي الػػػػػ  تنػػػػػوف مسػػػػػع دمي مػػػػػن سانػػػػػ  الب
كفاملاك نػػػػات.لف ىنػػػػاؾ يػػػػدىلة يوامػػػػل تػػػػدخل   إػػػػم م تعلىلػػػػم املهػػػػااات اللغويػػػػي كفتسػػػػعر ط أسهػػػػ ة اتاسػػػػ  

إف تعلػػػػم اللغػػػػي يقػػػػـو أح انػػػػان يلػػػػ  موادػػػػف آن ػػػػي .عػػػػاج سػػػػريي بديهػػػػي  كاإلنمنػػػػا تو ريىػػػػا للمػػػػععلم منهػػػػا مػػػػثتن:
وادػػف فدينػػن للمػػععلم أف ينسػػاىا بسػػب  كحاػػواذىو كتفنريسػػريط مػػن الرالػػ  كاملعلػػم خ وإػػان أف بعػػت امل

املودف نفسو مما يؤ م إ  ترس خ تعلىلم املهااات يند املععلم كىذا  قً يعأت  ين طريق كسو  معلم كمععلم من 
ذم  إف العقن ات ال  ذكرت آنفان ىي من تقن ات إنسان ي من سان  املعلػم البشػر.4البشر كل   اوفت

حاسػػػي اإلنسػػػاف املعلػػػم كمعلم...كىػػػي مػػػن   للماك نػػػاتكبري ا  ك  نػػػاؾأياػػػان ىك ، يواطػػػف ك مشػػػايريم قي
الػػذم يععامػػل معػػا  مسػػع دمي اتاسػػ  اوه للععلػػ م ىػػم  اػػي لػػديها القػػداة يلػػ  الععامػػل مػػط العقن ػػي 

ب نما الععامل مػط املعلػم سػهل ملعظػم شػرائل اوعمػط كأمػا   مػا يععلػق بػبعت …اتديثي كمعرل  سابق
الممجػػػي كالنرػػػق... من الاػػػركام كسػػػو  اتػػػ ىل اإلنسػػػا    هػػػا كجيػػػ  أف ك  ابػػػي،املهػػػااات اللغويػػػي كالنع

ملق ػان نظراإلمعػاف لنػل مػن املعلػم  تنوف خروط يد املػععلم كاضػحي املعػات   هػا بع ػدان يػن اولػي ا مػا 
اإلنسػػاف كاملعلػػم اولػػي...نتحظ أف كتاملعلمػػيف لػػو م ػػ ات يظ مػػي إذا ت  آلهػػا مػػط م ػػ ات اوخركسػػد 

 .5دنا معلم معنوعين
 

 مػػػػن ا انػػػػ  اإلنسػػػػا    اتسػػػػباف، دينننػػػػا أف نتحػػػػظ أنػػػػو إذا كسػػػػد املعلػػػػم ا  ػػػػد الػػػػذم يسػػػػع دـ 
كيسػ رالعقن ي اتديثػي تعلػ م اللغػي لغريالنػاطقيف نػا  إنػو لػػن دينػن أف .ػل ملػو اولػي ا مػا  الػ  فتعمػػل 

م يسعر ط اسع داـ العقن ي فدينن لشيء أكلحد بدكنو كال  فتعم برآلعها بدكنو كلنن املعلم ا  د الذ
أف حيلىل ملىلو بل س حلىل ملىل املعلىلم الذم فيسػعر ط اسػع داـ العقن ػي ...كسػوؼ يبقػ  ىػوالرىلؾ الرئ سػي 

 .6كاملسع دـ للعقن ي
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 التقنيات اآللية :
 ه العظ م    ن ا الاد  كا اسع داـ العقن ي اتديثي كخاإين اسع داـ اتاس  اوه الذم فخيف  يل  أح

 الحاسب اآللي : 
اسػػع دموه  مػػنهممنػػذ ظهراتاسػػ  )اتاسػػوب  إ  ح  الوسػػو ، كالعلمػػاء يعسػػابقوف لتسػػعفا ة منػػو ككثري 

ككظفػػػوه بن ػػػاح خ وإػػػان   الػػػدكؿ املعقدمػػػي ك  يػػػدة آلػػػافت،يل  أف الػػػدكؿ الػػػ   ػػػعم بععلػػػ م اللغػػػي 
نايعها نػذا ا هػاز ك وائػد اسػع دامو   آلػاؿ المب ػي كالععلػ م العرب ي كاملؤسسات ذات العتدي نا،  إف د

بػػػػػل ك  آلػػػػػافت أخرل،مازالػػػػػا   طوابػػػػػدايا ا كلننهػػػػػا مػػػػػط ىػػػػػذا مقبلػػػػػي يل ػػػػػو، فتسػػػػػعر ط اإلدػػػػػداـ 
سػاىم اتاسػ  اوه باسػع دامو   ،  فسع دامو إف بعد أف تو راملع   ػيف القػا اين يلػ  اسػععمالو

سػامهي  عالػي   ترويرأسػال   الععلػ م كبالعػاه أ ل ذلػك إ  زيػا ة يػد  املعلمػيف تعلم اللغات أياػان، كم
خاإي   املدف كالبلداف ال  تسع دـ العقن ات اتديثي، باإلضا ي إ  نوي ي الععل م ح ػ  أإػبل اوػاؿ 

  أك ائرة، سػ ااتو، حػيف   الرػ أك منعبػو أك مفعوحان لل م ط من أسل الععلم، سواءن كاف الفػر    ب عػو،
 .7مداسي أكسامعي...إ أك بلده، 

 

اسع دـ اتاسػ    تعلػم اللغػي  ػعل البػاب يلػ  م ػراي و لػععلىلم اللغػي مػن دبػل ا م ػط بغػت النظركػوف 
الػ  كانػا دائمػي كتسػب   املععلم استن أكإمرأة، بالغان أـ يا عان...ح   ت العغلىل  يل  النثريمن اتواس 

عمط...يدا من كسػراتواس  النفسػ ي الػ  يعػا  منهػا املععلموف... ػو ا  ػل يوائق أماـ بعت  اات او
كالػػم ىل  ينػػد ممااسػػي اللغػػي كىػػي املهػػااة الػػ  ترسػػخ اسػػع داـ مػػا يػػعم تعلىلمػػو مػػن مهػػااات لغويػػي...ب نما 

سػ ىلد  يشعراملععلم بواسري اتاس  أنو يل  النق ت متامان من شعواه أماـ املعلػم كالدػراف ح ػ  يشػعربأنو
 املودف الذم يعحنم بالسه ة، المرالذم ي يد من ةقعو بنفسو كبالعاه من  ا ع عو للععلم.

 

الودا ىوالعامل املهم الػذم ك ػره اسػع داـ اتاسػ  اوه...ح ػ  أإػبل كػل مػععلم خيعااالودػا الػذم 
لبػػاب للمػػععلم يناسػػبو. يلػػ  مػػدل أابػػط كيشػػرين سػػايي   ال ػػـو كسػػبعي أيػػاـ   السػػبوع يػػدا يػػن  ػػعل ا

 .8الرموح كي يعمل كيععلم أك ينام إ  أكثرمن سهي تعل م ي ميف شاء
 

مناف املػععلم إس  اوه ف.عاج إ  العوض ل، بىنذا أمه ي العامل ا غرا    تعلم اللغي ين طريق اتا
ي أف ي كاالعػػػات بعااايسػػػو كمعاملػػػو كا ػػػي مػػػن خػػػتؿ شاشػػػي إػػػغريةف يععػػػدل ح مهػػػا سػػػاىل يشػػػرة بوإػػػ

مثتن...  كف اتاسي إ  تذاكرالسفركات وزات كامل اايف ل يااة العات أكس ء منو ك كف اتاسػي إ  أيػاـ 
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.  اتاسػػػ  اوه ينفػػػي منفػػػرا ان   ىػػػذا اواؿ.كبعػػػد تػػػذل ل ال ػػػعوبات الػػػ  تعػػػم  9كأسػػػاب ط كرػػػاطر
نػا،  نثػريمن الػدكؿ النام ػي سػعقبل اسع داـ اتاسوب كوس لي تعل م ي لععلػ م اللغػي العرب ػي لغريالنػاطقيف 

 .10يل  اسع دامو لاركاتو
 

  آلاؿ نظاـ الععل م ين بعد اتاسػ  اوه ديثػل مسػامهي إجياب ػي،  هويعع تقن ػي معرػواة بالغػي الععق ػد بػاملفهـو 
   .سهدىا لعرب ق نظاـ اتاس  اوهالعقو، كمجهوايي باكسعاف اإلستم ي تسع  

سػػػػػاىم   تقل ػػػػػل يػػػػػد  املداسػػػػػيف الػػػػػذين يعرلػػػػػ  تػػػػػوظ فهم النثػػػػػري مػػػػػن أسهػػػػػ ة اتاسػػػػػ  أإػػػػػبحا ت
العناء،العنلفػػي،الودا كامل ػػاطرة. ب نمػػا يسػػعر ط معلػػم كاحػػد لديػػو ا ػػ ة كالنفػػاءة. أف يقػػـو بعمػػل يػػدىلة 

يديػػدة تغػػػو يػػػن كسػػو أكثرمن مػػػدا . كبغػػػت النظػػرين منػػػاف كسػػػو   11مداسػػيف باسػػػع داـ برآل ػػػات
 املدا  كاملعلميف.

 

   اوه بايعبااه موضوع مهم كلو أسرااكاموزكلو نظاـ خاص   اواؿ العلمي السل م. اتاس
بالنسػػبي للمععلمػػيف ذكم املسػػعويات املعقدمػػي نويػػان مػػا،  بإمنػػا م مواإػػلي الػػععلم بأنفسػػهم، بافسػػععاني 

الدااسػػػػي بػػػػبعت ال آل ػػػػات كاملوادػػػػط أكالػػػػركابً ا اإػػػػي بععلػػػػ م كتعلػػػػم اللغػػػػي... كف اتاسػػػػي إ  ال ػػػػف 
أكاملعلم...أكالنع  كالب اػي الععل م ػي.أما الشػها ات العلم ػي بنػل مسػعويا ا أإػبحا معػوا رة مػن خػتؿ 
اسػػػع داـ اتاسػػػ  اوه كافنمنػػػا كبعنػػػال ف ما يػػػي كزمن ػػػي أدػػػل مػػػن اتاوااملباشػػػرلل امعات...كحيفىل 

عػػػ  كالنراسات...خاإػػػي املنػػػاىل كال آل ػػػات أإػػػبحا معػػػوا رة كتغػػػو إ  حػػػد كبػػػريين اسػػػع داـ الن
الػػػػػػػ امل الشػػػػػػػ قي الػػػػػػػ  تسػػػػػػػهل كسػػػػػػػو  إػػػػػػػواكحركي كألػػػػػػػواف كحسػػػػػػػابات...فيعقنها اإلنسػػػػػػػاف بسػػػػػػػهولي 

؟ إمنػا ميف نظاـ أكسهازأكمعر ي ك ف يعمػل... اتاسوب نظاـ يظ م! كالع ة ل سا   شراء كتأ12كيسر
 .13م ي سل ميالىم من ذلك ىواملسامهي اإلجياب ي   إنايي ذلك النظاـ يل  دوايد يل

 

تعع مجهوايي باكسعاف اإلستم ي منوذسػان   ىػذا افجتػاه،  قػد يقػدت العديػد مػن املػؤمترات العلم ػي كػاف 
 ىد ها  ااسي أىم العرواات   حقل تقن ي اتاس  اوه   أاساء باكسعاف.

 

 مكّونات الحاسوب :
 يعنوف اتاسوب من دسميف ائ سيف كل منهما ينمل اوخرمتامان :

 Hardware تادسم ال ك   كف:أ



 

   2011ديسمبر  -يوليو التقنيات الخاصة المستخدمة لغيرالناطقين في تعليم اللغة ۲، عدد ۲:جشاور اسالميكسپ
  

156 

 

 Software دسم ال امل  ةان ان :
 دسم ال كات يعنوف من الس اء العال ي :

 كحدة اإل خاؿ -
 كحدة الع  ين )الذاكرة  الرئ س ي -
 كحدة اتاس  كاملنرق -
 كحدة اإلخراج -

 القسم الثا ، دسم ال امل يعنوف من الس اء اوت ي :
 برامل العشغ ل -
 مل العرب قاتبرا -

)املعلومػػػات كالب انػػات    ذاكػػػرة  Stored Programتععمػػد ىػػذه الػػػ امل يلػػ   نػػرة ال نػػػامل امل ػػ ىلف 
اتاسػػػوب، كيعنػػػوف ال نػػػامل امل ػػػ ىلف مػػػن آلمويػػػي مػػػن الععل مػػػات الػػػ  يػػػعم تنف ػػػذىا كاحػػػدة تلػػػوالخرل 

  تعع كسػػػػػ لي ات ػػػػػاؿ بػػػػػيف لعحق ػػػػػق النعػػػػػائل املرلوبػػػػػي، كيععمػػػػػد بنػػػػػاء الػػػػػ امل يلػػػػػ  لغػػػػػات ال آلػػػػػي الػػػػػ
العن رالبشػػرم، كين ػػرالععا  لسهػػ ة اتاسػػوب. كػػل ىػػذه اللغػػات مف ػػدة سػػدان   آلػػاؿ نشػػراملعلومات 
كالب انػػات كىػػي مػػن مفاسػػات كترػػواات مسػػعمرة يلػػ  مػػداا السػػايي كهلػػا  كا   ن ػػا افت ػػاؿ.  ػػال ـو 

 ..غايرة كاتديثينع ش  مة تس رريل ها كسائل افت اؿ باملفاى م كالنظريات امل
 أىم لغات اتاسوب :

 Basic    لغي الب سك -
 Logo لغي لوغو -
   Microsoft Basic  لغي م نركسو ا ب سك -
   Fortran لغي  واتراف -
 Pascal لغي باسناؿ -

 

ىػػذه اللغػػات الػػ  ذكرناىػػا يػػ مل نػػا اتاسػػوب اوه. ت ترويركإيػػدا  لغػػات كأنظمػػي أمنػػن بواسػػرعها 
 موا  تعل م ي تدا  بواسري اتاسوب كمن أمهها :إيدا  

  Pilot ال آل ي للععل م.)لغي بايلوت 
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 .14لغي إا  ةنائي اللغي يري إأل  م
 

إف اتاسػػ  اوه يعػػاكف الػػدكؿ النام ػػي ب ػػفي خاإػػي يلػػ  حػػل مشػػنت ا كمػػن املعلػػـو أف ىػػذه الػػدكؿ 
ونا كىي تعا  يػد ان مػن املشػنتت املسعع ػ ي تبذؿ سهو ان كبرية لعحق ق أسباب الر اى ي كالعقدـ لشع

كالعحػػػديات ا سػػػاـ مثػػػل الرادػػػي البشػػػريي الػػػ  .عػػػاج إ  العػػػداي  كالععلػػػ م، ىنػػػذا أزمػػػي ادع ػػػا يي كمػػػا 
العشغ ل أكاملناكلي لنظاـ اتاس  اوه حيعاج إ  العدايبات افلنمكن ي ملعر ي اسراءات كخروات تشػغ لو 

،  اتاسػػػػوب اوه نظػػػػاـ كىنػػػػاؾ تقن ػػػػات خاإػػػػي 15ؿ براآلػػػػو كالعفايػػػػل معػػػػوكاسػػػػع عاب لغاتػػػػو كاسػػػػععما
 فسع دامو.

 

 Versions):إصدارات الحاسب اآللي 
  وه   من ي الشهو  حيف اؿساءت تسط إإدااات للحاس  ا

 

 80096ادم  
 80286ادم 
 80386ادم 
 80486ادم 

 Pentium   - بنع ـو 
 Pentium 1 -  1بنع ـو  
 Pentium 2 -  2بنع ـو  
 Pentium 3 -  3بنع ـو  
 Pentium 4 -  4بنع ـو  

 

. دينن افسػعفا ة منهػا 16 قً 4إ  بنع ـو  1ك  أسواؽ الباكسعاف تعو رإإدااات النمب وترمن بنع ـو 
 .17  املراك اإلدل م ي لل امعات امل علفي

 (Computerالكمبيوتر)
من أىم أ كات العأةريات الواسعي   آلاؿ الععل م.  هػذه معىن اتاس  اوه إحدل املظاىراتديثي كيعع  

ال اة تديم الػععلم   املداسػي العقل ديػي خاإػي مػط ترػواه املػذىل كتنػامي تقن اتػو اإلبداي ػي الػ  كإػلا 
إ  يمل مخسي آفؼ يمل ي حساب ي   الثان ي. كديثل ابً النمب وترات ال ػغرية بشػبنات افت ػافت 
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المه ػػػػػي فسػػػػػ ما    ااسػػػػػي اللغػػػػػات السنب ػػػػػي كمتنػػػػػيف املععلمػػػػػيف مػػػػػن توس ػػػػػو الرسػػػػػائل م ػػػػػدان ان أمربػػػػػال  
ي اإلنمنا كبيف  كؿ تبعد ين بعاها مسػا ات شاسػعي كبعنلفػي معدينػي مػا يػؤ م إ  تسػه ل الععػاكف 

عوا ق مػط كتبا ؿ املعلومات كتعري ىذه العرواات للمععلم  كاان  ايتن   اخع اااملا ة كطريقي تعلمها ما ي
مبػدأ .ريػػرالععل م مػػن سػدااف املؤسسػػات الععل م ػػي. كفينرػوم ىػػذا العغريالعمػػل   الػععلم مسػػعقبتن يلػػ  
تغ ريسذام   مهااات القراءة كالنعابي إنو تغ ريىا مشي لل هي الععرؼ يل  لوحات مفات ل ا هػازكا ط 

 .18مسعول الععلم يند كس  املؤىتت لعحق ق العمالي املثمرة
 

إف اسع داـ اإلنمنا   الععل م س ء من كل املسألي أيمق كأبعد مدل.  قد شهدت السنوات الخػرية 
ترػػػواات سػػػريعي   منػػػاىل كأسػػػال   الععلػػػ م ا ػػػامعي   أ ػػػاء العػػػات،  لػػػم يعػػػد  كاالسػػػعاذ كالرالػػػ  

لػك الػذم .ػده كالف ل الدااسي كما كاف دبل يقدين أكةتةي من ال من. كت يعػد الف ػل الدااسػي ىوذ
أابعػػي سػػدااف، كتنع ػػ    ػػو سػػبواة، كتػػرص   ػػو كراسػػي .الف ػػل الدااسػػي اوف دينػػن أف يعقػػد ح ػػ  
ينوف النمب وتر، سواءن كاف ذلػك   املداسػي أكالب ػا أك املنعبػي أكمنػاف العمػل. كالسػعاذ ت يعػد  كاه 

كتنم ػػػػي ددااتػػػػو   ذلػػػػك.  تغذيػػػػي الرالػػػػ  باملعلومػػػػي كإمنػػػػا مسػػػػايدة الرالػػػػ    ات ػػػػوؿ يلػػػػ  املعلومػػػػي
كالرالػػ  ت يعػػد  كاه افسػػعماع إ  ماضػػرة يلق هػػا السػػعاذ، أكدػػراءة   ػػل   كعػػاب يسػػعظهرما   ػػو   
يفػػرغ مػػا دػػرأه يلػػ  كادػػي افمعحػػاف، كإمنػػا أإػػبل  كاه البحػػ  يػػن املعلومػػي   مظا ػػا ك.ل لهػػا كنقاشػػها 

 .19كمقااني الرأم بالرأم اوخر
 

إسػػػهامات الوسػػػائل   حػػػلىل مشػػػنتت فبػػػد مػػػن أف نوضػػػل ىنػػػا بعػػػت الخرل، دبػػػل أف نػػػذكرالسه ة
مػػن املشػػنتت الرئ سػػ ي الػػ  تقػػف أمػػاـ انعشػػااالععل م   العػػات، ك.ػػد مػػن ا ػػط مسػػعواه مػػن ...ك الػػععلم 

زيػػػا ة يػػػد  السػػػناف   العػػػات كلػػػو كفسػػػ ما   العػػػات ك افنف ااالسػػػنا   :ح ػػػ  النػػػم كالنػػػوع مػػػا يلػػػي
دلػي يػد  ك  ىو سب  إضػا ي الرػتب   الف ػوؿ.ال يا ة اهلائلػي   ح ػم املعػااؼ اإلنسػان يالثال  ىذا 

  ي ػرنا .فف   مشػنتت الػععلم مهػا يػامتف ائ سػافاملداسيف املؤىليف مػن الناح ػي العلم ػي كالمبويػي 
دة العديػدة اتاه تنويا العلـو كاملعػااؼ،   كػل آلػاؿ ىنػاؾ تقػدـ ىائػل حػيف ابعنػرت العقن ػات ا ديػ

ككػل ىػػذا يرسػػط إ  كثػػرة كف ة النػػا  الػػبت  املعنام ػػي ىػػي سػػب  إضػػا ي كبػػرية   زيػػا ة يػػد  السػػناف   
 يػػػا ة يػػػد  سػػػناف،يد  طػػػتب كزيػػػا ة تقػػػدـ العلػػػـو كالعقن ػػػات تػػػرؾ أةػػػران يم قػػػان ككاضػػػحان يلػػػ   العات.

كالعقن ػػػات ا ديػػػدة للع  ػػػ   مسػػعول الشػػػع  كمعرلباتػػػو، ا  ػػػل ا ديػػػد كالشػػػاب خيعػػػااالعلـو اتديثػػػي
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 أإبحا ىناؾ دلي كبرية   مهني الععل م كمعلم كلعتج ىػذه املشػنتت  ػأ املربػوف إ  .سػيف نوي ػي 
  .الععل م كترويرأسال بو كمناى و يل  العقن ات المب ي اتديثي حس  معرلبات

 

كمؤمترات كىػي الػ  دينػن أف ا ديربالذكرىنا بعت الوسائً املسع دمي ين بعد  هناؾ  كاات كندكات 
تػػنظم يػػن بعد...باسػػع داـ العقن ػػي اتديثػػي.يل  سػػب ل املثػػاؿ، املؤمترا ػػاص باسػػع داـ العقن ػػي اتديثػػي ت 
تنظ مو بواسري مرك  اللغي جبامعي البحرين منذ مخ  سػنوات ح ػ  ت تاػ  ف العديػد مػن يلمػاء اللغػي 

هم الثمػػػػيف بالسفركاتاوااملباشػػػػرإ  املنامػػػػي...كت مػػػػن رعلػػػػف أ ػػػػاء العػػػػات كالػػػػذين ت يسػػػػمل هلػػػػم كدػػػػع
تاػػػػ  فهم يػػػػن طريػػػػق مػػػػػؤمترات الف ػػػػديوين بعػػػػد كشػػػػااكوا بػػػػػااائهم كأسػػػػابواين اسعفسػػػػااات املشػػػػػااكيف 

.ىنػػذا نشػػاىد الػػ امل ات ػػي املباشػػرة مػػن دنػػوات رعلفػػي لألنبػػاء 20كاتاػػوامن خػػتؿ الشاشػػي...كاهلاتف
رب كاملقػػابتت الش  ػ ي كالعقػاايرحوؿ ا لسػات تنشػر  تلف يػػوف كاملباايػات كالحػداث مثػل أحػواؿ اتػ

 كىذا يدؿ يل  ابعنااالعقن ات اتديثي.
 

ىػػذه العقن ػػات المبويػػي بػػاخعتؼ أنوايهػػا مػػا إػػمم هلػػا مػػن بػػرامل كمػػوا  تعل م ػػي بواسػػري مداسػػيف ذكم  
ي اسػػعرايا أف تعلػػػم كفػػاءات ممعػػازة كت اسػػع دامها كتوظ فهػػا بػػويي يلمػػػي   خدمػػي العمل ػػي المبويػػ

ب سركسهولي ايػدا ان كبػرية مػن الدااسػيف ل ػم أكػ من املعر ػي كبودػا أدػلىل كمػا كاسػعرايا أف .ػد مػن 
الفػػركؽ الفر يػػي لػػدل الدااسػػيف كتػػو رهلم خػػ ات حق ق ػػي أكبديلػػي تقػػرب كادػػط املعر ػػي   سػػوىل مػػن افةػػااة 

 .21كافنعباه املرك 
 

كالرا يو كالعل فوف يل  كسائل افت ػاؿ كشػهدت مػا دينػن  كاف ىناؾ كدا ح نما س ررت املس تت
أف نرلق يل و بالع رالذىيب؛   ما لبثا أف اسعسػلما للسػ نما كاف ػتـ املعحركػي، ت اسعسػلما ىػذه 
للعلف يػػوف، كال ػػـو نعػػ ش  ػػمة تسػػ رريل ها كسػػائل افت ػػاؿ لػػ   لانسػػاف سػػابق يهػػد نػػا   مقػػدمعها 

 .22عي .ا اتمراء كما  وؽ البنفس  ي كالل  اكالر ااامللوف كغريىاي افدمااال ناي ي كالش
 

ىنػػػاؾ يػػػد  كبػػػريمن أسه ةال ػػػوت ات كػػػالن موغراؼ كاليركم مكالسػػػقمانعببعوا كيشػػػرات أخػػػرل ديننهػػػا 
افسػػعفا ة منهػػا كجتريبهػػا   حقػػل تعلػػ م اللغػػي العرب ػػي لغريالنػػاطقيف نػػا كمػػا ىػػو معمػػوؿ  بالنسػػبي لػػبعت 

أل  يي كال ابان ي مثتن كدد جيد الرال  إعوبي   البدء   اسع داـ مثل ىذه السه ة إفأنو اللغات كاإل
 .23بعداي  د رييسعر ط افسعفا ة منها كيعمل بعد ذلك مفر ه يل  دداطادعو كبسريي  ائقي
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كحػػػيف كاهلػػدؼ مػػن اسػػععماؿ أمثػػاؿ ىػػذه السهػػ ة اسػػع داـ السػػلوب العلمػػي   تعلػػ م اللغػػي العرب ػػي، 
فتػػمؾ للمػػدا   رإػػي للعهػػاكف مػػط طتبػػو مػػن ح ػػ  ال اء النرقػػي كمػػا أ ػػا متنػػن الرػػتب مػػن إ ااؾ 
الفػػركؽ بػػيف الإػػوات ينػػد كايهػػا كتنػػوف العػػا ات النرق ػػي السػػل مي لػػديهم حػػيف يقػػمب نرقهػػم مػػن 

كيلػػ  ذلػػك جيػػ  أف النرػػق العػػري السػػل م كااإػػي   العناإرال ػػوت ي املععلقػػي بػػالن  كالعنغػػ م كغريمهػػا، 
يرايي   إيدا  مدا  العرب ي لغريالناطقيف نا تدايبو تننولوس ان يعسق مػط اكح ىػذا الع ػركيعري نعػائل 

.إف العقػدـ العننولػوسي   آلػاؿ يلػـو العقػل افلنػمك  24إجياب ي مععمػدة يلػ  الع ربػي العلم ػي كالعمل ػي
ين معلومػات اللغػػي العرب ػي   تع ػػد انعاسهػا بػػنف  دػد أ ل إ  ترػػواالسه ة الػ  دينػػن أف تسػعغل    ػػ  

 السهولي كالسريي ال  تعاجل نا معلومات اللغات الغرب ي.
 

 مثػػل ىػػذه السهػػ ة تعمثػػل   انعػػاج برنػػامل تعل مػػي يػػري يف ػػد مػػن يػػد  مػػن امل ايػػا الػػ    ؤىػػا الوسػػائل 
و ممػػػا ديػػػدىلنا   النهايػػػي مػػػنهل مععػػػد  الععل م ػػػي السػػػمع ي الشػػػفويي كتسػػػه تت إيػػػا ة افنعػػػاج جبهازالف ػػػدي

 25البعا  لعمل ي تعل م اللغي العرب ي كتعلمها
 

 كل ىذه السه ة تسع دـ لععلم اللغي العرب ي لغريالناطقيف نا خاإين كالناطقيف نا يامين.    

  Palatograph) جهاز اسم البصمة الحنكية أو الراسم الحنكي :
نن ي تؤخذ برريقعيف إحدامها الرريقي املباشرة كذلك بر  مسحوؽ حيف يهد دري  كانا الب مات ات

يلػػػ  مج ػػػط أسػػػ اء سػػػقف اتنػػػك   يرلػػػ  مػػػن الشػػػ   إإػػػدااأم  -يػػػا ةن مسػػػحوؽ الشػػػ نوفتو  -
إػػػوت يشػػػمؾ اتنػػػك   إخراسػػػو )كغالبػػػان مػػػا  عااالنلمػػػات الػػػ    هػػػا إػػػوت حننػػػي كاحػػػد  كينػػػدما 

يػمؾ انربايػي أكب ػمي كاضػحي   ىػذا ا ػ ء. كمػن املمنػن ي عد اللساف  و ررج ال ػوت مػن اتنػك 
دػػراءة ىػػذه الب ػػمي يػػن طريػػق سهازخػػاص كالعقػػاط إػػواة  وتوغرا  ػػي هلػػا مػػن أسػػل  ااسػػعها بالعف ػػ ل. 
كالرريقي الثان ي ىي ال  تسم  بالرريقي غري املباشرة كذلك باسع داـ اتنك ال نايي الذم دينن إبو 

سػػراء الع ربػػي يل ػػو. كينػػدما يلػػب  ىػػذا اتنػػك ال ػػنايي جتػػرم الع ػػااب يلػػ  دداسػػقف اتنػػك املػػرا  ا
يل  الإوات اتنن ي كدينن أياان أخذ إواةابعي للب مات املمككي يل  سرل ىذا ا هازينوف مف دان 

   تدايبات يلم الإوات لععل م أم لغي مرلوبي.
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  (Laryngograph جهاز قاريء الذبذبات الحنجرية أو القاريء الحنجري :
كيظهرمن اكو أنػو خيػع  بعسػ  ل الذبػذبات اتن ريػي يلػ  شاشػي تلف يون ػي كدينػن أف يقػرأ يل ػو سػريي 
الذبػذبات أكبرؤىػػا كمػن   حػػدة ال ػوت أكضػػ امعو، كمػا دينػػن أف تقػرأ يل ػػو اجتاىػات العنغػػ م إػػعو ان 

رػػق ا مػػل الػػ  دػػد أكىبوطػػان كمػػا سػػول ذلػػك كدينػػن أف يسػػ ل يل ػػو أياػػان كسػػو  ا هػػد أكيدمػػو ينػػد ن
يبل  طوهلػا أكثػرمن ةػتث ةػواف. كيلػ  ىػذا دينػن اسػع داـ ىػذا ا هػاز  تػداي  العنغػ م كاإليقػاع يلػ  

م  تػػػػاف ىامعػػػػاف   النػػػػتـ كنمػػػػا دينػػػػن نقػػػػل معلومػػػػات  ويػػػػي  - كف شػػػػك  -كسػػػػو ا  ػػػػوص كمهػػػػا 
ء أكالشػػػػػػعوابات ف كالت )كالعوك ػػػػػد أكالسػػػػػػؤاؿ أكالعع ػػػػػػ ...إ   أكياطف ػػػػػي )كالف ركالعن أكافسػػػػػػععت

 ىذا ا هازأياان يسع دـ بالن اح   تدايبات رااج اتركؼ كالإوات لدل املععلميف.26إ  أكالفرح...
 

  (The Spectograph): جهاز المطياف السحري

يلػػػػػػػ  الػػػػػػػواؽ أكشاشػػػػػػػي العلف يػػػػػػػوف أكمهػػػػػػػا معػػػػػػػان لػػػػػػػبعت ال ػػػػػػػفات النتم ػػػػػػػي   -كىوسهػػػػػػػازيعري إػػػػػػػواة مرئ ػػػػػػػي 
ااأكافحعناؾ كالعنغ م كشدىلة ال وت أكضعفو كسريي ال وت أكبراي. كيسعر ط الرال  العداب كا هركافنف 

يل  نرق النماذج ال  يقدمها لو مداىلسو حيف ت بل مشانين أكمماةلين للنموذج املرلوب.ىذا ا هازيقـو بايراء 
 27يي كالإوات اتلق يمعلومات ين بعت الإوات ال  فدينن تس  لها بوضوح يل هما كالإوات الشفو 

 

ممنن اسع دامها   آلاؿ الععل م كخاإي   تعل م اللغي لغريالناطقيف نا لعدايبات النرق كالإوات املعشاني   
 امل ااج للعم   ال ح ل مط إواة ب ريي.

  The Real Time Analyzer ): جهاز المحلل الفوري لألصوات
نػو حيعػوم يلػ  شاشػي تلف يون ػي يلػ  غرااشاشػي يعم  ينػو بأ كىونوع من أسه ة املر اؼ السػحرم إف أنػو

سهػػػاز دػػػاامء الذبػػػذبات اتن ريػػػي إذ دينػػػن جتم ػػػد مجلػػػي منوذس ػػػي أك أكثريلػػػ  ن ػػػف الشاشػػػي اليلػػػ  
كينراالرال  ىذه ا ملي يدىلة مرات حيف يقمب مػن الشػناؿ النموذس ػي الػ  تعرػي لػو. كدينػن أياػان 

ات مػػات الاػػوئ ي الػػ  تظهريل هػػا. كدينػػن أياػػان العقػػاط تنبريالنمػػوذج الػػذم يلػػ  الشاشػػي نػػدؼ .ل ػػل 
 .28إواةابعي أكمعحركي ملا يظهريل  الشاشي
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ىػػػذا ا هػػػازممنن اسػػػع دامو   تعلػػػ م اللغػػػي السنب ػػػي لعم   رػػػااج الإػػػوات  مػػػثتن للغػػػي العرب ػػػي يػػػر  
امل ػػااج ال ػػواة يلػػ  الشاشػػي مػػط كعابػػي اسػػم اتػػرؼ كالشػػنل مػػط ال ػػوت ال ػػح ل بنرػػق سػػل م مػػن 

 ال ح حي للعدايبات.
 

 بنوؾ معلومات كمرىلي تعل م ين بعد:
أيلػػػن أف املنظمػػػي 29 . املن ػػػي بوسػػػن ني املػػػديرالعاـ للمنظمػػػي العرب ػػػي للمب ػػػي كالثقا ػػػي كالعلػػػـو )اإلل سػػػنو

سػػععمل مػػن خػػتؿ تننولوس ػػا اتديثػػي.  ػػإ  سانػػ  موادػػط اإلنمنػػا سعرواشػػبني تلف يون ػػي سعسػػع دـ 
 .30)ائا  للعداي  كالعنوين ين بعددناة )يرب س

 

تشػػااؾ مػػن خػػتؿ كػػ  مػػن كػػل الدرااتعػػابط   الودػػا نفسػػو  اسػػان مع نػػان ك  ػػو تبػػا ؿ اوااء بػػيف السػػعاذ كالػػداا . 
كىػػػذه الشػػػبني سػػػمل النػػػوا  الشػػػهرالقل لي القا مػػػي كىػػػذه الرػػػي املسػػػعقلي العابعػػػي لألل نسػػػومن م  ا ػػػا أ ػػػا تعل م ػػػي 

يب ػػي. كىػػي تعمػػل يلػػ  تػػداي  املهػػااات كالع   ػػات كىػػذا املشػػركع العمػػتؽ سػػريل النػػواختؿ  ايػػي تنوين ػػي كتدا 
ـ أك  السػػػني املقبلػػػي. سػػػوؼ تػػػنظم بنػػػك املعلومػػػات كتنػػػوف   معنػػػاكؿ ا م ػػػط سػػػواء يلػػػ  اإلنمنػػػا 2002العػػػاـ 

شػػػركيات رع ػػػرة   كال ػػػحف كاوػػػتت، كغريىػػػا مػػػن كسػػػائً اإليػػػتـ. كػػػل ا رػػًػ ا ديػػػدة سػػػعقدـ   إػػػ غي م
 يد ىا كلننها ىامي كةريي   مامو ا.

 

 المحفظ : 
لػػػو إػػػوت كشاشػػػي معػػػان كىػػػو أكؿ م ػػػحف ادمػػػي ممػػػوؿ   العػػػات الػػػذم يسػػػايد يلػػػ  حفػػػظ القػػػرآف 

 بالع ويد كتتكتو من  كف معلم كلو خ ائ  تال ي :
 حيوم كامل القرآف النرمي   ح م م غرسهل اتمل كافسع داـ.

 أم سواة أكآيي يدىلة مرات كي تعمنن من حفظها. دينن إيا ة
 حيعوم يل  تفسرياويات باللغي اإلننل  يي.

 ك ف ي أ اء مناسك اتل كالعمرة باللغعيف العرب ي كاإلننل  يي.
 تعل م ترت ل كجتويد القرآف النرمي.

 .31حيعوم يل  الابعيف حديثان النوكيي باللغعيف العرب ي كاإلننل  يي

 نن شراؤه من أسواؽ يا يي ململني العرب ي السعو يي بسهولي كيسر.ىذا ا هازمم
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 مختبراللغة :
يعع رع اللغػػي مػػن تقن ػػات المبويػػي اتديثػػي، كلقػػد انعشرانعشػػااان سػػريعان   العػػات، كىػػو باخع ػػااغر ي   هػػا 

مػػو لوحػػي يػػد  مػػن املق ػػواات جيلػػ    كػػل منهػػا طالػػ  ك  املقدمػػي جيلػػ  املعلػػم مواسهػػا لرتبػػو أما
.نػػم فكػػػاع طتبػػو ككػػػايهم مػػػن خػػتؿ كايػػػات كفدرػػات إػػػوت لنػػػل مػػنهم، كمسػػػ ل، كفيػػػ  
أسروانات، كبعت امل ع ات م ك ة بف ػديو، كلقػد مػرت إػنايي بعػدة مراحػل  نػاف أكفن بػدكف مسػ ل 
   مق واة الرتب   سعمط الرال  للمعلم أكاملس لي   ير  ،   زك ت مق واات الرتب مسػ ل،

  أإبل الرال  بإمنانو أف يسمط كير     يس ل كيقااف كأخريان زكىل  امل ع بف ديو.
 

كيقػػػـو امل ع بعمػػػرين الرالػػػ  يلػػػ  أىػػػم مهػػػااات اللغػػػي كمهػػػا مهااتػػػا افسػػػعماع كالػػػعنلم ك ذلػػػك برريقػػػي 
 نامل الععل م امل مل، كبذلك يعاجل السا  النظرم كالعملي للغي، كىناؾ شركط جي  أف يع ف نا ال

 اللغوم الذم يقدـ من ختؿ امل ع .
 

كبػػذلك يقػػدـ امل ع  اسػػان منوذس ػػان يعم ػػ ين الػػدا  العػػا م مم ػػ ات إجياب ػػي ل ػػا  العمل ػػي الععل م ػػي،  
كبذلك تغري كااملعلم من  كاه العقل دم إ   كااإلشراؼ كالعوس و كد ا ة العمل ي المبويي، كيشمط لن اح 

املعلػػػػم معػػػػدىلان كمداسػػػػان هلػػػػذا الدكاككػػػػذلك الرالػػػػ  الػػػػذم جيػػػػ  أف يه ػػػػأ هلػػػػذا  ىػػػػذه العمل ػػػػي أف ينػػػػوف
 الدكاا ديد.

 

أما الدا       أف يعد برريقي تعناس  كىذه العقن ي من ح   النفايي كالعداج كاإلةااة كالعقومي، كأف 
ف ينػػوف إيػػدا ه يرايػػي   ال نػػامل مسػػعول الرػػتب كالفػػركؽ الفر يػػي ب ػػنهم؛   نػػامل املبعػػدئيف   جيػػ  أ

شػػامتن للعنرااكالععػػويت، كالعحويػػل كاإلضػػا ي كالػػربً كالعحويركالق ػػا  كغريذلػػك مػػن المػػواال  جيػػ  أف 
 -ترايػػ    ال نػػامل هلػػؤفء املبعػػدئيف؛ أمػػا برنػػامل املعقػػدميف    ػػ  أف حيعػػوم يلػػ  مػػا يػػد ط الدااسػػيف 

معويػان يلػ  متػااين ملراسعػي الماك ػ  اللغويػي  إ  الػععلم، كجيػ  أف ينػوف ال نػامل أياػان  -نذا املسػعول 
 .32كالعمرينات ال ب ي كالسال   اللغويي كالاضرات كغريذلك مما يناس  مسعواىم الععل مي

 

ىنػاؾ معامػل / رعػ ات اللغػي تسػع دـ بنثػرة   رعلػف سامعػات باكسػعاف كمػن أمههػا ا امعػي القوم ػػي 
عامل ي بإسػتـ آبػا  كمػا كػاف أكؿ رع اللغػي   سامعػي العتمػي إدبػاؿ للغات اتديثي كا امعي اإلستم ي ال

 .33ـ لععل م اللغي العرب ي1982املفعوحي بإستـ آبا    
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اسػػع داـ ىػػذه امل عػػ ات سػػهل سػػدان لف الشػػ   الػػذم يعػػرؼ يػػن اسػػع داـ الوسػػائل الععل م ػػي مثػػل 
أياػان، كلنػن امل عػ  حيعػاج إ  منػاف كسػ ط  املس ل كالف ديوكالشريً يسػعر ط افسػعفا ة مػن رع اللغػي

مثػػػػػل الغر ػػػػػي أكالقايػػػػػي للعن ػػػػػ   كلعػػػػػر  الػػػػػ امل الععل م ػػػػػي الػػػػػ  تععمػػػػػد يلػػػػػ  العننولوس ػػػػػا اتديثػػػػػػي 
 للععبريالشفوم كمهااات افسعماع إليا ة تس  ل الإوات ب حي رااسها بلغي يرب ي   ح .

 اإلذاعة الباكستانية :
يػدا  إـ كيلػ  ضػوء 1966تعلػ م العرب ػي بػالرا يويل  اهلػواء     ايريػاـ بدأت إذايي باكسػعاف  اك  

املسعمعيف املعقدميف لتلعحاؽ بالدااسي من شرؽ أ ريق ا كغرب أ ريق ا كمن سنوب كسنوب شردي آسػ ا 
كدد أذيعا الداك  بعد كدػا كػاؼ مػن إاسػاؿ النع بػات الشػااحي هلػا إ  املسػعمعيف يػن طريػق ال يػد 

سػػ ل كحػػيف دينػػن أف تعحقػػق الفائػػدة الناملػػي مػػن افسػػعماع كاملعابعػػي كتر يػػد نرػػق النلمػػات ا ػػوىلم امل
بػػدأت اإلذايػػي برب عػػي اتػػاؿ  -كا مػػل مػػط افسػػععاني باللغػػي ال ػػوت ي كال واككسػػائل اإلياػػاح الخػػرل 

رحلػػي باملرحلػػي الك  الػػ  أيػػدت كعبهػػا كسػػ ىللا  اكسػػها ك  نفػػ  الودػػا إسػػعمرالعمل   اإليػػدا  للم
كترواافسػػػػعماع الفعلػػػػي كاملعابعػػػػي املسػػػػعمرة تالػػػػي افسػػػػعماع   ػػػػي مػػػػط متحظػػػػي اسػػػػع ابي املسػػػػعمعيف.الثان

كإػػدل املشػػركع لػػدل املسػػعمعيف. كمػػن أسػػل ىػػػذا  قػػد تىل كضػػط ترت ػػ  خػػاص ملعابعػػي إذايػػي الػػػداك  
بػات الػ  يععرضػوف هلػا كاسعمرااال لي مط املسعمعيف ملعر ػي املشػاكل الػ  ت ػا  هم أةنػاء افسػعماع أكالعق

كيقعاػػي ىػػػذا النظػػػاـ بػػػأف ينػػػوف ىنػػػاؾ ملفىلػػػات خاإىلػػي للمسػػػعمعيف لنػػػل  كلػػػي يلػػػ  حػػػدة كأف .ػػػعفظ 
اإل ااة ملىلػػػف خػػػاص لنػػػل مسػػػعمط. كنظػػػرانلف السػػػلوب الػػػذم تعبعػػػو إ ااة تعلػػػ م اللغػػػي العرب ػػػي بػػػالرا يو 

ب الذم جيرم يل و العمل كيتدي املسػعمط يعع أسلوبان سديدان   آلاؿ تعل م اللغات  إفىل النظاـ كالسلو 
 .34باإل ااة فبد أف يقسم العمل يل  خروات كأف تقاـ العتدي يل  أس  مقسىلمي رعلفي

 

 اك  تعلػػ م العرب ػػي بػػالرا يومن سانػػ  مجهوايػػي م ػػرالعرب ي    ن ػػا تعلػػم اللغػػات شػػائعي كمقبولػػي لػػدل 
ىناؾ كع  كثرية كالرتب كثريكف يلعحقوف نذا النوا  املععلميف كىي معرك ي باسم "العرب ي بالرا يو" ك 

من رعلف بت  العات، كاإلاشا ات تنوف بلغي إأل  يي لني يفهمهػا مج عػان مػن الػبت  امل علفػي   تعلػم 
 اللغي العرب ي بافسعماع إ  الرا يو.
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 الراديووالتسجيالت الصوتية :
تبرػي بػاملنهل فسػع دامها مػن خػتؿ الػ امل الععل م ػي املوسهػي ت ت م م النثريمن ال امل الععل م ي كاملر 

بواسري اإلذايات العامي كاإلذايات املداس ي ا اإػي، كسػايد يلػ  إأػاح ىػذه الػ امل سػهولي تسػ  ل 
موا ىػػػػا يلػػػػ  أشػػػػرطي الناسػػػػ ا ح ػػػػ  أإػػػػػبل النثػػػػريمن النعػػػػ  الععل م ػػػػي كالثقا  ػػػػي مر قػػػػي بأشػػػػػرطي 

(Cassettes)  ة النعاب. المرالذم يسػايد يلػ   ااسػي تلػك النعػ  ك همهػا مس ل يل ها ما
 .35كحفظها كامل حف املرتىلل كالق   باخعتؼ أنوايها خاإي د   الطفاؿ كغري ذلك

 

ممنػن تسػ  ل بػرامل تعل م ػي إػوت ي معنويػي تسػػع دـ   آلػاؿ نشػراللغي كسامعػي العتمػي إدبػاؿ املفعوحػػي 
  ة تعل م ي.هلا املاات من ال امل مثل ىذا لنل ما

 التلفزيون التعليمي :
العلف يوف الععل مي يععػ من أكثرالعقن ػات انعشػااان   آلػافت الععلػ م لرػتب املػداا  كا امعػات كإيػدا  
املداسيف كالععل م املسعمركمنا حي الم ي، كذلك ين طريق ب   اك  ذات مسعول ياؿ مػن الع ػم م 

النفػػاءات العال ػػي مػػن البػػ  العػػاـ لرػػات العلف يػػوف الػػ   أيػػدت إيػػدا ان ممعػػازان مػػن دبػػل مداسػػيف ذكم
 .36أإبحا منعشرة   مج ط أ اء العات

العلف يوف لو  كاىاـ   تداي  اللغي الثان ي أكالسنب ي لنو يسعر ط املسايدة   تداي  املهػااات اللغويػي  
م ين بعد، العلف يػوف لػو أمه ػي خاإػي كلها منها مهااة افسعماع، العنلم، القراءة كالنعابي.بالنسبي للععل 

  تػػداي  اللغػػات ك  سامعػػي العتمػػي إدبػػاؿ املفعوحػػي ىنػػاؾ معهػػد العقن ػػي الععل مػػي ك  ػػو اسػػعو يوىات 
للعلف يػػػوف الػػػ   ػػػعم بإيػػػدا  بػػػرامل تعل م ػػػي ملسػػػايدة الدااسػػػيف الػػػذين جيلسػػػوف   ب ػػػو م كيسػػػعف دكف 

 : بالعلف يوف. نذكربعت خ ائ  العلف يوف ىنا
 

العلف يوف يعع أدداأ اة ير ها اإلنساف   آلاؿ اإليتـ،  إ  سانػ  أف جيمػط ال ػواة كال ػوت يسػعر ط 
 أف يس رريل  حاسعيف من أىمىل حوا  اإلنساف كأشدىلىا ات افن ما جيرم   نفسو من أ نااكمشاير.

 

يلػػ  أف تػػأةريه   حالػػي تػػو ره  يقػػـو العلف يػػوف بػػدكاىاـ   .ق ػػق الػػمابً بػػيف أسػػ اء المػػي كتػػدؿ اللػػاث
يفػػوؽ تأةريكػػل كسػػائل افت ػػاؿ الشػػعيب الخػػرل لنػػو يوسػػط نظػػرة املشػػاىدين إ  العػػات بأسػػلوب سػػهل 
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كبرريقػػػػػي مشػػػػػودي،كيثريالويي كاإلحسػػػػػا  باملشػػػػػاكل افسعماي ػػػػػي كيوسػػػػػد  ا عػػػػػان ك اسػػػػػان للمسػػػػػامهي   
 .37حلىلها

 

السػػنوات القا مػػي يػػأيت ي ػػر النمب ػػوتر. العلف يػػوف  نسػػعر ط أف نقػػوؿ أف ىذاىوي ػػرالعلف يوف كلنػػن  
موسو    كل منػ ؿ باكسعا    نبغػي أف جتهػ ال امل املف ػدة أكثػرمن دبػل   آلػاؿ الععلػ م كالمب ػي ، لفىل 

 العلف يوف اكن ىاـ لايتـ كإخراج ال امل حيعاج إ  ينايي  كاىعماـ كبريحس  معرلبات الع ر.
 

م  ات ا اإػي يػن الرا يػو كيعفػوؽ   هػا يلػ  أنػو جيمػط العناإػر الثتةػي املػؤةرة   خ ػاؿ العلف يوف ديعازبامل
ا مػػػػػػاىريكىي ال ػػػػػػوت كال ػػػػػػواة كاتركػػػػػػي، العلف يػػػػػػوف جيػػػػػػذب العػػػػػػواـ كالطفػػػػػػاؿ كالربقػػػػػػي غرياملععلمػػػػػػي 

  يعم  العلف يػػوف بأنػػػو أدػػػرب كسػػػ لي لتت ػػػاؿ املػػػواسهي كدػػػد يعفػػػوؽ العلف يػػػوف يلػػػ  افت ػػػاؿ املػػػواسهي 
دداتو يل  تنبريالش اء ال غرية ك.ريك الش اء الثابعػي، كمػا أف بػرامل العلف يػوف   أغلبهػا بػرامل مل ػي 
نظران لنو مازاؿ م واان    ائػرة دررىػا الػدك ، كهلػذا  ػإف العلف يػوف أدػدايل  راطبػي الػرأم العػاـ  اخػل 

يػػو كسػػ لي يامل ػػي كمػػا أف مشػػاىدة العلف يػػوف تعرلػػ  البلػػد كالعأةري  ػػو.  ػػالعلف يوف كسػػ لي دوم ػػي كلنػػن الرا 
العفرغ النامل ملعابعي براآلو كالمك  النلي لػذلك مػن دبػل مشػاىديو، بعنػ  الرا يػو الػذم فيشػمط ىػذا 
العفرىلغ كذلك المك  ل اآلو كما أف العلف يػوف يعفػوؽ يلػ  رعلػف كسػائل افيػتـ الخػرل ب ػواة منقرعػي 

 .38النظري  كل موضوع
 

افخراج العلف يػو  ىوا انػ  العنف ػذم   يمل ػي افنعػاج  ػإذا كػاف انعػاج برنػامل مػا حيعػاج إ  تو رييناإػرمع ني ما يػي 
كبشريي كآل ي.  إف اإلخراج بايعبااه سانبان من سوان  ىػذه العمل ػي، خيػع  باسػع داـ ىػذه العناإػرمج عها كتوس ههػا 

ي يعحػػوؿ بعػػدىا الػػن  املنعػػوب أكالفنػػرة أكاملوضػػوع أكاتػػدث إ  شػػنل كإ اا ػػا ل ػػ اغي ال نػػامل إػػ اغي  ن ػػي مع نػػ
مرئي آلسمىل.كيل  ىػذا النحػو ينػوف اإلخػراج يمل ػي إػ اغي كإػنايي  ن ػي لعنف ػذ ال نػامل كاخراسػو إ  ح ػ  الوسػو ، 

  ،Artistic  أم تشػػػمل يلػػػ  ا انػػػ  الفػػػو ا مػػػاه اإلبػػػدايي )Techniqueكبالعػػػاه  إ ػػػا يمل ػػػي تقن ػػػي)
.كيلػػػػ  ىػػػػذا 39  كىواملععلػػػػق بػػػػأ اء العناإرالبشػػػػريي ك املعػػػػدات ك السهػػػػ ةMechanicكا انػػػػ  اتػػػػر  أكاوه )

  بأنػػػو ا انػػػ  العقػػػو   يمل ػػػي افنعػػػاج...أم آلمويػػػي Directionالسػػػا  دينننػػػا تعريػػػف اإلخػػػراج العل ف يػػػو  )
امل كإخراسػػو إ  ح  الوسػػو  أك...ىػػو: ال ػػ اغي العقن ػػي السػػال   الفن ػػي اإلبداي ػػي كاتر  ػػي املسػػع دمي   تنف ػػذ ال نػػ

 .40كاتر  ي لعنف ذ ال نامل كإخراسو إ  ح  الوسو 
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 التلفزيون في تعليم اللغة :
كلنػػػا نعػػػرؼ يػػػن العلف يػػػوف كأمه عػػػو ال ػػػـو مسػػػلىلمي    العػػػات كلػػػو، دينػػػن أف يسػػػايد العلف يػػػوف   تػػػداي  

 املهااات اللغويي يل  النحو العاه :
 مهارة االستماع :

الععػرؼ يلػ  البن ػي  ،مناذج افسععماؿ اللغػوم ،العنغ م كالن ، الععرؼ يل  الإوات اللغويي   س ادها
 ۔ك هم العول الععرؼ يل  العتدات بيف النلمات ، هم املعىن ،النحويي   س ادات

 

 مهارة التكّلم :
 ۔الععبريين النف ، بن ي اللغويي   النتـاسععماؿ ال، الن كالعنغ م، النرق بأإوات النتـ

 مهارة القراءة :
 بػل القػراءة )اجتػاه النعابػي كحركػيتػداي  مػا د، العتدػي بػيف الإػوات كالرموزالنعاب ػي، ا وان  اترك ي   القراءة

بن ي الععرؼ يل  ال، الععرؼ يل  مناذج من أسال   ا ً امل علفي، الععرؼ يل  آلمويات النلمات، العيف 
 ۔دسم املقركء، اللغويي املنعوبي

 مهارة الكتابة :
 41۔كعابي املذكىلرات ،الععبرياملوسىلو، كعابي اتركؼ،  الربً بيف ال وت كالرم النعاي

 

 السينما واألفالم التعليمية :
 قد أإبحا ال تـ الععل م ي يل  مسعول ممعازمن ح ػ  العػول العلمػي كالعقن ػي املعقدمػي   اإلخػراج 

ا اكسػػػبها القػػػداة يلػػػ  الععلػػػ م ا  ػػػد كيلػػػ  مسػػػعول كاسػػػط مػػػن الرػػػتب  اخػػػل املػػػداا  كا امعػػػات ممػػػ
 .42كخااسها

 

ال ػػػتـ الععل م ػػػي تاػػػم حاسػػػعيف السػػػمط كالب ػػػركمط ذلػػػك اتركػػػي كيمل ػػػي الععلػػػ م كالػػػععلم تععمػػػد يلػػػ  
شاىدة العمل ي ي الشاشي السمط كالب ر.ىذه ال تـ تنقل الب اي إ  الف ل كحيقق من ختهلا  مثتن: م

العمل ػػػي ا راح ػػػي للقلػػػ  تعبػػػط خرػػػوات العمل ػػػي مػػػط ا ػػػراحيف كالطبػػػاء كمشػػػاىدة منرقػػػي العمل ػػػي كامػػػا 
 .43القل  ذاتو
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كمػػػن العقن ػػػات املعقدمػػػي الػػػ   خلػػػا آلػػػاؿ ترػػػويربرامل الععلػػػ م )النمب ػػػوتر   قػػػد ت ت ػػػم م كبرآلػػػي النثػػػريمن 
 ناكؿ يد املععلم كتوسد العفاإ ل ينو   لثنا ىذا.ال امل الععل م ي ككضعها   مع

 

 استخدام الصورفي تعليم اللغة :
تقط إوااوتت أكال وااملسػرحي ضػمن مػا يعػرؼ باملع نػات املرئ ػي غريالعاكسػي مثػل اللوحػات الععل م ػي 

 امل علفي كدر  السايي كلوحي النرق.
 

ات ػػوؿ يل هػػا بأسػػعاازى دة، كمػػا أف اسػػع دامها تعم  ىػػذه املع نػػات بأ ػػا معػػو رة   السػػواؽ كيسػػهل 
 .44سهل كل     و خرواة يل  الدااسيف ل ا غالبان فتسععمل دوىلة النهرباء

 

ىنػػػاؾ  وائػػػد يديػػػدة فسػػػع داـ ال ػػػوال ا تعػػػ ين الرموزكاملعػػػا  الػػػ  تنػػػوف غاماػػػي كمبهمػػػي كتػػػمسم ا ػػػ ات حػػػيف 
كالقػػػراءات كالبحػػػوث اإلضػػػا  ي ملػػػا جتهػػػ ه مػػػن بػػػراىيف ك فئػػػل مرئ ػػػي تقػػػدـ موضػػػوع الدااسػػػي كمػػػا تو رحوا  للدااسػػػات 

 كمسوسي  هي يبىلااة ين مفاى م منعومي   اللفاظ.
  وائد العقن ات المبويي لغريالناطقيف   تعلىلم اللغي :

  الوسائل الععل م ي هلا  وائد تربويي كىي :
 تنمي   املععلم ح  افسعرتع كترغىلبو   الععلم.

 املععلم للععلم كتذكي نشاطو   دايي الدا . تشوؽ
.ػػرااملععلم مػػن  كاه العقل ػػدم )أم جتعلػػو مشػػااكان بعػػد أف كػػاف مسػػعمعان  كتقػػوىلل بػػو اكح افيعمػػا  يلػػ  

 النف .
 

توسػػط آلػػاؿ حػػوا  املػػععلم كامنانػػات افسػػعفا ة منهػػا  عسػػايد يلػػ  تػػداي  الذف يلػػ  كػػاع إػػوت 
 م ط معويات ال واة أكاملا ة الععل م ي املعركضي.اترؼ أكالنلمي كالعيف لعلم جب

 تقوىلم العتدي بيف املععلم كاملعلم كت يد من ةقعو بو.
 تسايد يل  معا ي مشاكل النرق كحسن لفظ النلمات كاتركؼ.

 تؤكد ش   ي املععلم كتقاي يل  خ لو.
 

 بي الش اء.تسايد يل  ابً أس اء املعلومي ببعاها كابً الس اء بالنل كمعر ي نس
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تعلػػػم املعػػػا  ال ػػػح حي للعبػػػااات كاملفػػػر ات الغاماػػػي كاوػػػرىل ة بأدػػػلىل الخرػػػاء كأد ػػػر الكدػػػات كتنىلمػػػي 
 مفر ات املععلم.

 

تع ل الفرص ا  دة إل ااؾ اتقائق العلم ي، من ختؿ ابرها ا  ات ا ديدة با  ات السابقي كبالعاه 
 ا   ذىن املععلم مدة أطوؿ.الق اـ بع ااب ذات ي سديدة،  عثبا كله

 تد ط املععلم للععلم بواسري العمل كترغبو   الععل م.
 

تقػػوىلم اكح العأمػػل   املػػععلم كتسػػايده يلػػ  اسػػعنباط املعػػااؼ ا ديػػدة ل سػػايده ذلػػك   حػػلىل مشػػاكلو 
 بواسري تعم م ا  ات السابقي.

 

مػن املععلمػيف بػإ ااؾ حسىلػي معقػااب  تسايد يل  نقل املهااات مػن إػاح  املهػااة إ  أك يػد  ممنػن
 بغت النظرين املسعول الثقا  كالفركؽ الفر يي.

 

تسػػػايد يلػػػ  سلػػػ  العػػػات ا ػػػااسي إ  غر ػػػي ال ػػػف، )أم أ ػػػا تػػػذكي اتػػػ ىل ال ىلمػػػا  كاملنػػػا  لػػػدل 
 املععلىلم .

 

   تع ي ىا.تقوىلم شعواان املععلم بأمه ي املعلومات كاملعااؼ ال  اكعسبها كذلك يؤ م بالعاه إ
 تعاجل مشنل  افنف ااالسنا  كاملعر  بعس ريىا لوسائل افت اؿ ا ماىرييي   العمل ات المبويي.

 تنقذ املعلم من بعت موادف الاعف )أم أ ا يبااة ين .اريمسبق للدا  .
 تو ركدا كل من املعلم كاملععلىلم.

 .45ت سركتسهل يمل   الععل م كالععلىلم
 

ذكرناىػػا سػػابقان للوسػػائل الععل م ػػي املسػػع دمي   تعلػػ م اللغػػي ىػػي تعػػدىل مػػن تقن ػػات تربويػػي الفوائػػد الػػ  
للعػػداي  يلػػ  املهػػااات امل علفػػػي لععلػػ م اللغػػي العرب ػػػي لغريالنػػاطقيف نػػا كىنػػػاؾ توسػػد افجتاىػػات املا يػػػي 

 كافجتاىات املعنويي لعسه ل يمل ي الععل م   ىذه الفوائد.
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 یقاتحواشی والتعلال
 

شااع يري باشا بالقاىرة، مجهوايي  - 9"طرؽ تعل م اللغي العرب ي" منعبي النهاي امل ريي  . د يبد القا اممد   أ  1
 .100ـ ص 1982م رالعرب ي. 

، اململني العرب ي 40  السني 12852يبد اهلل ي س  كماؿ "اسع داـ اتاس     تعل م اللغي" سريدة الريا  ) 2
 .18ص   ـ2003-9-1السعو يي يـو افةنيف 

"اتواا  النعاب املداسي" مقاؿ   الس ل العلمي للندكة العامل ي الك  لععل م العرب ي  .دف شي  دم    3
 .111ص  ـ1980ىػ1400لغريالناطقيف نا، يما ة شؤف املنعبات،سامعي الريا ، اململني العرب ي السعو يي 

، "الس ل العلمي للندكة العامل ي الك  لععل م العرب ي لغريالناطقيف نا" . يلي القاكي   -. إ و ممو  إكاي ل    4
 .112م  1980 املوا ق ىػ1400يما ة شؤف املنعبات، سامعي الريا ، اململني العرب ي السعو يي 

  اململني العرب ي 12852، )العد  40ال وم ي ت داين مؤسسي ال مامي ال حف ي السني  "الريا "سريدة  5
 .18ص  ـ2003-9 -1يي السعو 

 .18ص …املرسط السابق  6
 .18ص …املرسط السابق   7
، اململني العرب ي 40  السني 12852ي س  كماؿ يبد اهلل "اسع داـ اتاس     تعل م اللغي" سريدة الريا  )  8

 .18ص  ـ2003-9-1السعو يي يـو افةنيف 
 .18ص ...نف  املرسط السابق  9

"العقن ات المبويي اتديثي   تعل م اللغات السنب ي"  ااأم ي للنشركالعوزيط . يبد اهلل أ - .  إ و ممو  إكاي ل  10
  .27ص ـ1986

  نامل للحاس  اوه افإرتح ىذا يسععمل ل امل د رية ال من، أكد رية املوضويات كغريىا كما يسععمل ل  11
Software. 

 .18ص ...نف  املرسط السابق  12
، اململني العرب ي 12852العد  :  - 40لريا " ال وم ي، ت داين مؤسسي ال مامي ال حف ي، السني سريدة "ا  13

 18ص  ـ1/9/2003السعو يي، 
"العقن ات المبويي   تداي  اللغي العرب ي لغري الناطقيف نا" منشواات  .ممد يلي الس د  أ  - .  يلي القاكي  14

 .243ص  ـ1991املوا ق  ىػ1411اإليس سنو. 
 .243نف  املرسط...ص   15
 .243نف  املرسط...ص  16
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  سامعي 18 -1  )الوحدات2606"تداي  اللغي العرب ي"، منهل البنالوايو    المب ي ) .ملك خالقدا    17
 .296 -295ـ ص 2001العتمي إدباؿ املفعوحي بإستـ آبا ، 

ـ 2003ريل ما  سوف پبلعسعاف ا –ا گلگ؟ سو ماىي "انع اب"  ےر ك ا قت و پإدباؿ شاىيف، ممد كم 18
، ميف بازااسنر ك   .55ص   ـ 2003  مانع اب اائمز وـا

 .ي العتمي إدباؿ املفعوحيات كلها...ك امع امعلل   مراك إدل م ي   19
  النمب وتركاإلنمنا" آللي ال مامي الريا ، اململني العرب ي السعو يي )العدر ل وف أمي   ي بامل رم، سواج "  20

 .53م  2001   يسم  1687
ًن  .  .السبايي زىري أ 21 ًن  "كل ات المريسلراف بالرائف" آللي أىتن لل روط ا ويي السعو يي،   اير  كسهتن

 .44ص  ـ2002
النلوب بشرييبد الرح م "اسع داـ السه ة   يمل ي الععل م كالععلم"  ااإح اء العلـو بريكت، لبناف   22

 .20-19ـ ص 1996ىػ1416
غنا ين اسع داـ النع "سريدة الريا  ال وم ي ت داين مؤسسي ال مامي أالعسا  ايا "املناىل كال امل   23

 .18ص    ـ 2003-9-1  اململني العرب ي السعو يي 12852ال حف ي،السني الابعوف )العد  
 .22املرسط دبل السابق...ص   24
  مقدمي. سامعي العتمي إدباؿ 2606نالوايو    المب ي )"تداي  اللغي العرب ي" منهل الب .ملك خالق  ا    25

 .293ص ـ2001املفعوحي بإستـ آبا  
"الس ل العلمي للندكة العامل ي الك  لععل م العرب ي لغريالناطقيف  .القاكي يلي ممد   -.إ و ممو  إكاي ل    26

 .351ص       ـ1980ىػ،1400نا" يما ة شؤكف املنعبات بالريا  اململني العرب ي السعو يي 
 .351نف  املرسط السابق...ص   27
"اسع داـ العقل افلنمك    تعل م العرب ي لغريالعرب" مقاؿ نشر  الس ل العلمي للندكة العامل ي  .د  ر رج     28

 ـ1980-ىػ1400ي يما ة شاوف املنعبات الريا ، اململني العرب ي السعو ي، الك  لععل م العرب ي لغريالناطقيف نا 
 .329ص 

"العننولوس ا اللغويي كيلم الإوات" الس ل العلمي للندكة العامل ي الك  لععل م العرب ي  .باكت ممد حسن   29
 .349ـ ص 1980ىػ1400لغريالناطقيف نا"يما ة شاوف املنعبات، سامعي الريا ، اململني العرب ي السعو يي 

 .349نف  املرسط السابق...ص   30
 .350نف  املرسط السابق...ص   31
 .350نف  املرسط السابق...ص  32
33 *Arab League Educational Cultural and  Scientific Organization.   
 … ـ حس  ىذا العقرير2002* املرا  ىنا ياـ  34
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املوا ق  ػ،ى1422تقرير  آللىلي "أىتن كسهتن"، ا روط ا ويي العرب ي السعو يي، ذكالقعدة / ذكات ي  35
 .95ص  ـ2002  اير

"العقن ات المبويي   تداي  اللغي العرب ي لغري الناطقيف نا" منشواات  .ممد يلي الس د  أ  -. القاكي يلي    36
 247ص  ـ1991املوا ق ىػ1411املنظمي اإلستم ي للمب ي كالعلـو كالثقا ي )إيس سنو  

قسم العري جبامعي العتمي إدباؿ املفعوحي كلنن بسب  ض ق املناف خربا أكؿ رع اللغي بإستـ آبا  كاف يند ال 37
 ـ لعداي  املعلميف.1982ل نسو   الأسه تو ككاف ت أ ائو من دبل 

اشدم يلي يبد الر ن "تعل م العرب ي بالرا يو" مقاؿ   الس ل العلمي للندكة العامل ي الك  لععل م العرب ي لغريالناطقيف نا،  38
 .289ص    ـ1980املوا ق  ىػ1400ا ة شؤكف املنعبات، سامعي الريا ، اململني العرب ي السعو يي يم
-ىػ1416النلوب، بشرييبد الرح م "اسع داـ السه ة   يمل ي الععل م كالععلم"  ااإح اء العلـو بريكت، لبناف  39

 .21ص  ـ1996
 .20نف  املرسط السابق ...ص  40
" كاافيتـ   تنم ي الويي القومي" آلمويي البحوث املقدمي   الندكة العلم ي العامل ي  يبد اتل م، مي الدين 41

 .253-252ص  ـ1977الثان ي   سامعي ب رة، )النعاب الثا   منشواات مرك   ااسات ا ل ل العري 
 .253-252نف  املرسط السابق ...ص  42
 .272نف  املرسط السابق...ص   43
 ـ1988-ىػ1409اج العلف يو  ك نوف افخراج"  ااالشركؽ، سدة، اململني العرب ي السعو يي شليب كـر "افنع 44

 .271ص 
"العقن ات المبويي   تداي  اللغي العرب ي لغري الناطقيف نا " منشواات  .ممد يلي الس د  أ - .القاكي يلي    45

 .115-114ص  ـ ،1991-ىػ1411املنظمي اإلستم ي للمب ي كالعلـو كالثقا ي 


