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لقد كانت اململكة العربية السعودية منذ إنشاء أول معهد متخصص فيها لتعليم اللغة 
العربية لغري الناطقني هبا يف جامعة امللك سعود )يف العام ١39٥هـ/ ١97٥م( سّباقة يف 
إنتاج الكثري من املواد التعليمية املوجهة لغري العرب، متبعة يف ذلك األساليب احلديثة 
والربامج  والكتب  السالسل  من  عدد  ذلك  من  نتج  وقد  األجنبية.  اللغات  تعليم  يف 

املصممة هلذا الغرض. 
التعريف هبذه األعامل بصورة موجزة، دون إخالل  التالية، نحاول  الصفحات  يف 
باملعلومات الرضورية يف وصف كل كتاب أو سلسلة. وقد استفدنا يف ذلك من فحص 
الكتب، كلام أمكن ذلك، إضافة إىل املعلومات التي وفرها بعض النارشين أو املؤلفني 

أنفسهم إما يف مقدمات الكتب أو يف نرشات تعريفية هلا. 
كتب  العامة،  السالسل  جمموعات:  مخس  إىل  والسالسل  الكتب  ُقّسمت  وقد 
العربية ألغراض خاصة، وكتب يف موضوعات متخصصة، وبرامج إذاعية وحاسوبية، 
أو  الشخصية،  معلومايت  حسب  صدورها  تواريخ  وفق  الرتتيب  جاء  كام  ومعاجم. 

حسب ما ورد يف تاريخ نرشها.

املقـدمـة
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جلميع من أسهم يف توفري الكتب واملعلومات شكري وتقديري، سائاًل املويل القدير 
أن ينفع هبذه املعلومات الباحثني عن مواد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا املناسبة 

لرباجمهم ومؤسساهتم التعليمية. 
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السالسل العامة

أواًل
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1- العربية للحياة:
حتت  سليامن،  مصطفى  الدين...،  حمي  عبدالعزيز،  مصطفى  ناصف  املؤلفون: 

إرشاف د/ حممود إسامعيل صيني، وبمشاركة منه يف الكتاب الرابع.
النارش: عامدة املكتبات، جامعة امللك سعود. بدأ صدور السلسلة يف العام ١397هـ 

/١977م. وصدرت الطبعة األوىل للجزء الرابع يف العام )١٤٠9هـ / ١989م(.
اململكة  الناطقني هبا صدرت يف  العربية لغري  اللغة  تعليم  تعد هذه أول سلسلة يف 
العربية السعودية. )وقد بدأ صدورها حوايل العام ١396هـ/ ١976م( وتتكون من 
اللغة  ملعهد  أساًسا  كانت  السلسلة  إن  وحيث  كتاب.  مستوى  لكل  مستويات،  أربعة 
العربية بجامعة امللك سعود فلم يرافقها كتب للمعلم، حيث إن معلمي اللغة باملعهد 
كانوا خيضعون للتدريب عىل أساليب تعليم اللغة احلديثة يف صورة ورش عمل ولقاءات 

أسبوعية يقيمها املعهد ملنسوبيه.
وحدة  بكل  وحدات،   ١٠ عىل  منها  كل  يشتمل  كتب،  أربعة  من  السلسلة  تتكون 
أربعة دروس. وقد بدأت السلسلة يف إطار الطريقة السمعية الشفوية يف كتاهبا األول 
ثم استفادت من املنهج التواصيل يف املراحل الثانية والثالثة والرابعة. وقد أعدت وفق 

املنهج التكاميل لتعليم مهارات اللغة املختلفة. 
الثاين مثاًل: »وللتدريبات  التايل عىل الكتاب  التعليق  الرابع  نقرأ يف مقدمة الكتاب 
االتصالية نصيب كبري يف هذا الكتاب، ومنها التدريب عىل الكالم يف املواقف املختلفة، 
والربقيات  الرسائل  وكتابة  احلوار،  التلفزيوين ورسد  احلديث  الرأي، وممارسة  وإبداء 

وتصميم الدعوات والبطاقات.« )العربية للحياة، الكتاب الرابع، صفحة س(.
أما بناء الوحدات، فجاءت يف صورة نص أسايس مع تدريبات االستيعاب يف الدرس 
األول. ييل ذلك تدريبات معجمية )املفردات والتعبريات االصطالحية والبحث( يف 
الثاين، وتدريبات الرتاكيب يف الثالث، ثم تدريبات التعبري الشفوي والكتايب واأللعاب 

اللغوية يف الدرس الرابع. )انظرمثاًل: »التعريف بالكتاب« الرابع، ص ق(. 
يالحظ أن الكتاب األول يعتمد عىل النصوص احلوارية التي تتعلق باحلياة اليومية، 
يف  قرائية  نصوص  إىل  النصوص  وتتحول  وظيفية.  بطريقة  النحوية  الرتاكيب  ويقدم 
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املراحل التالية، بعضها مؤّلف، وبعضها نصوص واقعية أو بترصف يسري، مقتبسة من 
مصادر خمتلفة، كام هو األمر مع نصوص الكتاب الرابع. 

الثقافة  إىل  إضافة  واإلسالمية،  العربية  الثقافة  السلسلة  تعكس  الثقايف:  املحتوى 
العاملية. مثاًل نقرأ أن الكتاب الثالث »يعتمد أساًسا عىل الثقافة اإلسالمية، والتعريف 
ببعض العادات واملفاهيم العربية اإلسالمية، و إحاطة الدارس بجو إسالمي ينبثق من 

مفهوم سلوكي تربوي.« )مقدمة الكتاب الرابع، ص ع(.

٢- )أ(  سلسلة تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها: الكتاب األسايس
حسان  متام  د  العبادي،  عبدالكريم  عبداهلل  د  اجلربوع،  سليامن  عبداهلل  د  املؤلفون: 

عمر، د عيل محد الفقي، د حممود كامل الناقة، د رشدي أمحد طعيمة.
النارش: معهد تعليم اللغة العربية، جامعة أم القرى.

تتكون السلسلة من ستة أجزاء يتكون كل جزء من قسمني، ويصاحبها كتب لتعليم 
الكتابة واخلط واألصوات، إضافة إىل مرشد للمعلم وعرشة قصص قصرية. 

املحتوى الثقايف عام وإسالمي.
)ب( سلسلة أم القرى لتعليم العربية للناطقني بغريها

التأليف: فريق من املؤلفني.
تتكون السلسلة املبنية عىل املنهج التكاميل يف تعليم اللغة من أربعة أجزاء يصاحب 
كل منها كتاب للمعلم. كام يصحب كل جزء عرشة قصص متدرجة. ويتبع السلسلة 

معجم خاص هبا.
النارش: معهد تعليم اللغة العربية، جامعة أم القرى. علاًم بأن عميد املعهد أفاد )يف 

ربيع األول، ١٤٤١هـ( بأن مجيع هذه الكتب قيد الطباعة والنرش.
لقد اقترصنا عىل املعلومات اليسرية أعاله لعدم توافر الكتب لدينا وقت إعداد هذه 

الدراسة.
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3- سلسلة العربية للناشئني
الطاهر  خمتار  عبدالعزيز،  مصطفى  ناصف  صيني،  إسامعيل  حممود  د/  املؤلفون: 

حسني.
النارش: وزارة املعارف )التعليم حالًيا( السعودية، الرياض ) ١٤٠3هـ/ ١983م(

موجهة  وهي  نوعها،  من  املعروفة  السالسل  يف  األقدم  وهي  السلسلة،  تتألف 
مجيع  يف  معروفة  فهي  السلسلة،  ألقدمية  ونظًرا   .١8 إىل  تقريًبا   ١٢ سن  من  للتالميذ 
أنحاء العامل اإلسالمي، حيث بقيت مقررة يف كثري من مؤسساهتا التعليمية ملدة طويلة. 
وقد طبعت وزارة املعارف )التعليم حاليا( السعودية منذ أكثر من ثالثني عاًما مائة ألف 
نسخة منها نفدت مجيعها. كام أعاد نرشها عدد من اجلهات األخرى )مثل مؤسسة اقرأ 
يف السعودية( ودور نرش ومؤسسات تعليمية أخرى يف دول أجنبية، منها تركيا وجنوب 

أفريقيا وإندونيسيا وغريها.
للمعلم. ويتألف كل كتاب من  للتلميذ وستة كتب  السلسة من ستة كتب  تتكون 

ستة أقسام، بكل قسم مخس وحدات. بذلك يكون جمموع الوحدات ثالثون وحدة.
وتعد السلسلة رائدة يف جمال تعليم العربية للناطقني بغريها من حيث اشتامهلا عىل 
الدروس  لتقديم  للمعلم  إرشادات  ويقدم  التلميذ  كتاب  مواد  حيوي  للمعلم  كتاب 
املرحلة  يف  بالتالميذ  اهتاممها  حيث  من  رائدة  تعترب  كذلك  تفصيلية.  عملية  بصورة 
عرش(.  الثاين  حتى  العارش  )الصف  والثانوية  التاسع(  إىل  السابع  )الصف  املتوسطة 
العربية  اللغة  تعليم  يف  التكاميل  املنهج  اتباعها  يف  بالريادة  تتميز  سبق،  ما  إىل  إضافة 

للناطقني بغريها )بل وألهلها كذلك(.
http://fliphtml5.com/uxgq/jyzl الكتاب متاح عىل الشابكة )اإلنرتنت( يف املوقع
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4- سلسلة تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها
املؤلفون: فريق من الباحثني واملعلمني بمعهد تعليم اللغة العربية »)أكثر من مخسني 

معلاًم وخبرًيا ومتخصًصا(«
النارش: معهد تعليم اللغة العربية، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض.
من الصعب أن نسمي جمموعة الكتب سلسلة باملفهوم املعروف، حيث إهنا يف واقع 
سعود  بن  حممد  اإلمام  بجامعة  العربية  اللغة  تعليم  ملعهد  التعليمي  املنهج  متثل  األمر 
اإلسالمية. وبام أن السلسلة ختتلف عن املألوف يف هذا املجال، حيث تتميز بخصائص 

ال نجدها فيام سواها، فسنورد أدناه ما جاء يف النرشة التعريفية للسلسلة:
اللغة  إليه دارس  السلسلة من تصور شامل ملا حيتاج  انبثقت هذه  السلسلة:  »كتب 

العربية املسلم، فكانت أنواًعا من الكتب:
١- الكتب املخصصة للطالب وعددها ثالثة وثالثون كتاًبا.

٢-كراسات تدريب اخلط وعددها أربع كراسات.
3- أدلة املعلم وعددها مخسة أدلة: دليل للامدة الدينية، وأربعة للمواد اللغوية، لكل 

مستوى دليل.
٤- معاجم: أربعة، لكل مستوى معجم.

واحلديث  الكريم  القرآن   )١( رئيستني:   فئتني  من  دروس  عىل  السلسلة  وتشتمل 
والكتابة  والتعبري  والقراءة  اخلط   )٢( اإلسالمي  والتاريخ  والتوحيد  والفقه  الرشيف 
 ٤ مستويات:  أربعة  عىل  موزعة  وهي  والنقد.  والبالغة  واألدب  والرصف  والنحو 
كتب للمستوى األول، 7 كتب للمستوى الثاين، ١٠ كتب للمستوى الثالث، ١٢ كتاًبا 

للمستوى الرابع. ولكل مستوى كتب مصاحبة: كراسة اخلط واملعجم ودليل املعلم. 
)انظر النرشة التعريفية للسلسلة: ص 3(.

السلسلة متاحة يف صورة رقمية لدى املعهد.
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5- سلسلة أحب العربية: منهج اللغة العربية للناطقني بغريها
مصطفى  ناصف  حسني،  الطاهر  خمتار  صالح،  إسامعيل  حممود  أ.د./  املؤلفون: 

عبدالعزيز.
وما  (١٤١٠هـ/١99٠م،  الرياض.  اخلليج،  لدول  العريب  الرتبية  مكتب  النارش: 

بعدها(
املوزع: مكتبة تربية الغد، ص.ب. 3٢٥38، الرياض ١١37١. 

اململكة  يف  صدرت  )للصغار(  نوعها  من  متكاملة  سلسلة  أول  هذه  تعد  تارخييًّا، 
العربية السعودية، وربام يف العامل العريب واألجنبي، وقد بدأت بأربع مراحل )االبتدائية 

األوىل إىل الرابعة( ثم تطورت لتشمل املراحل األخرى يف أوقات الحقة.
السلسلة موجهة للطالب من سن أربع سنوات فام فوق )أي الروضة والتمهيدي 
وحتى املستوى الثاين عرش- الثالث ثانوي(، وتعتمد اللغة العربية الفصحى مستهدفة 
متكني الدارس من االتصال الشفهي والتحريري باللغة العربية وهتيئته الستخدام اللغة 
يف مواقف اتصالية وتعليمية حقيقية، وإعداده لدراسة بقية املواد باللغة العربية، إذا أراد 

ذلك، يف مدارس التعليم العام واجلامعات العربية.
كتاب  منها  مرحلة  لك  يكرس  مرحلة.  أو  مستوى   )١٤( يف  املجموعة  »وتتدرج 
السمعية  الوسائل  من  عدد  إىل  باإلضافة  للمعلم،  وكتاب  التدريبات  وكتاب  للتلميذ 
تشتمل عىل أرشطة تسجيل )كاسيت( والوسائل البرصية املرتبطة بالكتب، التي تشتمل 
عىل البطاقات واللوحات املصورة، ودليل آخر للمعلم الستخدام الصور والبطاقات.«

من اتصال شخيص بأحد املسؤولني يف مكتب الرتبية لدول اخلليج العربية، يذكر أن 
هناك تسجيالت بالصوت والصورة لكتب املرحلة االبتدائية الثالثة األوىل.

ويستغرق تدريس كل كتاب يف السلسلة حوايل مائة حصة دراسية من أربعني دقيقة. 
لكتاب  حصة  وعرشون  مخس  و  التلميذ  لكتاب  حصة  وسبعون  مخس  منها  يكرس 

التدريبات.
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»وقد استخدم يف تأليف املجموع منهج تكاميل يستهدف أن يامرس املتعلم مهارات 
اللغة األربع من سامع وحمادثة وقراءة وكتابة عىل نحو يؤكد كل منها اآلخر ويسايره 
ومفردات  وحروف  أصوات  من  اللغة  عنارص  عىل  يتدرب  وأن  وتوازن،  اتساق  يف 

وتراكيب...
»ويشتمل كل كتاب من كتب املجموعة عىل عدد من االختبارات التقويمية لقياس 

مدى تقدم التلميذ مع تقدم الدروس...
»وقد احتوى كل كتاب من كتب التلميذ عىل قاموس مصور يشتمل عىل الكلامت 
احلسية، كام ذيل بقائمة للمفردات مرتبة ترتيًبا ألفبائًيا )مع بيان الدرس الذي وردت فيه 

أول مرة( ليسهل مراجعة املفردات....
»أما كتاب املعلم الذي خيص كل مرحلة فيحتوي عىل جمموعة من طرق وأساليب 
التدريس املقرتح اتباعها عند تقديم كل درس وعند إجراء التدريبات املختلفة، مع حل 
التدريبات الواردة يف كتاب التلميذ وكتاب التدريبات، ما عدا التدريبات التي تستدعي 
األلعاب  مثل  اإلضافية  األنشطة  من  عدًدا  أيًضا  املعلم  كتاب  ويضم  حرة.  إجابات 

اللغوية واألناشيد«.
وتتميز كتب املستويات 7-9 بالرتكيز عىل القراءة املكثفة واملوسعة، ومعاجلة وظيفية 

لعدد من أبواب النحو العريب.
أما كتب املستويات ١٠-١٢ فتشمل، إضافة إىل القراءة بنوعيها، دروًسا يف قواعد 

النحو والرصف ويف األدب والبالغة والنصوص.
)انظر: الدليل الصادر من مكتب الرتبية العربية لدول اخلليج باسم: أحب العربية: 

منهج اللغة العربية للناطقني بغريها، بترصف يسري.( 
حتى  األوىل  الصفوف  مفردات  عىل  يشتمل  مصور  معجم  السلسلة  يصاحب 
املستوى السادس. ويتكون من مجيع كلامت الكتب، إضافة إىل عدد آخر من الكلامت 
كثرية الشيوع يف اللغة العربية )ليصل املجموع إىل ثالثة آالف كلمة( مرتبة ألفبائًيا مع 
الصور املناسبة ومقابالهتا باللغة اإلنجليزية وملحق بالكلامت اإلنجليزية مع مقابالهتا 

باللغة العربية.
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6- سلسلة: تعّلم العربية
املؤلفون: )1( املرحلة االبتدائية: أ.د./ حممود إسامعيل صالح، خمتار الطاهر حسني، 

ناصف مصطفى عبد العزيز.
)٢( املرحلة املتوسطة: د أمحد اخلويل ود. صربي عيد مرزا.

صفوان  و  فضل  عبداخلالق  حممد  ود.  السحيباين  صالح  د.  الثانوية:  املرحلة   )3(
عثامن عبدالرحيم.

النارش: مؤسسة مناهج العاملية، الرياض. وقد صدرت الطبعة األوىل لكتب املرحلة 
االبتدائية يف العام ١٤٢8هـ/ ٢٠٠7 م.

جيدر بالذكر أن هذه أول سلسلة تم تأليفها بناء عىل وثيقة منهج مكتوبة.
 تشتمل السلسلة الكاملة ملراحل التعليم العام عىل كتب لثالثة عرش مرحلة )رياض 
الثاين عرش.(  األطفال واملراحل االبتدائية واملتوسطة والثانوية– املستوى األول حتى 
يبلغ  بذلك  الثاين(،  والفصل  األول  )الفصل  جزأين  إىل  مرحلة  كل  كتاب  قسم  وقد 

جمموع عدد الكتب ٥٢ كتاًبا )للتلميذ والنشاط واملعلم(.
مهارات  لتقديم  وحدة   ١٢ عىل  السلسلة  ١-١٢من  للمراحل  كتاب  كل  يشتمل 
الكتاب  أن  نجد  مثاًل،  املستوى.  األخرى، بحسب  املوضوعات  األربع وبعض  اللغة 
التاسع فقد اشتملت كل وحدة عىل: االستامع واملحادثة، القراءة، املحفوظات، التعبري، 
القواعد النحوية. أما الكتاب الثاين عرش فقّسمت كل وحدة فيه إىل: االستامع والتحدث 
والقراء )١ و٢( املعاجم، الكتابة، القواعد، األدب والبالغة. وينتهي الكتاب بملحق 

»النشاط اإلثرائي« الذي يرتبط بوحدات اجلزء ذي العالقة يف كل جزء من الكتاب.
عدد احلصص املقدرة لكل مستوى، باستثناء رياض األطفال، حوايل ١٢٠ حصة، 

مدة كل ٥٠ دقيقة. أما رياض األطفال فقد صمم كتاهبا ليستغرق تدريسه 6٠ حصة.
 ولكنها ختتلف عن أحب العربية بميزتني خاصتني هبا، مها: السلسلة )١( موجهة 
للمسلمني و )٢( للطالب الناطقني باللغة اإلنجليزية. عليه فهي تتصف بالرتكيز عىل 
بدايات  منذ  تقدم  الدينية  النصوص  أن  الثقافة اإلسالمية بصورة مبارشة، حيث نجد 
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املرحلة االبتدائية. كام أهنا تستخدم اللغة اإلنجليزية لرشح النصوص القرآنية واحلديثية 
واألناشيد لألطفال )3( تصاحبها حقيبة لتدريب معلمي اللغة العربية.

عىل  العربية،  باللغة  الرتبوية  القصص  من  سلسلة  املؤسسة  نرشت  مساعدة:  مواد 
النحو التايل:

السلسلة األوىل: تتضمن ٢8 )قصص احلروف( مع ٢8 قرص مدمج.  •

السلسلة الثانية: تتضمن٢٠ قصة مع قرص مدمج لكل قصة.    •
السلسلة الثالثة: تتضمن ٢٠ قصة مع قرص مدمج لكل قصة.  •

دليل القصص الرتبوية.  )انظر النرشة التعريفية ملؤسسة مناهج العاملية(  •

كام هو احلال مع السالسل األخرى تعتمد تعّلم العربية عىل املنهج التكاميل يف تعليم 
اللغة العربية الفصحى، بمهاراهتا األربع )استامع وكالم وقراءة وكتابة( وتعليم عنارص 
اللغة املختلفة: األصوات واحلروف واملفردات والرتاكيب النحوية، إضافة إىل قواعد 

اللغة العربية والبالغة يف املراحل األخرية.
األوىل  من  مرحلة  كل  كتب  اشتامل  يف  العربية«  »أحب  العربية«  »تعلم  سلسلة  وتشبه 
وكتاب  التلميذ  كتاب  جزأين(:  إىل  منها  كل  )قسم  كتب  ثالث  عىل  عرشة  الثانية  وحتى 
النشاط وكتاب املعلم، إضافة إىل التسجيالت الصوتية املصاحبة هلا يف صورة أقراص مدجمة.

٧- الكتب املقررة يف معهد تعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية يف املدينة 
املنورة، وكلها من منشورات املعهد.

مادة التدريبات ١، ٢، 3 ،٤
 تأليف: الدكتور ف عبدالرحيم

 مادة القراءة 1 ، ٢
تأليف: عبد اهلل أمحد صويلح

مادة القراء 3
تأليف: مساعد سعد احلجييل وأمحد راشد الرحييل
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مادة القراءة 4
تأليف: الدكتور ف عبد الرحيم وأمحد راشد الرحييل

مادة الكتابة:
تأليف: مصطفى حممد النايف

مادة اإلمالء 1:
تأليف: الشيخ عبدالرمحن إسحاق والشيخ عبد الرحيم عبد الكريم

مادة اإلمالء 3:
تأليف: عبدالكريم أمحد الريفي

مادة التعبري 1:
تأليف: إمام حممد عبدالرحيم

مادة التعبري٢
تأليف: السالك مصطفى الشيخ ونارص إبراهيم العمري

مادة التعبري3
تأليف: عيل حممد إبراهيم جماهد وحممد عبداملجيد نمنكاين

مادة التعبري4
تأليف: حسني أمحد آل عيل ومنصور ناجي القش

مادة النصوص:
تأليف: الدكتور حممد عارف والدكتور ف عبدالرحيم
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8- سلسلة دروس اللغة العربية للناطقني باإلنجليزية
Arabic Course for English-Speaking Students

Dr. V. Abdul-Rahim املؤلف: د/ ف عبدالرحيم
 .UK Islamic Academy, Leicestershire, U.K :النارش

املوسعة  والطبعة  ٢٠٠7م،  ١٤٢8هـ/  العام  من  بدًءا  طبعات  النرش:عدة  تاريخ 
احلالية يف ٢٠١٤م.

صورها  يف  واستخدامها  تأليفها  يف  املؤلف  بدأ  كتب  ثالثة  من  السلسلة  تتكون 
األول  الكتاب  يشتمل  املنورة.  باملدينة  اإلسالمية  اجلامعة  يف  عقود  عدة  منذ  األولية 
فيشتمل عىل  الثالث  أما  عىل ثالثة وعرشين درًسا. والثاين عىل واحد وثالثني درًسا. 
أربعة وثالثني درًسا. ويتفاوت طول الدرس من صفحة واحدة – نادًرا- )مثل الدرس 
الثاين والعرشين يف الكتاب الثاين( إىل 6 صفحات – ربام الغالب )مثل: الدرس احلادي 
والثالثني من الكتاب الثالث( إىل ١٥ صفحة، وهو نادر )مثل الدرس الرابع والثالثون 

يف الكتاب الثالث(.
التدريبات، يف  باللغة اإلنجليزية وإجابات  املفصلة  السلسلة بالرشوحات   وتتميز 
القسم الثاين من كل كتاب، بعنوان: »مفتاح دروس اللغة العربية للناطقني باإلنجليزية.«  
تتتبع السلسلة الطريقة التقليدية التي تبدأ يف الكتاب األول بتقديم بعض املفردات 
بعض  مع  البسيطة،  اإلسمية  واجلملة  و«هذا...«  هذا؟«  »ما  صيغة  يف  املحسوسة 
وكتابة.  قراءة  والرتاكيب  األلفاظ  هذه  عىل  والتدريب  واملعجمية  النحوية  التدريبات 

وهناك نصوص شبه حوارية يف ثنايا الكتاب يف بداية بعض الدروس.
أما اجلزآن الثاين والثالث فتدور دروسهام حول األبواب النحوية املختلفة، مثل »إّن 
ثناياه.  أكثر من ظاهرة نحوية يف  يعالج  الدرس  أن  وبعض أخواهتا...«، مع مالحظة 
العدد  »كأّن«، »لكن«،  التفضيل،  اسم  الثالث:  »الدرس  الثاين:  الكتاب  فنقرأ مثال يف 
املرّكب مع املعدود املذّكر، العدد الرتتيبي، »أليس كذلك؟، »أّيام«.  كام يالحظ اهتامم 

الكتاب الثالث خاصة ببعض املوضوعات الرصفية وبالتدريب عىل اإلعراب. 
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هبا  تبدأ  نصوص  ييل:  فيام  تلخيصه  فيمكن  السلسلة،  كتب  يف  الدروس  نمط  أما   
معظم الدروس، وهي يف الكتابني الثاين والثالث يف شكل حوارات أو أشباه حوارات، 

تتبعها التدريبات. وتنتهي بقائمة باأللفاظ اجلديدة.
املحتوى الثقايف: حيث إن السلسة موجهة للمسلمني، فيغلب عليها اجلانب الثقايف 
العامة.   الصبغة  ذات  واحلوارات  األلفاظ  من  به  بأس  ال  عدد  تقديم  مع  اإلسالمي، 
التي تشتمل عىل ألفاظ حياتية  الثالث  الكتاب  )انظر مثاًل الصفحات ١69-١7٤ يف 
مرتبة  العربية  الكلامت  نجد  احلديثة«، حيث  املصطلحات  »معاين  عامة، حتت عنوان: 

ألفبائًيا مع مقابالهتا باللغة اإلنجليزية.(

9- سلسلة العربية بني يديك
املؤلفون: د. خمتار الطاهر حسني، د. عبد الرمحن الفوزان، د. حممد عبداخلالق فضل.
النارش: رشكة العربية للجميع، الرياض. )١٤٢١هـ و ١٤3٥هـ   لإلصدار الثاين(

ويصفها  البالغني،  الدارسني  إىل  مستويات  أربعة  من  تتكون  التي  السلسلة  تتجه 
الكتيب التعريفي بام ييل: املستوى املبتدئ )كتاب الطالب األول بجزأيه )١ و٢( وكتاب 
وكتاب  )جزءان  املتقدم  املستوى  و  املعلم(  وكتاب  )جزءان  املتوسط  املستوى  املعلم، 
للكلامت  معجم  يتبعها  كذلك  املعلم(.  وكتاب  )جزءان  املتميز  املستوى  ثم  املعلم( 
الواردة يف السلسلة وكتيب للحروف العربية وآخر لتعليم أصواهتا، إضافة إىل أقراص 

سمعية مدجمة لكل مستوى من املستويات األربعة.
هتدف السلسلة إىل تعليم املهارات اللغوية األربع وعنارص اللغة الرئيسة )أصوات 

ومفردات وتراكيب نحوية(.
كام يذكر الدليل أن كتب السلسلة تشتمل عىل ما ييل:

املستوى األول بجزأيه ١٤٤ درًسا يف ١6 وحدة.    •

املستوى الثاين بجزأيه ٢٠8 درًسا يف ١6 وحدة.    •

املستوى الثالث بجزأيه ١١٢ درًسا يف ١6 وحدة.   •
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املستوى الرابع بجزأيه ١١٢ درًسا يف ١6 وحدة.   •

وتشتمل السلسلة كذلك عىل ٢٤ اختباًرا تقويمًيا. 
أما الزمن الكيل املتوقع لتدريس السلسلة فهو 6٠٠ ساعة، كام أن جمموع املفردات 

فيها 33٢٥ مفردة.
)ينظر النرشة التعريفية للسلسلة: العربية بني يديك: سلسلة متخصصة بتعليم اللغة 

العربية لغري الناطقني هبا. الرياض: العربية للجميع.(
لتعليم  إضايف  كتاب  هناك  )املصور(  العريب  املعجم  إىل  إضافة  أنه  بالذكر  جدير 
أصوات اللغة العربية والتدريب عليها عنوانه: دروس يف تعليم أصوات العربية لغري 

الناطقني هبا.

10- العربية بني يدي أوالدنا: )سلسلة يف تعليم اللغة العربية غري الناطقني هبا(
املؤلفان: د. عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان و د. حممد بن عبد الرمحن آل الشيخ. 

النارش: العربية للجميع يف الرياض ) ١٤39هـ/ ٢٠١8م.(
تتكون السلسلة من 9 كتب للتلميذ و9 كتب للمعلم. وهي أحدث سلسلة يف تعليم 

اللغة العربية لألطفال املسلمني خاصة. 
يذكر املؤلفان يف وصف السلسلة:

»املحور األسايس هو النص الذي تدور حوله التدريبات وتعليم املهارات والعنارص.
اإلمكان  قدر  اللغة  أهل  ثقافة  إظهار  عىل  والرسومات  النصوص  حرصت  »وقد 

باستخدام أسامء عربية ومالبس عربية ...
»ُضم كتاب التدريبات والنشاط إىل كتاب الطالب ألسباب عملية...

»التكامل بني الكفايات الثالث: اللغوية واالتصالية والثقافية...
»اتباع نظام الوحدة التعليمية يف عرض املادة.
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من  كتاب  وكل  وحدات،  ثامن  عىل  األول  التسعة  الكتب  من  كتاب  كل  »اشتمل 
الكتب الباقية عىل اثنتي عرشة وحدة تعليمية.

لعبة  اللغوية، عبارة عن  املهارات  بنشاط إضايف يعزز مهارة من  »ختتتم كل وحدة 
تعليمية أو أنشودة مشوقة لألطفال.

»اشتملت كل وحدة من وحدات كل كتاب عىل مخسة دروس...
»َتصحب السلسلة برجميات ومواد صوتية.« )صص أ و ب من مقدمة كتاب املعلم 

األول(.
من  القصوى  باالستفادة  السلسلة  تتميز  لألطفال،  جيد  تعليمي  كتاب  كأي 
الرسومات وبتقديم عدد حمدود من األلفاظ والتعابري والرتاكيب يف كل وحدة تعليمية.

11- سلسلة بيان: )سلسلة الربامج التعليمية من معهد عريب لتعليم اللغة 
العربية لغري الناطقني هبا(.

املؤلف: عريب )املعهد العريب لتعليم اللغة العربية(
النارش: املعهد العريب للغة العربية، الرياض (١٤3٥هـ(

تتكون السلسلة من ستة كتب نجد تفصيال هلا يف املقدمة العامة يف الكتاب األول:
م يف 3٢٤ ساعة دراسية موزعة عىل  »صمم الربنامج الذي تضمه السلسلة لكي يقدَّ
إىل األعىل. وتتوزع  التدرج من األدنى  تراعي  الزمني،  املدى  متفاوتة يف  3 مستويات 
هذه الساعات عىل النحو التايل لكل من املستويني األول والثاين 36 ساعة، ولكل من 
املستويني الثالث والرابع ٥٤ ساعة، ولكل من املستويني اخلامس والسادس 7٢ ساعة.
للتعليم  إليها  املشار  الساعات  ثلثي  ختصيص  عىل  قام  السلسلة  يف  املنهج  أن  »عىل 
احلر  للنشاط  ثلثها  معلمه، يف حني خيصص  من  املتعلم  يتلقاه  الذي  )الصفي(  املبارش 
شاملة،  خطة  وفق  وإرشاداهتم  املعلمني  بإرشاف  املتعلم  يامرسه  الذي  الصفي(  )غري 
أربعة عنارص أساسية: االتصال  املعلمون واملتعلمون، موزعة عىل  يشرتك يف وضعها 
احلر، التعلم الذايت احلر، مشاريع التعلم، برامج ثقافية واجتامعية. كل ذلك لتخدم هذه 
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العنارص النواتج التعليمية املستهدفة، وتلبي حاجات املتعلمني وأغراضهم التواصلية 
والثقافية من التعلم.

»وقد ُقّسم كل كتاب يف السلسلة إىل وحدات، تضم كل وحدة عدًدا من الدروس، 
يناسب املستوى الذي يعاجله الكتاب عىل النحو التايل:

١- املستوى األول، وحدتان: مبادئ القراءة والكتابة، والعالقات االجتامعية.
٢-املستوى الثاين، وحدتان: يف املدينة، والطعام والرشاب.

3-املستوى الثالث، ثالث وحدات: التسوق، والعمل، والصحة واحلياة.
٤-املستوى الرابع، ثالث وحدات: الرتويح والتسلية، السفر والسياحة، واإلعالم 

واالتصال.
ِقَيم  العريب،  األدب  من  واإلسالم،  العرب  وحدات:  أربع  اخلامس،  ٥-املستوى 

وأدب، مناسبات وأحداث عاملية.
عالقات  جتارية،  معامالت  الكون،  العلم،  وحدات:  أربع  السادس،  6-املستوى 

دولية.
ينفذ كل درس منها يف  املذكورة مخسة دروس  الوحدات  »هذا ويف كل وحدة من 
ساعتني دراسيتني. وختصص ساعة يف بداية كل وحدة لألنشطة التمهيدية، وساعة يف 

هناية الوحدة كذلك ألنشطة اخلتام والتلخيص واختبار الوحدة...«
عن املحتوى الثقايف، نقرأ: » فإن حمتوى السلسلة يدورعىل ركائز أربع، هي: الثقافة 

اإلسالمية، والثقافة العربية، والثقافة املحلية والثقافة اإلنسانية.«
)ينظر: » املقدمة العامة« يف الكتاب األول، الصفحتان د، ر.(

الدروس. ويقدر عدد  الكلامت بحسب ورودها يف  بقائمة  هذا وينتهي كل كتاب 
هذه  وتزداد  وتعبري.  كلمة   ٤٠٠ بحوايل  األول  الكتاب  يف  الواردة  والتعابري  الكلامت 

اجلرعة يف املستويات التالية.
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أن  املعلمني  يف  تفرتض  أهنا  فيبدو  للمعلم،  كتب  يصاحبها  ال  السلسلة  إن  حيث 
بالطرائق  مناسب  إملام  وعىل  أجنبية،  لغة  بوصفها  اللغة  تعليم  يف  مهرة  خرباء  يكونوا 
يف  نجد  كام  املتعلمني،  لدى  جيد  وعي  إىل  إضافة  األجنبية،  اللغات  تعليم  يف  احلديثة 
مشاريع  احلر،  الذايت  التعلم  احلر،  )االتصال  احلرة  لألنشطة  الساعات  ثلث  ختصيص 
بتعريف تفصييل لكل كتاب، مع  املعهد  اكتفى  ثقافية واجتامعية(  وقد  برامج  التعلم، 

قليل من اإلرشادات.

1٢- سلسلة تواُصل )جمموعة تواُصل: سلسلة لتعليم اللغة العربية لغري 
الناطقني هبا(

املؤلفون: أ.د./ خالد بن عبدالعزيز الدامغ، مجعان بن سعيد القحطاين، أ.د. صالح 
بن عبدالعزيز النصار.

النارش: مركز امللك فهد الثقايف، رساييفو، البوسنة. 
الكتب متاحة إلكرتونًيا عىل الشابكة )اإلنرتنت(

تتكون السلسلة من سبعة كتب، يمثل الكتاب األول متهيًدا للسلسلة وهو ما صنفه 
املؤلفون باملرحلة أ-صفر، أي يسبق املراحل األساس وفق اإلطار األوريب املشرتك.

اللغة  متعلمي  من  األوسع  اجلمهور  احتياجات  األخرى  الستة  األجزاء  »وتغطي 
االبتدائية  املدارس  يف  العربية  اللغة  تعليم  برامج  مع  وتنسجم  أجنبية،  كلغة  العربية 
والثانوية، وتتفق خمرجاهتا التعليمية مع خمرجات املستويات الستة األوىل من التقسيم 

ذي املستويات التسعة، إحدى الصور املعتمدة يف اإلطار األوريب املشرتك للغات.«
ويذكر املؤلفون: »تتكون سلسلة تواصل التعليمية من )3٤( مادة تعليمية« تشمل: 
وتسجيالت  جدارية  تعليمية  لوحات  للمفردات،  ومضية  بطاقات  الطالب،  كتاب 
الكتب  وإىل  اخلط«  حتسني  »متارين  الثاين  الكتاب  إىل  ويضاف  الكتب.  جلميع  صوتية 
األربعة )الرابع إىل السابع( »قصص شعبية«. كذلك يصاحب السلسلة »معجم مصور 

ملفردات السلسلة«.
)انظر: تواُصل: كتاب الطالب )١(.(



26

ت وبرام تعليم اللغة العربية للناطقني بغيرها هم سالسل و امل ب ول |  تعريف  ليل ا ال

هذا وتتميز السلسلة ببعض الصفات التي جتعلها خمتلفة عن السالسل األخرى يف 
تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها مما أنتجته مؤسسات سعودية، تتلخص فيام ييل:

لتعليم  املشرتك  األوريب  ب«اإلطار  يعرف  ملا  متابعتها  أو  السلسلة  التزام  أوال: 
اللغات«. وهي ليست الوحيدة يف ميدان تعليم العربية للناطقني بغريها التي حاولت 
االلتزام هبذا اإلطار. ولكنني مما شاهدت من جهود أخرى، يف فرنسا مثال، أرى أن هذه 

السلسلة أفضل بكثري منها.
العام  التعليم  يف  العمرية  الفئات  مجيع  إىل  بالسلسلة  التوجه  املؤلفني  حماولة  ثانًيا: 
مالءمة  مدى  حول  التساؤل  يبقى  ولكن  مشكورة،  حماولة  وهي  كذلك.  واجلامعي 

موضوعات السلسلة جلميع هذه الفئات )خاصة الصغار( وتلبية احتياجاهتا.
املساعدة  املواد  بتوفري  األخرى،  السالسل  كبعض  السلسلة،  هذه  متتاز  كذلك 
الالزمة: سمعية وبرصية )بطاقات ومضية ولوحات جدارية، وقصص قصرية يتبع كل 

منها جمموعة من التدريبات(.
•  وحدات الكتب السبعة:

واختبار  للمراجعة  بدرسني  وينتهي  وحدات،  أربع  عىل  األول  الكتاب  يشتمل   
ذايت. وينتهي الكتاب بستة عرش ملحًقا، مثل لوحتي احلروف واألرقام ولوحات أيام 

األسبوع وأسامء اإلشارة والضامئر وخمارج احلروف. 
يتكون اجلزء الثاين »من وحدتني دراسيتني، يف جمالني شخصيني من جماالت التواصل 
اللغوي يف مواقف احلياة اليومية )األرسة والسكن(، ووحدتني للمراجعة واختبار ذايت 
يتم تنفيذها مجيًعا يف 3٢ ساعة دراسية.« وتتكون كل وحدة دراسية من ستة دروس...« 

)صص 6 و7 من املقدمة(.
 كذلك هناك أربعة مالحق وجيزة.

أما اجلزء الثالث فيشتمل عىل »مراجعة ما سبق« وحدتني يتكون كل منهام عىل ستة 
دروس وواجب منزيل، إضافة إىل املراجعة الشاملة واالختبار الذايت وأربعة مالحق.
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دراسيتني يف جمالني  اجلزء من وحدتني  هذا  »يتكون  املؤلفون:  يقول  الرابع:  اجلزء 
واملدينة(،  والطقس  )املالبس  اليومية  احلياة  مواقف  يف  التواصل  جماالت  من  عامني 
من   6 ساعة.«)ص   )3٢( يف  مجيًعا  تنفيذها  يتم  ذايت  واختبار  للمراجعة،  ووحدتني 

املقدمة(
»وتتكون كل وحدة دراسية من ستة دروس...«  وواجب منزيل، كام أحلق الكتاب 

بسبعة مالحق وجيزة.
الكتاب اخلامس يبدأ بمراجعة ما سبق، ويتكون أيًضا من وحدتني، يشتمل كل منها 

عىل ستة دروس.
كذلك نجد أن الكتاب السادس يبدأ باملراجعة، ويتكون من وحدتني يشتمل كل 

منهام عىل ستة دروس وواجب منزيل. وبالكتاب أربع ملحقات وجيزة.
الكتاب السابع يتبع نفس النمط: مراجعة ملا سبق، ووحدتان يتكون كل منهام من 
ستة دروس وواجب منزيل. ثم املراجعة الشاملة واختبار ذايت. وبالكتاب أربع ملحقات 

وجيزة. 
هذا ويالحظ غياب قوائم للكلامت لكل كتاب. ويبدو أن املؤلفني اكتفوا باملعجم 

العام للسلسلة.
أما بالنسبة للمعلم، فقد اكتفى املؤلفون بتقديم »إرشادات املعلم« التي نجدها يف 

كل كتاب من كتب السلسلة، وتقع يف حوايل سبع صفحات. 

13- سلسلة العربية للعامل
املؤلفون: )اجلزء األول( د. حسن بن حممد الشمراين، )اجلزء الثاين( حممد عبداخلالق 
الثالث( د. حممد عبداخلالق  املنان عبد اهلل حممد )اجلزء  فضل وعبداملنعم عثامن وعبد 
املنان عبداهلل حممد و عبداملنعم عثامن  الرابع نسخة جتريبية( عطا  حممد فضل ، )اجلزء 
أمحد شيخ )اخلامس، نسخة جتريبية( د. نارص بن عبداهلل بن غايل )٥(. وقد كان تأليف 

الكتب ٢ و 3 و٤ بإرشاف نارص بن عبداهلل الغايل.
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١٤33هـ  واملعتمدة:  ٢٠١٢م،   / ١٤3١هـ  التجريبية:  للنسخة  النرش  تاريخ 
/٢٠١٤م.

النارش: دار نرش جامعة امللك سعود، الرياض.
حول  تدور  دروس  إىل  داخلًيا  مَقسمة  وحدة  عرشة  »اثنتي  من  كتاب  كل  يتكون 
مهارات  وتعالج  بعناية.  فيها  النحو  وقواعد  وتراكيبها  مفرداهتا  اختريت  موضوعات 

اللغة وعنارصها، وكذلك الكفايتني االتصالية والثقافية...بطريقة تكاملية.«
»وتستهدف هذه السلسلة الراشدين الناطقني بلغات غري العربية، بدًءا من املستوى 
كتاب تسجيالت صوتية عىل  ويرافق كل  املتقدم...«   املستوى  املتوسط حتى  املبتدئ 

قرص مدمج.
»يتضمن كل كتاب يف السلسلة ثالثة اختبارات يأيت كل اختبار عقب االنتهاء من 

أربع وحدات...« )من مقدمة الكتاب األول من العربية للعامل، صص ح وط(.
املحتوى الثقايف: يالحظ أن املحتوى الثقايف يف السلسلة يتسم باملوضوعات العامة 
مثل السياحة يف العامل العريب، والصحة، ووسائل اإلعالم... إىل غري ذلك، مما ال يرتبط 

بالثقافة اإلسالمية بصورة مبارشة أو غري مبارشة.
خصص  كام  الدبلومايس،  املجال  يف  للعاملني  الرابع  الكتاب  خصص  وقد  هذا 

اخلامس لرجال املال واألعامل.

14- كتاب: العربية للمبتدئني للناطقني بلغات أخرى.
املؤلفون: راشد الدويش و مصطفى سليامن وأمحد محاد.

النارش: النرش العلمي واملطابع، جامعة امللك سعود يف ١٤٢٤هـ/ ٢٠٠3م.
يذكر املؤلفون أن الكتاب موجه للبالغني ويقدم املهارات األساسية األربع والعنارص 
األوىل  اخلمسة  تركز  درًسا،  يشتمل عىل مخس عرشة  كام  والفرعية.  األساسية  اللغوية 
عىل مهاريت االستامع والكالم واخلمسة الثانية فتوازن بني املهارات األربع. أما اخلمسة 

األخرية فرتكز عىل مهاريت القراءة والكتابة. 
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سالسل/ كتب تعليم العربية ألغراض خاصة

ثانًيا
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هناك عدد من هذه الكتب، إما يف صورة سالسل أو كتب متخصصة، كام هو مبني 
فيام ييل:

 
1- سلسلة القراءة العربية للمسلمني:

املؤلفون: فريق من املعلمني برئاسة د. حممود إسامعيل صيني. 
النارش: مكتبة لبنان، بريوت. )صدر اجلزء األول يف ١99١م(.

تعترب سلسلة القراءة العربية للمسلمني أول عمل موجه ألغراض دينية إسالمية أعد 
يف ضوء دراسة لأللفاظ الشائعة يف القرآن والسنة وبعض الكتب الدينية األخرى. كام 
أن السلسلة اعتمدت توجه تعليم اللغة ألغراض خاصة، ليس فقط من حيث املحتوى 
املوضوعي واللغوي بل ويف الرتكيز عىل مهارة واحدة فقط، هي فهم املقروء، اختصاًرا 
لوقت الدارس والتدريس. ويشتمل يف مقدمته عىل إرشادات عامة للمعلم يف تقديم 
دروس السلسلة. )انظر »خطوات إعداد السلسلة« يف مقدمة الكتاب األول ملعلومات 

تفصيلية عن املصادر التي استقيت منها قائمة األلفاظ الشائعة.(
ويتألف كل كتاب من ثالثني درًسا، عدد املفردات فيه حوايل مخسامئة كلمة شائعة 
عىل  وتدريبات  مقروء  نص  عىل  درس  كل  ويشتمل  اإلسالمية.  الدينية  النصوص  يف 
االستيعاب )تدريبان(، متبوًعا بعدد من التدريبات املعجمية )٤ تدريبات(، ثم تدريبات 

الرتاكيب والنحو العريب )٤ تدريبات(. 
وملحق بكل كتاب إجابات نموذجية لتدريبات الكتاب و قائمة باأللفاظ الواردة يف 
دروسه، مرتبة ألفبائًيا. ويالحظ أن القائمة يف الكتاب األول أضيف إليها معاين األلفاظ 

باللغة اإلنجليزية.
الكتاب متاح عىل الشابكة )اإلنرتنت( مثل املوقع:

http://daleel-ar.com/2014/02/27/سلسلة-القراءة-العربية-للمسلمني.
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٢- سلسلة العربية جرس للثقافة اإلسالمية:
املؤلف: د. ممدوح نور الدين حممد 

النارش: دار األندلس اخلرضاء، جدة.
تاريخ النرش: ١٤٢٤هـ/ ٢٠٠3م

األهداف العامة للسلسة:
يذكر املؤلف األهداف العامة التالية:

الدارسني... من  العربية من خالل نصوص إسالمية أصيلة متكن  اللغة  ١-تعليم 
فهم أساسيات اإلسالم باللغة العربية.

»فهم معاين املفردات واجلمل التي حيتاج إليها الدارسون ملعرفة اإلسالم...« )مقدمة 
الكتاب األول، ص ج(.

مكونات السلسلة:
 » تتكون السلسة من أربعة كتب تعليم للدارسني، وكتاب إرشاد للمعلمني إضافة 

إىل جمموعة األرشطة املسموعة...«
من  أدرجت حتت عدد  األربعة من عرشة دروس  األجزاء  من  كتاب  ويتألف كل 
القسم  أقسام:  أربعة  عىل  يشتمل  األول  فاجلزء  جزء.  كل  بحسب  املتفاوتة  األقسام 
األول )القراءة( والثاين )الكتابة( والثالث )األصوات( والرابع )املهارات املتكاملة(. 

وبه مخسة اختبارات للمراجعة. كام أحلق به أربعة مالحق.
أما اجلزء الثاين فيتكون من قسمني: القسم األول )القراءة املكثفة( والثاين )القراءة(. 
ويتبع كل درس من الدروس العرشة »اختبار شامل«. وهناك مراجعة شاملة بعد كل 

من القسمني. كام أن هناك ثالثة مالحق هبذا اجلزء.
ويتكون اجلزء الثالث كذلك من قسمني بكل مخسة دروس، يتبع كل منها »اختبار 

شامل«. كام ينتهي كل قسم بقسم خاص للمراجعة.
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أما اجلزء الرابع فيتكون أيًضا من قسمني، يشتمل كل منهام عىل مخسة دروس يتبع 
كل منها »اختبار شامل«. وينتهي كل من القسمني من الكتاب بمراجعة شاملة.  كذلك 

هناك اختبار عام يف هناية الكتاب.
الكتايب. وهي  التعبري  القراءة ويشء من  السلسلة هتدف إىل تعليم  الواضح أن  من 
غنية بالنصوص القرآنية واحلديثية. ويالحظ الرتكيز الكبري عىل تعليم املفردات )8٠٠ 
إىل ١3٠٠ كلمة يف كل جزء( والتدريب عليها. )نجد يف الكتابني األول والثاين مثاًل 
ملحًقا بجمع بعض الكلامت وأضدادها مع ترمجة إنجليزية لكل كلمة، دون ضدها(. 

كام يقدم بعًضا من القواعد النحوية.
 ولكن يصعب عىل الفاحص أن جيد نمًطا واضًحا لتقسيامت الدروس، أو أسلوب 

التدرج يف تقديم عنارص اللغة.

3- عربية القرآن سلسلة لتعليم لغة القرآن الكريم: ألفاظ، تراكيب، أساليب. 
املؤلفون: د حممود إسامعيل صالح، ناصف مصطفى عبدالعزيز، د. حممد عبداخلالق، 

د. أمحد الرباء األمريي ، د. أمحد الرشيف.
 النارش: العربية بال حدود Arabic without Boundaries )جنوب أفريقيا(.

 تتكون السلسلة التي صممت لتعليم القراء وفهم املقروء فحسب من ستة أجزاء، 
بكل من األجزاء األربعة األوىل   مخسون درًسا، تشمل دروس املراجعة. ويتكون كل 
من اجلزأين اخلامس والسادس من مخسة وعرشين درًسا. ويتكون كل درس من نص 
تتبعه تدريبان لفهم النص و٤ تدريبات لتدريس األلفاظ القرآنية و٤ لتقديم الرتاكيب 
للقراءة  مألوفة  قرآنية  بنصوص  درس  كل  خيتتم  و  القرآنية.  األساليب  أو  النحوية 

واحلفظ.
بالسبعامئة  الكتاب األول  يبدأ  القرآن، حيث  لوحظ يف تقديم األلفاظ تكرارها يف 
شيوًعا  األقل  األلفاظ  إىل  التايل  الكتاب  يف  تتدرج  ثم  شيوعا،  أكثر  كلمة  واخلمسني 
الدراسات  بحسب  الكريم،  القرآن  ألفاظ  مجيع  السلسلة  لتقدم  دواليك،  وهكذا 

اإلحصائية املحوسبة.
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)مع  باأللفاظ  وقائمة  األفعال  بترصيف  خاصة  مالحق  عىل  كتاب  كل  يشتمل 
بيان الدروس التي وردت فيها( وحلول للتدريبات، إضافة إىل قائمة ببعض املعاجم 

املتخصصة يف الفاظ القرآن الكريم.
ملحق  مع  وحروفها،  العربية  أصوات  لتعليم  متهيدًيا  كتاًبا  هناك  أن  بالذكر  جيدر 
باملعلومات املتعلقة باإلمالء القرآين وعالمات الوقف واحلروف املقطعة التي تفتتح هبا 

بعض سور القرآن الكريم.

4- العربية للعاملني يف املجال الطبي من الناطقني بلغات أخرى
املؤلفون: د. راشد بن عبدالرمحن الدويش وستة آخرون.

النارش: دار نرش جامعة امللك سعود، الرياض )١٤١8هـ/ ١997م(
يعترب هذا الكتاب من األعامل الرائدة يف جمال تعليم العربية ألغراض خاصة. فهو 
أول عمل تم يف ضوء دراسة لالحتياجات الفعلية للدارسني. نقرأ يف مقدمة الكتاب 
أن املؤلفني صمموا استبانة باللغة اإلنجليزية، هبدف حتديد حاجات الراغبني يف تعلم 
اللغة العربية شملت أنواعهم واألسباب التي تدعوهم لتعلم اللغة العربية ، واملهارات 
التي يرغبون يف اكتساهبا... وحتديد اجلمل والعبارات واملفردات التي حيتاجون إليها يف 

جمال العمل.
من  سبع  والعامالت...يف  العاملني  من  جمموعة  عىل  االستبانة  وزعت  »وقد 

املستشفيات الكربى يف مدينة الرياض.« )مقدمة الكتاب، ص ز(.
وهناك ميزتان أخريان للكتاب: عدم افرتاض معرفة الدارس للغة العربية، من ثم 
باحلرف  بنطقها  والتعابري  املفردات  وقائمة  الدروس  وتزويد  تقريًبا  الصفر  من  البدء 

الالتيني وترمجة هلا باللغة اإلنجليزية. 
االستيعاب  ونصوص  الصويت  املدخل  رئيسني:  قسمني  عىل  الكتاب  يشتمل 
تدريبات  موقفني  كل  ييل  )حواًرا(  موقفا  عرشة  ثامين  نجد  األول  القسم  يف  والكالم. 
نطقها ومعانيها  باملفردات مع  العربية وحروفها وقائمة  للتدريب عىل أصوات  خمتلفة 
باإلنجليزية، وينتهي هذا القسم بجداول لألرقام ١-١٠٠، واحلروف العربية وأسامء 
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بالعربية  واأليام   الشهور  وأسامء  األرقام  نطق  تعطي  بقائمة  متبوعة  والشهور،  األيام 
وباحلرف الالتيني ثم مقابالهتا باإلنجليزية.

ثم  والتعارف،  بالتحايا  تبدأ  حوارية،  نصوص  عىل  فيشتمل  الثاين  القسم  أما 
السادس  الدروس  أما  الكشف.  وغرفة  والعيادة  باالستقبال  منتظمة  بصورة  تتدرج 
أهم  عيادات  كانت يف  فقد  والعرشين  التاسع عرش  الدرسان  العارش، وكذلك  وحتى 
واملخترب  واألشعة  لإلسعاف  زيارات  نجد  الدروس  باقي  ويف  الطبية.  التخصصات 

والتنويم...والصيدلية والتغذية والعالج الطبيعي.
التقويم واملراجعة: هناك ستة اختبارات: اثنان منهام يف القسم األول والباقي بعد كل 

مخسة دروس من القسم الثاين.
ويف   )٤ )صفحة  األول  القسم  بداية  يف  للمعلم  توجيهات  نجد  املعلم:  إرشادات 

امللحق األول: مرشد املعلم، حيث نجد إرشادات للمعلم مصنفة يف أحد عرش باًبا. 
ويف امللحق الثاين نجد حلواًل الختبارات القسم األول. أما امللحق األخري ففيه ثبت 
الالتيني  باحلرف  نطقها  مع  ألفبائًيا،  مرتبة  الكتاب  يف  الواردة  والتعبريات  باملفردات 

ومعانيها باللغة اإلنجليزية. 

5- العربية للعاملني يف املجال الطبي
املؤلف: د. حممد عبداخلالق حممد فضل

النارش: مركز النرش العلمي، جامعة امللك عبدالعزيز، جدة  )١٤36هـ(
يبدأ الكتاب باختبار شامل لتحديد مستوى الدارس، يشتمل عىل مائة سؤال، لتقرير 

قبول الدارس يف الربنامج من عدمه.
نقرأ يف مقدمة الكتاب: »وحيتوى الكتاب عىل اثنتي عرشة وحدة، يتألف كل منها 
من سبعة دروس، تعالج مهارات اللغة األربع: )االستامع، التحدث، القراءة، الكتابة(، 
باإلضافة إىل دروس يف الرتاكيب وقواعد النحو واملفردات، ونشاطات لغوية متنّوعة. 
وقد استهلت كل وحدة بمجموعة األهداف التي عاجلتها.«  )مقدمة الكتاب، صفحة ز(.
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الوحدات وعناوينها  فقد جاءت موضوعات  الطبي،  املجال  الكتاب يف  إن  حيث 
أقسام  التمريض،  الطبية،  الفحوصات  مثاًل:  نجد  حيث  ذلك،  مع  لتنسجم 

املستشفيات...«
كذلك نجد بعد كل أربع وحدات درًسا للمراجعة بعنوان »اخترب نفسك«.

6- العربية للدبلوماسيني
املؤلفان: د.حممد عبداخلالق حممد فضل ود. خمتار الطاهر حسني 

النارش: مركز النرش العلمي، جامعة امللك عبدالعزيز، جدة )١٤36هـ(.
نقرأ يف مقدمة الكتاب أنه »موّجه بالدرجة األوىل للدارسني الراشدين الذين اجتازوا 

اختبار حتديد املستوى )اختبار التسكني( الذي أِعد خصيًصا للبدء يف دراسته... »
يبدأ الكتاب باختبار شامل لتحديد مستوى الدارس املشار إليه أعاله يشتمل عىل 

مائة سؤال تقريًبا.
»وحيتوى الكتاب عىل اثنتي عرشة وحدة، يتألف كل منها من سبعة دروس، تعالج 
دروس  إىل  باإلضافة  الكتابة(،  القراءة،  التحدث،  )االستامع،  األربع:  اللغة  مهارات 
بلد عريب(، ونشاطات  بعنوان )جولة يف  ثقافية  النحو، ودروس  الرتاكيب وقواعد  يف 
الكتاب،  نروم حتقيقها.«  )مقدمة  أهداف  استهلت كل وحدة بمجموعة  لغوية. وقد 

صفحة ز(.
هناك ثالثة اختبارات للمراجعة: واحد بعد كل أربع وحدات. كام ينتهي الكتاب 
باللغة  مقابالهتا  مع  ألفبائًيا  مرّتبة  الكتاب،  يف  الواردة  املصطلحات  ألهم  بمرسد 

اإلنجليزية.

٧- كتب أخرى:
سلسلة  من  الرابع  الكتاب  ختصيص  تم  أنه  إىل  جتدراإلشارة  ماسبق،  إىل  إضافة 
خصص  كام  الدبلومايس،  املجال  يف  للعاملني  سابًقا(  عنها  حتدثنا  )التي  للعامل  العربية 

الكتاب اخلامس لرجال املال واألعامل
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السالسل / الكتب المتخصصة

ثالًثا
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1- سلسلة القراءة العربية امليرّسة:
املؤلف: عادل حممد شعبان، حتت إرشاف د. حممود إسامعيل صيني. 

النارش: عامدة شئون املكتبات، جامعة امللك سعود، الرياض.
أول عمل عريب أعد يف ضوء دراسات  تتكون من ثالثة أجزاء  التي  السلسلة  تعد 
شيوع األلفاظ العربية، حيث بني يف ضوء الدراسة التي قام هبا د. داود عبده ملعهد اللغة 
تأليف  العام ١396هـ. كام روعي يف  املعهد يف  امللك سعود، ونرشها  العربية بجامعة 

الكتاب استخدام الرتاكيب العربية البسيطة قدر اإلمكان.
يشتمل الكتاب األول عىل األلف كلمة األكثر شيوًعا يف العربية.

أما الثاين فيشتمل عىل األلف الثانية.
ويشتمل الثالث عىل األلف الثالثة.

الثقافة اإلسالمية والثقافة  من حيث املحتوى راعى املؤلف تقديم موضوعات يف 
العربية العامة واملوضوعات ذات الصبغة العاملية، بصورة متوازنة.

٢- سلسلة القواعد العربية امليرسة:
املؤلفون: د. حممود إسامعيل صالح، حممد الرفاعي الشيخ، إبراهيم السيد

النارش: دار جامعة امللك سعود للنرش، الرياض.
وبلغة  ميرّسة  بصورة  العريب  النحو  وتقدم  مستويات.  ثالثة  من  السلسلة  تتكون   
نرشها  التي  عبده  داود  دراسة  حسب  الشائعة  بالكلامت  االلتزام  فيها  )روعي  سهلة 

معهد اللغة العربية بجامعة امللك سعود(.
يتكون كل كتاب من ٢٤ درًسا. 
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3- كتاب النحو العريب املربمج للتعليم الذايت:
املؤلفون: د. حممود إسامعيل صيني، حممد رفاعي الشيخ، ودفع اهلل أمحد صالح

النارش: دار جامعة امللك سعود للنرش، الرياض.)١٤٠7هـ/١987م(
يتيح  حيث  الذايت،  التعليم  طريق  عن  العريب  النحو  تعليم  يف  رائًدا  الكتاب  يعترب 

للدارس تعلم أسس النحو العريب بنفسه، وفق نظام التعليم املربمج.

4- كتاب تعلم الرصيف العريب بنفسك:
املؤلفون: د. حممود إسامعيل صيني، حممد رفاعي الشيخ، ودفع اهلل أمحد صالح

النارش: دار املريخ للنرش، الرياض )١988م(
يعترب هذا الكتاب مكماًل  للكتاب السابق يف تعليم قواعد اللغة العربية، وهو معني 

بتعليم علم الرصف العريب بطريقة التعليم الذايت املربمج.

5- كتاب العربية أصواهتا وحروفها:
د.  إرشاف  حتت  سليامن،  أمحد  ومصطفى  عبدالعزيز  مصطفى  ناصف  املؤلفان: 

حممود إسامعيل صالح
النارش: عامدة شؤون املكتبات، جامعة امللك سعود، الرياض

وأصواهتا:  العربية  حروف  تعليم  إىل  عنوانه،  من  واضح  هو  كام  الكتاب،  يدف 
التقابيل بني أصوات  القراءة والكتابة األولية. ويتميز الكتاب باالستفادة من التحليل 
العربية واللغات األخرى، كام قد يكون أول كتاب جلأ إىل تدريبات الثنائيات الصغرى، 

لتدريب الطالب عىل التمييز بني األصوات واحلروف املتشاهبة.
حيث إن الكتاب ال يرتبط بأية سلسلة معينة فهو صالح للظروف التعليمية املختلفة.
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6- دروس يف تعليم أصوات العربية لغري الناطقني هبا
املؤلف: د. عبدالرمحن بن إبراهيم الفوزان.

النارش: العربية للجميع، الرياض )١٤3٤هـ/ ٢٠١3م(
يشتمل الكتاب عىل ثالثني درًسا، يعالج كل منها زوًجا  من األصوات أو عدًدا قد 
يصل إىل أربعة أصوات يف حاالت قليلة. ويشتمل كل درس عىل عدد من التدريبات 
صوتني  بني  الفرق  والحظ  استمع  ثانًيا:  وأِعد،  استمع  أواًل:  جمموعات:  مخس  حتت 
الكلمتني  بني  الفرق  مالحًظا  ورّدد  استمع  ثالًثا:  املعنى،  عىل  ذلك  تأثري  مالحظة  مع 
يف النطق، رابًعا: استِمع وأعد. أما املجموعة اخلامسة فتشمل تسعة تدريبات متنوعة، 

وغالًبا ما تنتهي بتدريب عىل قراءة آيات قرآنية.
املجموعات  أو  الثنائيات  العربية  يف ضوء  الكتاب برتكيزه عىل األصوات  ويتميز 
مدمج  قرص  الكتاب  يصاحب  كام  العرب.  غري  من  للدارسني  مشكالت  متثل  التي 

ملحتوى دروس الكتاب.
لتدريس  هات  »موجِّ و   ، العربية  األصوات  لتدريس  مقدمة  نجد  للمعلمني 
األصوات«، و«توجيهات للمعّلم يف كيفية عرض الدروس وكيفية إجراء التدريبات«  
حيث نجد رشًحا موجًزا لتدريس كل نوع من التدريبات املختلفة يف دروس الكتاب. 

)انظر الصفحات ز إىل ظ يف مقدمة الكتاب.(

٧- كتابا التعبري املوّجه، للمبدئني و التعبري املوجه للمستوى املتوسط )من 
غري الناطقني بالعربية(

املؤلف: طه حممد حممود
النارش: دار جامعة امللك سعود للنرش، الرياض.

يعترب الكتابان األول من نوعهام لتعليم الكتابة للمبتدئني من غري الناطقني بالعربية، 
مقيدة  تدريبات  صورة  يف  الكتايب  التعبري  لتدريس  صمام  وقد  عنوانه.  كان  ثم  من 
وموّجهة، لتأخذ بيد الدارس غري العريب إىل مبادئ التعبري الكتايب. ونقرأ يف التعريف 
بلغة  التعبري  كتابة  يف  بالعربية  الناطق  الطالب  »مساعدة  منه  اهلدف  أن  الثاين  بالكتاب 

سهلة بسيطة بحيث يقوده التعبري املوجه لينطلق منه إىل التعبري احلر...« 
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برامج إذاعية وحاسوبية

رابًعا
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1- هيا نتكلم العربية
املؤلفون: أ.د. حممود إسامعيل صالح، ناصف مصطفى عبدالعزيز، د. خمتار الطاهر 

حسني.
النارش: مكتبة التوبة،  الرياض.

بدأ الربنامج منذ أكثر من عرشين عاًما يف صورة حلقات إذاعية بثتها إذاعة الرياض 
نرشه  أعيد  وقد  العربية«.  »تكلم    Speak Arabic مسمى  حتت  اإلنجليزي(  )القسم 
وأربعني  ثامنية  من  الكتيبات  وتتكون  إذاعية.  دورة  منه  كل  يمثل  كتيبات،  ثالثة  يف 
باملفردات  باللغة اإلنجليزية، ثم قائمة  درًسا. يبدأ كل درس بحوار معه ترمجة للنص 
األساسية. ييل ذلك تعليقات ومعلومات ثقافية ونحوية باللغة اإلنجليزية، ثم تدريبات 

نحوية. وينتهي بعدد من املفردات اإلضافية. 
مع  باأللفاظ  ومرسد  دروسه  يف  الواردة  التدريبات  حلول  كتاب  بكل  وملحق   

مقابالهتا باللغة اإلنجليزية.
هذا وبصحبة كل كتيب التسجيالت الصوتية الكاملة للدروس عىل أقراص مدجمة 

.CD

Arabic on Air ٢- العربية عىل اهلواء
املؤلف: د. خمتار الطاهر حسني، بإرشاف ومراجعة د. حممود املحمود 

النارش: العربية للجميع، الرياض
إذاعَيا، وهو كسابقه  برناجمًا  ليكون  الربنامج  أعد هذا  العنوان،  كام هو واضح من 
د/  مادهتا  ترجم  التي  اإلنجليزية،  النسخة  ولدينا  كذلك.  الصفي  للتدريس  يصلح 

حممود بن عبداهلل املحمود )من معهد اللغويات العربية بجامعة امللك سعود(.
مدمج  قرص  صورة  )يف  صوتًيا  مسجاًل  درًسا  وثالثني  ستة  من  الربنامج  يتكون 

CD(، نقرأ وصفه كام ييل:

مدخل ومتهيد ملوضوع الدرس.   •
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حوار يستهدف تقديم موقف من مواقف احلياة اليومية الشائعة.   •

رسد ألبرز األلفاظ التي استخدمت يف احلوار ومعانيها.   •

التي وردت يف احلوار وتعزز باستخدام لغة  القضايا  ملحوظات ترشح بعض    •
وسيطة.

جمموعة من التدريبات املتنوعة لتعزيز املدخالت اللغوية.   •

جمموعة من املفردات ذات العالقة بالدرس ومعانيها.   •

وخيتتم الربنامج يف الكتاب املصاحب بحلول التدريبات الواردة فيه.

3- العربية التفاعلية:
اإلعداد: معهد اللغة العربية، جامعة امللك سعود.

يعترب هذا الربنامج احلاسويب عماًل رائًدا يف اململكة العربية السعودية  لتعليم اللغة 
العربية عن طريق الشابكة )اإلنرتنت(، وهو من إنتاج معهد اللغة العربية بجامعة امللك 
سعود. ويبدو أنه يقترص عىل املرحلة املبتدئة من الدارسني. وهو برنامج مفتوح جلميع 

الراغبني فيه.

:Arabic-Online 4- العربية عىل اإلنرتنت
اإلعداد: اجلامعة اإللكرتونية السعودية، الرياض.

نورد أدناه املعلومات األساسية حسب ما ورد يف النرشة التعريفية بالربنامج الصادرة 
من اجلامعة اإللكرتونية السعودية )٢٠١6م(.

 املستويات الدراسية:
يستند الربنامج يف تقسيمه للمستويات الدراسية إىل اإلطار األوريب املرجعي املشرتك 
 ،)Common European Framework of Reference for Languages  ( للغات 
وعنارص  والكتابة(،  والقراءة،  والكالم،  )االستامع،  األربع  اللغوية  املهارات  ويقدم 
الوحدة  نظام  معتمدا  تكاملية،  بطريقة  والرتاكيب(  واملفردات  )األصوات  اللغة: 
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الدراسية. كام يراعي الكفايات اللغوية، واالتصالية، والثقافية، معتمدا أسلوب التدرج 
حسب مستوى املتعلم. 

خالل  من  الساعة،  مدار  عىل  واالفرتايض  الذايت  التعليم  بني  ما  الربنامج  ويمزج 
منصة تعليمية لرشكة عاملية رائدة يف تعليم اللغات وتعلمها )روزيتا ستون(.

ويبدأ برنامج العربية عىل اإلنرتنت Arabic-Online.net، باختبار حتديد املستوى، 
الذي حيدد للدارس املستوى املالئم له. ثم يرشع يف تعلم العربية عند مرحلة ما. ويستهل 
الربنامج باملدخل الصويت متضمنا عرضا تفصيليا ألصوات العربية ونطقها، واحلروف 
عرش  ستة  الربنامج  يتضمن  كام  وحاالهتا،   اوضاعها  بكافة  الكتابية  وأشكاهلا  العربية 

مستوى واختبارات حتصيلية يف هناية كل مرحلة تعليمية قسمت عىل ست مراحل. 
ويمنح من جيتاز الربنامج بنجاح شهادة الكفاية يف اللغة العربية لغري الناطقني هبا 

معتمدة من اجلامعة السعودية اإللكرتونية.
الساعات الدراسية:

لقد تم توزيع املستويات إىل وحدات تعليمية يصل عددها إىل 96 وحدة تتوزع عىل 
٤١6 درسًا تعليميًا يتلقاها املتعلم، بمعدل ٢٤ درسًا لكل مستوى، و٢8 درسًا ُخصصت 
لكل  ساعة   6٠ بنحو  ساعة،   98٠ يبلغ  تعليمية  ساعات  جمموع  يف  الصويت،  للمدخل 

مستوى، ٤8 ساعة منها هي تعّلم ذايت، و١٢ ساعة تكون ضمن فصول افرتاضية.
مكونات الدرس:

ويتضمن كل مستوى يف الربنامج ست وحدات، تشتمل كل وحدة عىل أربعة دروس 
تعليمية، تتضمن فيديو االستامع الرئييس، واملفردات، واألنامط والرتاكيب، والقراءة، 
واملحادثة، الكتابة، باإلضافة إىل تدريبات متنوعة، وتشتمل الدروس عىل 796 فيديو 
رئييس تفاعيل، و١٢,٠٠٠ ملف صويت، 6,3٢٠ صورة تعليمية، و١٠,٠76 تدريب. 
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معاجم للدارسين من غير الناطقين بالعربية

خامًسا
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سياقي  معجم  الطالب:  معجم  يوسف.  حيمور  و  صيني  إسامعيل  حممود  §		د. 
للمفردات الشائعة. بريوت: مكتبة لبنان )1994(.

األمثال  معجم  §		د حممود إسامعيل صيني و ناصف عبدالعزيز و مصطفى سليامن. 
العربية. بريوت: مكتبة لبنان )1994(.

العريب:  املكنز  §		د. حممود إسامعيل صيني و ناصف عبدالعزيز و مصطفى سليامن. 
معجم يف املرتادفات واملتجانسات.... بريوت: مكتبة لبنان )1995(. 

§		د. حممود إسامعيل صيني و خمتار الطاهر حسني وعوض الدوش. املعجم السياقي 
للتعبريات اإلصطالحية. بريوت: مكتبة لبنان )1996(.

القاموس  §		أ.د. حممود إسامعيل صالح و خمتار الطاهر حسني وناصف عبدالعزيز  
العريب اإلنجليزي لألطفال )مصّور مع مرسد إنجليزي-عريب(. الرياض: مكتب 

الرتبية العريب لدول اخلليج. )٢015(
الطاهر حسني و د. حممد عبداخلالق  الفوزان ود. خمتار  إبراهيم  §		د. عبدالرمحن بن 
لسلسلة  مصاحب  )مصّور(  عريب-عريب  يديك:  بني  العريب  املعجم  فضل.  حممد 
»العربية بني يديك« يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا. الرياض: العربية بني 

يديك )14٢5هـ/ ٢005م(.
§		جدير بالذكر أن معهد تعليم اللغة العربية بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 
أصدر معاجم للمستويات األربع يف املعهد )معجم لكل مستوى(، وهي مرشوحة 

باللغة العربية.
§		أ.د./ حممود إسامعيل صالح. معجم األلفاظ والتعابري اإلسالمية.

Dictionary of Islamic Words and Expressions 
النارش: مكتبة دار السالم بالرياض.

املعجم متاح عىل الشابكة )اإلنرتنت( يف عدة مواقع بالعنوان اإلنجليزي.
هناك معجم ملحق بسلسلة تواصل املذكورة أعاله.

كذلك هناك معجم للكلامت الواردة يف كتاب: دروس اللغة العربية لغري الناطقني هبا.
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اخلامتة:
)كتب  التعليمية  املواد  عىل  الضوء  نلقي  أن  السابقة  الصفحات  يف  حاولنا  لقد 
وسالسل وبرامج( لدراسة وتدريس اللغة العربية بوصفها لغة أجنبية للمسلمني وغري 
املسلمني. وسيجد املتابع هلذا اإلنتاج أن هناك أعاماًل يف طريقها إىل النرش، لعل من أبرزها 
السلسلة اجلديدة التي يعمل عليها معهد تعليم اللغة العربية يف جامعة أم القرى، وهي 
أول سلسلة جامعية ُتبنى عىل أساس وثيقة منهج مكتوبة ومنشورة، أنتجها العاملون 

باملعهد بمشورة عدد من اخلرباء العرب يف جمال تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.
ويسعدنا أن نشري إىل أن هذا العدد من األعامل القّيمة التي استعرضناها تنبىء عن 
جهود جبارة قام هبا املؤلفون أواملؤسسات يف اململكة العربية السعودية خلدمة لغة القرآن 
الكريم. بذلك تكون اململكة العربية السعودية الدولة األوىل عربًيا، بل ورّبام دولّيا، من 
حيث إنتاج هذا النوع من املواد التعليمية كاًم وكيًفا. ونتمنّى أن حتذو دول عربّية أخرى 
هذا النهج، لعلنا نسد النقص الكبري يف حقل تعليم اللغة العربية للناطقني هبا، وهو ما 

يدركه أي دارس ملجال تعليم اللغات األجنبية العاملية األخرى.
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ملحق بالمواد المتاحة على موقع
/https://islamhouse.com/ar/books 
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بفضل اهلل - عز وجل - وكرمه وتوفيقه، تم إضافة عدٍد من املواد اخلاصة بتعليم 
اللغة العربية لغري الناطقني هبا، ومنها:

أحدث  ُتعد  والتي  يديك؛  بني  العربية  سلسلة  من  الثاين  اإلصدار  يديك:  بني  العربية  	§
الناطقني هبا، والتي تتكون  اللغة العربية لغري  سلسلة تعليمية متكاملة خمتصة يف تعليم 
من: 8 كتب للطالب، ٤ كتب للمعلم حتوي التوجيهات والعنارص وحلول التدريبات، 
معجم؛ حيوي كل مفردات السلسلة، احلروف العربية؛ مدخل متهيدي لتعلم األحرف-
https://islamhouse.com/ar/books/2821426 .باإلضافة إىل أقراص سمعية مدجمة
§		العربية للحياة: سلسلة تتكون من أربعة كتب ذات مستويات متدرجة، يف تعليم 
امللك  بجامعة  العربية  اللغة  معهد  إصدار  من  هبا،  الناطقني  لغري  العربية  اللغة 

https://islamhouse.com/ar/books/2821421 .سعود
§		الكتاب األسايس يف تعليم العربية للناطقني بغريها: منهج متكامل يف تعليم العربية 
للناطقني بغريها؛ من إصدار وحدة البحوث واملناهج بمعهد اللغة العربية للناطقني 

https://islamhouse.com/ar/books/2821411 .بغريها، بجامعة أم القرى
تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها: منهج متكامل لتعليم اللغة العربية، ومبادئ  	§
العلوم الدينية، اشرتك يف كتابته أكثر من مخسني معلاًم وخبرًيا ومتخصًصا، يتكون 
به، من إصدار  للتعريف  أدلة، ومعاجم، ومقدمة  للدارس، مع  من: 37 مطبوًعا 
https://islamhouse.com/ar/books/2821219 .جامعة اإلمام حممد بن سعود

لغري  العربية  اللغة  لتعليم  متميز  كتاب  هبا:  الناطقني  لغري  العربية  اللغة  دروس  	§
واملفردات،  والرصف،  كالنحو،  اللغة  جوانب  بجميع  ويعني  هبا،  الناطقني 

https://islamhouse.com/ar/books/398778 .واألسلوب
§		معجم الكلامت الواردة يف دروس اللغة العربية لغري الناطقني هبا. وقد أعد مؤلفه هذا 

https://islamhouse.com/ar/books/2821420 .املعجم للكلامت الواردة به
§		مفتاح دروس اللغة العربية لغري الناطقني هبا باللغة اإلنجليزية. وقد أعد مؤلفه هذا 

الكتاب كمفتاح له للمتحدثني باللغة اإلنجليزية.
https://islamhouse.com/ar/books/2821417

دليل السالسل التعليمية واملواقع االلكترونية لتعليم العربية للناطقني بغيرها
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باللغة األملانية  وقد أعد مؤلفه هذا  الناطقني هبا  اللغة العربية لغري  §		مفتاح دروس 
الكتاب كمفتاح له للمتحدثني باللغة األملانية.

 https://islamhouse.com/ar/books/2821418

مفتاح دروس اللغة العربية لغري الناطقني هبا باللغة األردية، وقد أعد مؤلفه هذا  	§
الكتاب كمفتاح له للمتحدثني باللغة األردية.

https://islamhouse.com/ar/books/2821419 

الناطقني  لغري  والنصوص  األدب  بالعربية  الناطقني  لغري  والنصوص  §		األدب 
املتقدم ممن درسوا أكثر من ألف  العربية، لطالب املستوى  باللغة  بالعربية: كتاب 

ساعة؛ احتوى عىل صورة واضحة لألدب العريب تتميز بالشمول واإلجياز.
https://islamhouse.com/ar/books/2821410

اقرأ وارتق: كتاب خمصص لتأسيس اللغة العربية عىل أسس علمية صحيحة، ومعاجلة  	§
ضعف القراءة لدى طلبة املرحلة االبتدائية، وتعليم القواعد األساسية للمبتدئني يف 

https://islamhouse.com/ar/books/2821403.قراءة القرآن الكريم
الناطقني هبا، من إصدار جلنة  §		علمني العربية: سلسلة يف تعليم اللغة العربية لغري 
سلسة  لغوية  وتراكيب  مفردات  تضمنت  وقد  بالكويت،  باإلسالم  التعريف 

حيتاجها املتعلم يف حياته اليومية ومعامالته.
https://islamhouse.com/ar/books/2821405

الطريق إىل العربية: منهج مكون من مخسة أجزاء، معد خصيًصا من قبل مركز  	§
قطر الثقايف اإلسالمي »فنار«؛ لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا.

https://islamhouse.com/ar/books/2821404

العربية،  باللغة  كتاب  اإلسالمية:  والثقافة  العربية  اللغة  لتعليم  الراشدة  §		القراءة 
األدب  احتوى عىل جمموعة خمتارة متثل  اهلل -  الندوي - رمحه  أيب احلسن  للشيخ 
العريب اإلسالمي يف مجيع مظاهره، بأسلوب تدرجيي مالئم لذوق الناشئة املسلمة.

https://islamhouse.com/ar/books/2821402
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§		العربية للناشئني: منهج متكامل لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا من الناشئني 
للمعلم  كتب  مع  للتالميذ،  كتب  ستة  من  ويتكون  تقريًبا(  سنة   ١7  - سنة   ١١(

وتسجيالت صوتية مصاحبة هلا.
https://islamhouse.com/ar/books/2821408 

دليل السالسل التعليمية واملواقع االلكترونية لتعليم العربية للناطقني بغيرها
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ت وبرام تعليم اللغة العربية للناطقني بغيرها هم سالسل و امل ب ول |  تعريف  ليل ا ال
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ير الناطقني بالعربية  ارسني من  م لل امسا |  معا

إعداد
أ.د. محمود إسماعيل صالح

أستاذ اللسانيات التطبيقية

قائمة بمواقع 
 تعليم العربية 

للناطقين بلغات أخرى

الدليل الثاني
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اهتامًما  هناك  أن  أخرى  بلغات  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  ملجال  املتتبع  يالحظ 
متزايًدا باللغة العربية نظًرا ملكانتها العاملية من جهة، فهي لغة رسمية يف كثري من املنظامت 
الدولية، وملكانتها اخلاصة يف  قلوب املسلمني يف أصقاع األرض ، حيث إهنا لغة القرآن 
انتشار ملواقع إلكرتونية عىل اإلنرتنت  الكريم. ومن مظاهر هذا االهتامم ما نجده من 

لتعليم اللغة العربية بوصفها لغة ثانية أو أجنبية.
يسعدين أن أقدم قائمة بأهم هذه املواقع التي وصلت إىل علمي، آماًل أن نتمكن من 
حتديثها واإلضافة إليها بمشاركة قراء هذه النرشة، وذلك بالتواصل معي عىل العنوان 

 profmisaleh@gmail.com :التايل
تنويه: 

عىل  القايض  هشام  والدكتور  السحيباين  صالح  للدكتور  بالشكر  أتقدم  أن  أود 
املعلومات القيمة التي أورداها يف دراستيهام التحليلية لبعض املواقع وبعض التطبيقات 

عىل احلوال يف جمال تعليم العربية بوصفها لغة أجنبية.

املقـدمـة
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•  مل يتسن يل االطالع عىل مجيع الربامج الواردة، وقد اكتفيت يف كثري من األحيان 
بإيراد     ماصدر من معلومات أوردها منشؤو املواقع أو املرشفون عليها.

اللغة  يستخدم  معظمها  ولكن  العربية،  باللغة  تكتفي  املواقع  هذه  •  بعض 
اإلنجليزية لغة وسيطة للرشح.
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interactive Arabic العربية التفاعلية
http://learnarabiconline.ksu.edu.sa/Intro/.aspx 

برنامج تفاعيل لتعليم العربية املعارصة من إنتاج معهد اللغويات العربية يف جامعة 
امللك سعود بالرياض ، وهو متاح جماًنا للدارسني .

برنامج اجلامعة اإللكرتونية يف اللغة العربية لغري الناطقني هبا
SEU Arabic for Nonnative Speakers Program

ALC@SEU.EDU.SA :العنوان اإللكرتوين
يذكر كتيب التعريف بالربنامج أنه يعلم العربية بصورة تكاملية ، تستخدم الوسائط 
التعليمية املختلفة. وأنه يتكون من ١6 مستوى مقسمة عىل ستة مراحل يف ضوء اإلطار 

األوريب املشرتك لتعليم اللغات.
وجيدر بالذكر أن اجلامعة أعدت اختباًرا معياريا للغة العربية بوصفها لغة أجنبية، تم 

تصميمه يف ضوء اإلطار األوريب املشرتك. 
برنامج اللغة العربية لغري الناطقني هبا عن ُبعد، اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة

Islamicuniversity.online/index 

من  املتعلم  متكني  الربنامج  من  »اهلدف  بأن  بالربنامج  التعريفي  الكتيب  يذكر 
املختلفة.  والبيئات  الثقافات  مع  التعايش  يتعلم  بحيث  العربية  باللغة  اجليد  التواصل 
وسيتيح الربنامج الفرصة للمتعلمني الناطقني بغري العربية التمكن من دراستها نظرًيا 

وتطبيقًيا عن بعد.«
الفرعية،  املستويات  من  عدد  منها  كل  يف  مستويات  ثالثة  له  الربنامج  أن  ويذكر 
بحيث يشتمل الربنامج عىل ١٢ مستوى فرعي مصنفة وفق اإلطار األوريب املرجعي 

املشرتك للغات. )انظر الكتيب التعريفي.( هناك رسوم رمزية للتسجيل يف الربنامج.
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أكاديمية »ومض« 
 http://wamdh.net/ar

 نقرأ يف التعريف هبا: »أكاديمية خمتصة بتعليم العربية لغري الناطقني هبا. تقدم فصول 
التفاعل مع  تتيح له  تتيح للمتعلم الدخول يف أي وقت وأي مكان ...، كام  افرتاضية 
لتعليم  مستوى   ١١ وتقدم  واالختبارات...  الدورية  التامرين  باستخدام  األكاديمية 
العربية لغري الناطقني هبا من التمهيدي حتى التميز، وتقدم اختبارات حتديد املستوى 

جماين وشهادات بعد إمتام كل مستوى بنجاح.
تعلم العربية - دولنغو

https://ar.duolingo.com/course/ar/en/

 برنامج جماين عاملي لتعليم اللغات )أكثر من ثالثني لغة( بام يف ذلك اللغة العربية، كام 
هو مبني يف املوقع.

معلِّم العربية 
www.arabic-teacher

برنامج متعدد الوسائط يتميز بتنوع األنشطة فيه لتعليم العربية ومهاراهتا، بام يف ذلك 
استخدام األغاين التعليمية. وهو من إعداد فريق يف جامعة بروناي دار السالم بإرشاف 
  www.puffinbrowser.com الدين. ويقرتح املوقع حتميل تطبيق  الدكتور حممد حمي 

لالستفادة من الربنامج املذكور.
My Arabic Teacher معلمي

http://www.arabicteacher.com/arabicL3software/reviewersnotes.htm

والوسائط  والبرصية  السمعية  الوسائل  يستخدم  متطور  برنامج  بأنه  املوقع  يذكر 
املتعددة  )أكثر من ١٠٠٠ صورة ( لتعليم اللغة العربية عىل ثالثة مستويات.
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 األكاديمية العربية
www.arabacedemy.com

املعارصة«  و»الفصحى  اإلسالمية«  »العربية  من  كل  يف  مقررات  األكاديمية  تقدم 
و»اللهجة العامية املرصية«، جلميع املستويات والدارسني من أعامر خمتلفة.

وتذكر أن »العربية اإلسالمية« تشمل لغة القرآن الكريم ودروًسا يف التجويد وتالوة 
القرآن الكريم. وتتطلب الدراسة دفع رسوم دراسية.

حجر رشيد لتعليم العربية
www.rosettastone.com/learn-arabic

برنامج حاسويب تفاعيل لتعليم اللغة العربية حتدًثا وقراءة وكتابة، ويقدم »دروًسا حية 
يف املحادثة باللغة العربية مع معلمني عرب لتطوير مهارات املحادثة«. يركز الربنامج 

عىل املوضوعات احلياتية اليومية.
يتطلب دفع رسوم اشرتاك للدراسة عن طريق اإلنرتنت، كام أنه متوافر يف صورة 

.CDs أقراص مضغوطة
تعلم لغة القرآن

http://www.muslimtents.com/learningarabic/home.html

عىل  مبنية  دروًسا  يقدم  كام  األجرومية.  ومتن  القواعد،  يف  دروسا  املوقع  يقدم 
سلسلة املدينة.  وهو يعتمد عىل نظام التعليم عن بعد، وليس حاسوبًيا باملعنى املعروف.

فورفو: دليل النطق للغة العربية
http://ar.forvo.com/languages/ar/

يعد املوقع دليال وبنًكا لنطق املفردات.
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مرشوع القواميس املجانية
http://www.dicts.info/

يضع املوقع ترمجات للمفردات وعدد من اجلمل يف موضوعات ومواقف خمتلفة  
باإلنجليزية وقاموس للمفردات. )خيدم عددا من اللغات(

Dictionnnaire arabe املعجم العريب
http://lang.arabe.free.fr/

واألطعمة  الطقس  مثل  خمتلفة،  حقول  يف  املفردات  من  كبريا  عددا  املوقع  يقدم 
واألرقام والضامئر، وترمجتها لإلنجليزية والفرنسية.

البوابة الفرنسية للعامل العريب
http://www.webarabic.com/

موقع يقدم معلومات عن العامل العريب، ويشتمل عىل قسم لتعليم اللغة العربية 
يقدم فيه معلومات عن الكتابة والقواعد واملفردات. )فرنيس(

أصوات عربية
http://www.laits.utexas.edu/aswaat/index.php

يقدم املوقع من جامعة تكساس يف أوستن عددا من املقاطع املرئية املسموع باللغة 
يف  حتكم  مع  املستويات  عدد من  عىل  مصنفة  وهي  االستامع،  مهارة  العربية إلثراء 

رسعة عرضها.
تعلم اللغات األجنبية

http://linguanaut.com/index.htm

األبجدية والقواعد  مبسطا للحروف  تعليام  العربية  اللغة  جانب  يف  املوقع  يقدم 
وعددا ليس بالقليل من العبارات، وعرضا مرئيا لنطق بعض منها )خيدم عددا من 

اللغات(.
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العربية الرسيعة
http://www.quickarabic.com/index.html

يقدم املوقع عددا من املفردات والعبارات واحلروف األبجدية.
العربية العسكرية

http://transcon.info/content/arab-english

 يرشح املوقع عددا من اجلمل والكلامت اإلنجليزية التي حيتاجها املجال العسكري
.ويقدم عبارات خليطة من الفصحى والعامية مع مقابالهتا باإلنجليزية

Arabic online اللغة العربية عىل اإلنرتنت
http://arabic.tripod.com/index.html

يعلم املوقع طريقة كتابة ونطق احلروف والكلامت العربية، ويقدم رشحا لعدد من 
موضوعات النحو.

املتقون
http://muttaqun.com/arabic/index.html

والكتابة  بالرتمجة  مستعينا  األساسية  واجلمل  املفردات  من  عددا  املوقع  يقدم 
الصوتية باإلضافة لصوت مسموع هلا، وقاموس مرتب أبجديا لذلك.

املسك اخلالص : تعلم العربية عىل اإلنرتنت
http://www.puremusk.com/learn-arabic-online

و«بالطريقة  وقت،  أي  يف  معلم،  مع  اإلنرتنت  عىل  العربية  يعلم  أنه  املوقع  يذكر 
الطبيعية«.

عربيتي
http://www.myarabicwebsite.com/

http://www.uni.edu/becker/arabic.html#grammar

ويقسمها  املرئية  املقاطع  عددا من  وجيمع  وثقافتها،  العربية  باللغة  املوقع  يعرف 
ملوضوعات ودروس، باإلضافة لصفحات لتعليم اهلجاء وبعض القواعد.
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العامل العريب
http://cecilmarie.web.prw.net/arabworld/arabic/

يقدم املوقع عددا من املفردات األجنبية مع كتابتها صوتيا.
أنشطة لطالب اللغة الثانية

http://a4esl.org/

العربية،  تشمل  خمتلفة،  لغات  من  باملفردات  تتعلق  اختبارات  عدة  املوقع  يقدم 
وترمجتها باإلنجليزية يف موضوعات خمتلفة. )خيدم عددا من اللغات(

اللغة العربية
http://www.arabic- language.org/ 

ف املوقع باللغة العربية ويقدم درسا مبسطا جدا يف بعض قواعدها، باإلضافة  يعرِّ
لقاموس ترمجة لإلنجليزية.

املرح مع العربية 
http://www.funwitharabic.com/

بعض  يقدم  مرح   وبإخراج  الفالش  عىل  يعتمد  مدفوع  لربنامج  دعائي  موقع 
الدروس البسيطة يف احلروف والقواعد واختبار مبسط وأناشيد للتعليم.

 العربية بالروسية:
http://www.ar-ru.ru/

يف  عربية.مكتوبة  ودروسا  العربية  اللغة  عن  بالروسية  معلومات  املوقع  يقدم 
احلروف وقراءهتا والنحو، وعددا من املقاطع املرئية واملسموعة. 

البحث عن احلقيقة
http://searchtruth.com/arabic/lessons/unit1_writing.php

يقدم املوقع وحدات تشتمل عىل عدد من الدروس املتنوعة يف األحرف واهلجاء 
واملفردات واجلمل مع نطقها وكتابتها صوتيا وترمجتها.
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العربية ٢000
http://www.arabic2000.com/school/

املوقع يعد مبسطا وغري جماين، ويقدم دروسا متميزة يف اهلجاء وتعليم األبجديات 
عىل شكل دروس مرتبة حتتوي أسئلة يف هناية الدرس.

العربية يف اإلنجليزية
http://www.arabicinenglish.com/

موقع لعدد من الوسائط املضغوطة، باإلضافة لعدد من املطبوعات جمانية التحميل 
مرتبة عىل مستويات، تعلم اهلجاء والكتابة.

العربية للمسافرين
http://www.travlang.com/languages/cgi bin/

langchoice.cgi

ويوضح  املسافرين،  هتم  عدة موضوعات  املوقع  يضع  حيث  مبسطا  املوقع  يعد 
فيها عددا من اجلمل واملفردات التي ختص املوضوع مع نطقها.

استديو العربية
http://www.arabic-studio.com/index.html

املوقع غري جماين، ويقدم عددا من املقاطع املرئية )يظهر فيها معلم وسبورة( يرشح 
فيها عددا من القواعد والكتابة، باإلضافة للكتب الرقمية املساندة للدروس، ويقدم 

املوقع أيضا خدمة مدفوعة للتواصل عرب برنامج سكايب لتعلم اللغة.
الكالم

http://speak.econtrader.com

طريق  عن  تعرض  حياتية  مواقف  عدة  وضع  خالل  من  بالكالم  املوقع  يتم 
رسومات متحركة تفاعلية. )خيدم عددا من اللغات(.
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بوليغلوت عىل اإلنرتنت
http://www.internetpolyglot.com/lessons ar-en

وكتابة  نطقا  املفردات  بتعليم  املوقع  يتبع الربنامج معهد بوليغلوت للغات ويتم 
مع الصور من خالل تقسيم هلا حسب املوضوع، ويقدم أربعة أنواع من التدريبات 

واالختبارات املميزة يف كل موضوع )يعلم عددا من اللغات بام فيها اللغة العربية(. 
حبوب

http://www.hobob.org/arabi/

يضع املوقع عددا من األقسام بالطريقة التقليدية )كلامت، حروف، أفعال، أسئلة، 
نصوص(.

)كلامت  املسموعات  بوفرة  كذلك  ويتميز  اجليد،  واإلخراج  بالرتتيب  يتميز 
ونصوص(.

)يعلم العربية بالعربية، واإلنجليزية، والدانامركية(
العربية الطبيعية

http://www.naturalarabic.com/

خالل  من  اللغة  يف  املتعلم  عمر  عىل  ويعتمد  جتربته،  ويمكن  جماين  غري  املوقع 
خدمات  مميزة وذات  تعليمية  بطريقة  معاجلة  وموضوع  111 مقالة  من  أكثر  وجود 
فيها،  خطوات الدروس  اتباع  أو  حر  بشكل  املقاالت  يمكن استعامل  حيث  تقنية ، 
حيث يتدرج املوضوع يف االستامع ثم وضع املعنى العام ثم املفردات ثم القراءة، مع 

وجود اختبار لكل مقالة، باإلضافة خلدمة التواصل عن طريق برنامج السكايب.
)يعلم العربية باإلنجليزية، واإلسبانية(

عربية املدينة:
http://www.madinaharabic.com/

املوقع غري جماين ويمكن جتربته، ويعرض عددا من الدروس يف النحو والرصف 
واف  ورشح  اختبارات  موضوع  كل  ويضم  تسلسيل  بأسلوب  واهلجاء  والقراءة 
من املفردات  عددا  ويقدم املوقع  والصور،  مستخدما الوسائل املسموعة  للموضوع 
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املصنفة مع صورها، باإلضافة للتواصل املدفوع عرب برنامج السكايب لتقديم دورات 
املحادثة والفصيحة املتقدمة والتجويد وحفظ القرآن.

معهد اللغة التابع لوزارة الدفاع األمريكية )غلوس( 
  Defense Language Institute

http://gloss.dliflc.edu/Default.aspx

املوقع يعد معززا لتعلم العديد من اللغات من خالل البدء مع حمرك البحث عن 
اللغوية  بالنامذج  قائمة  تأيت  ثم  املوضوعات،  وطبيعة  تعلمها ومستواها  املراد  اللغة 
)قراءة، مشاهدة، سامع )ويتم عرض كل نموذج من خالل منهجية متميزة وعرض 
تقني مميز، حيث يتدرج عرض النموذج باتباع اإلرشادات يف كل خطوة هتدف كل 

واحدة منها خلدمة مهارات حمددة. )خيدم عددا من اللغات(.
البودكاست العريب

http://www.arabicpod.net/

املوقع غري جماين ويمكن جتربته، وهو موقع ممّيز يف القراءة واالستامع واحلديث، 
يضم عدة مستويات، يضع يف كل مستوى عددا من الدروس التي هي عبارة عن 
قراءة  ومترين  للطباعة  قابلة  بورقة  الدروس  يزود  ومتعلم،  معلم  بني  ماتع  حوار 
مرئية،  )مقاطع  متنوعة  إضافية  أخرى  ملواد  باإلضافة  مفردات،  وكتابة  واستامع 

وتطبيقات وغري ذلك(
لغايت

http://mylanguages.org/index.php

والقواعد  باملفردات  تتعلق  التي  املتنوعة  املوضوعات  من  عددا  املوقع  يعرض 
ومجل احلوارات ويضع نطقا لبعض منها، ويضع عددا من الوسائط وبعض اخلدمات 

للغة. ) خيدم عددا من اللغات ويعلم العربية بأكثر من لغة(.
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مركز لوتاه
http://tutor.lootah.com/

يضم املوقع أربعة مستويات( احلروف، الكلامت، اجلمل، املحادثة )يتم بالكتابة 
يف  تفيد  مطبوعات  للمتعلمني  ويقدم  الصوتيات،  عىل  يعتمد  واالستامع،  والقراءة 

نسخ احلروف واجلمل. ) يعلم العربية بأكثر من لغة(
بابل

http://looklex.com/babel/arabic/index.htm

يقدم املوقع سلسلة من الدروس مقسمة عىل ثالث مراحل: املواقف األساسية ثم 
الكتابة واهلجاء ثم النصوص، يعتمد املوقع يف العرض عىل النص والصوت والكتابة 

الصوتية.
لنغو

http://www.lingo.com/en/learn arabic/index.html

املوقع غري جماين ويعتمد عىل برجمية مميزة يمكن حتميلها عىل احلاسوب، ويقدم 
عدة دروس حتوي عددا من املفردات واجلمل، متميز يف مهارة االستامع، يعتمد عىل 

صور متقنة يف رشح الكلامت، ويقدم الربنامج أيضا عىل األجهزة اللوحية.
) خيدم عددا من اللغات (

اللغة الواضحة
http://www.transparent.com/learn-arabic/

إىل  باإلضافة  احلاسوب،  تعمل عىل  للبيع  برجميات  ويعرض  جماين،  غري  املوقع 
املوقع  ويعد  اإلنرتنت،  صفحات  خالل  من  الربجميات  هذه  العمل عىل  يمكن  أنه 
متميزا جلودة الربجمية التقنية التي يعتمد عليها وجودة منهجيتها، حيث يعلم االستامع 
والقراءة والكتابة والنطق بشكل جيد، لوفرة التدريبات فيه، ويعلم احلروف والقواعد 

كذلك.
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العربية عىل اإلنرتنت
http://www.arabiconline.eu/

األقسام الرئيسة للربنامج: 
اخلطوات األوىل يف العربية، عبارات مفيدة يف العربية، دليل إىل كتابة العربية، أوهام 
واألوزان يف  اجلذور  نظام   ، العربية  اهلجاء  كتابة حروف  تعلم   ، العربية  وحقائق عن 

العربية.
اليف موكا

http://livemocha.com/

حيث  منهجيتها،  وجودة  فيها  التقنية  جودة  يف  مميزة  جمانية  برجمية  املوقع  يقدم 
ينطلق من موضوعات حوارية وظيفية لتعلم كل املهارات، مع معلومات ثقافية عن 
اللغة، ويقدم الربنامج جمانا أيضا عىل األجهزة اللوحية. يتميز املوقع يف تعليم بعض 
اللغات املشهورة،  ولكن يف تعليم العربية ال يصل لنفس آلياهتا، حيث يعلم عددا 
من املفردات والعبارات يف أربعة مستويات، حتتوي عددا من الدروس، وكل درس 
كل  وخيدم  والصوت،  الصورة  عىل  متميزة، ويعتمد  وتدريبات  عرض  عىل  حيتوي 
املهارات، وينفرد بميزة االستعانة باملتعلمني املسجلني بطلب االستفادة من لغاهتم 
األم يف مساعدة من يرغبون تعلمها بمقابل حوافز، حيث يستمعون لتسجيل أصوات 

املتعلمني اآلخرين وكتاباهتم ويعطون التغذية الراجعة ملن يرغب يف تعلم لغتهم.
) خيدم عددا من اللغات(

تعلم العربية عىل اإلنرتنت
www.learnarabiconline.com

يذكر معدو الربنامج بأنه يقدم دروًسا يف فروع فصحى الرتاث املختلفة: األصوات 
واحلروف قراءة وكتابة ونطقا، والرصف والنحو واملفردات والبالغة والعروض.
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ة موقع العربية امليرسَّ
     www.ea4arabic.com

يتبعها برنامج الديوان:
http://www.puremusk.com/learn-arabic-online/?gclid=CLm-vay-

iMcCFWXJtAodIiIAlw 

الديوان عىل اإلنرتنت )لتعليم العربية(
http://www.aldiwanonline.net

العربية  ويعلم  بالقاهرة،  نرص  مدينة  يف  الديوان  مركز  يتبع  اإلنرتنت  عىل  برنامج 
املعارصة يف أربعة مستويات، وبطرائق خمتلفة من حيث توفر التواصل مع املعلمني.

البوابة اخلرضاء )لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها(
       http://www.thegreengate.net/mainnewsite/ar/index.php

وصف الربنامج حسب املوقع:
»العربية احلديثة هي سلسلة تعليمية مؤلفة من عرش دورات موجهة لغري الناطقني 

بالعربية ولألطفال العرب يف الدول األجنبية.
يبدأ التعلم باحلروف األبجدية وصواًل إىل مستوى متقدم من إتقان املهارات التالية: 
اليومية  املحادثة  تتعلم  سوف  ذلك  عىل  وعالوة  والفهم.  واالستامع  والكتابة  القراءة 

باللغة العربية.
تم تدعيم املنهاج اإللكرتوين بتدريبات واختبارات تفاعلية للتأكد من أن الطالب قد 

أتقن الدرس قبل أن ينتقل إىل درس آخر.
الناطقني عىل  اللغة اإلنجليزية ملساعدة غري  العربية إىل  متت ترمجة مجيع النصوص 

فهم النصوص العربية بشكل جيد جًدا.«
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بوابة تعليم اللغة العربية عن بعد
www.e-madrassa.ma

املؤسسة  وتصف  املغرتبني.  للمغاربة  الثاين  احلسن  مؤسسة  البوابة  عىل  يرشف 
الربنامج بام ييل:

صيغته  يف  األول  املستوى  سينطلق  مستويات،  ثالث  من  الربنامج  هذا  »يتكون 
احلالية )٢٠١3( باللغتني العربية والفرنسية لتمكني املتعلمني املستهدفني من اكتساب 
املبادئ األولية والكفاءات األساسية للغة العربية الفصحى يف صيغة مبسطة وميرسة... 
وذلك من خالل مضامني معرفية منبثقة من حميطهم املبارش كاألرسة، املدرسة، الشارع 
وجماالت احلياة العامة... وعرب خمتلف املستويات الدراسية التي يتكون منها فضاء تعلم 
اللغة العربية والثقافة املغربية ألبناء املغاربة املقيمني باخلارج...وذلك من خالل آليات 
وأساليب حمفزة عىل التعلم واالكتساب باعتامد دعامات ومعينات ديداكتيكية متنوعة 
كالصور واملشاهد واملقاطع السمعية-البرصية واألناشيد واحلكايات وبعض األلعاب 

الرتبوية وغريها لتوفري مادة تنشيطية وترفيهية حمفزة عىل التعلم املتواصل.« 
الدروس املجانية لتعلم العربية

عنوان املوقع:
Arabic-re-owner@yahoogroup.com 

  أحد املواقع التي تعمل عىل نرش العربية وتعليمها، لكنه يعتمد عىل نظام الفصول 
اإلسالمية  الثقافات  دراسة  جانب  إىل  باإلضافة  العربية  اللغة  تغطي  التي  الدراسية 

والعربية ولكن الدورة تركز عىل اجلانب اللغوي.
ويف سبيل حتقيق ذلك فإن املوقع يقدم دورتني دراسيتني:

أوالً: دورة املبتدئني )٠- ١ – ١٠/٢(:  هذا املستوى من أجل الطالب الذين ال 
يعرفون األبجدية العربية أو يعرفون القليل من الكلامت

الذين  الطالب  اجل  من  املستوى  هذا    :)١٠/٥  -٤  -3( املتقدمة  الدورة  ثانيًا:  
يعرفون العديد من الكلامت ولكن ليس لديم مهارات استيعاب النصوص العربية أو 

تكوين العبارات أو ترصيف األفعال.
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 تعلم العربيــة
عنوان املوقع:

http://www.angelfire.com/ar/rawdah/04madrasa.htm 
يتم  حية  لغة  وجعلها  واحلديثة  القديمة  العربية  اللغة  بني  الربط  إىل  املوقع  يسعى 

التعامل هبا ومعها من هذه الزاوية.
اللغة العربية وثقافتها اإلسالمية، ألن ذلك من وجهة  الربط بني  يدف املوقع إىل 

نظره أدعى جلعل الطالب أكثر صلة باللغة التي يتحدث هبا.
يدف املوقع إىل تعلم املهارات األربعة األساسية وهي القراءة والكتابة والتحدث 

والفهم
منتجات العربية )٢000م(

عنوان املوقع: 
 /http://www.arabic2000.com/products

املبتدئني  تشمل  املختلفة  الرشائح  من  ملجموعة  العربية  تعليم  إىل  املوقع  يدف 
وغريهم من الناطقني بغري العربية.

تقدم  التي  احلرة  الدينية  دورته  طريق  عن  اإلسالمية  الثقافة  نرش  إىل  املوقع  يدف 
تعليم أساسيات الدين اإلسالمي ورشح وتفسري سور القرآن الكريم.

التحدث   - الكتابة   - )القراءة  للتعلم  األربع  املهارات  حتقيق  إىل  املوقع  يسعى 
-االستامع(.

 أساسيات اللغة العربية
عنوان املوقع: 

http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/langlab.slaviceastern/arabic.html  

من  جمموعة  عىل  االعتامد  خالل  من  وتعليمها  العربية  اللغة  نرش  إىل  املوقع  يدف 
.CD Rom الكتب ورشائط الفيديو والـ
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يدف املوقع أيًضا إىل دراسة اللغة العربية املعارصة وذلك بمستوييها األول والثاين 
معترًبا أهنام أساس تعليم اللغة.

لتمكني  العربية  باللغة  واملحادثات  احلوار  أساليب  بعض  تعليم  إىل  املوقع  يسعى 
املتعلم من إجراء احلوارات واملحادثات.

أرابيسك لتعليم العربية
عنوان املوقع:

  http://dspace.dial.pipex.com/falah 
أجل  من  العربية وذلك  اللغة  لتعليم  وير  السوفت  برامج  من  املوقع جمموعة   يقدم 

املستويات املختلفة من الطالب والدارسني وتشمل هذه الربامج:
سوفت وير للغة العربية املعارصة.  •

تعلم قراءة وكتابة احلروف العربية.  •

االستامع إىل الكلامت والتعبريات العربية الشائعة االستخدام.  •

نطق احلروف العربية مع االستامع هلا صوتًيا.  •

أسئلة الختبار املهارات باالستامع للكلامت العربية.  •

عرض للكلامت العربية بأشكال شيقة ممتعة.  •

يقدم املوقع دروسه ممزوجة بالصور التوضيحية فيقدم مثاًل صوًرا للحيوانات   •
أكثر  التعلم  إلخ، ليجعل عملية  والفواكه واأللعاب واأللوان واألعداد...... 

متعة.
 »معلمي« العربية

عنوان املوقع:
 http://www.arabicteacher.com/ faqs.html

 يقدم املوقع برناجمًا لتعليم اللغة العربية وهو برنامج )معلمي( الذي يتكئ عىل نقطتني 
املحادثات  من  العديد  ثم  واملفردات،  والرتاكيب  النحوية  القواعد  تعلم  أساسيتني: 
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والرتمجات ويقدم املوقع ذلك بام يتناسب مع كافة املستويات التعليمية، وتصل دروسه 
إىل 6٢٠ درًسا يتم من خالهلا تعلم اللغة العربية من مستوى املبتدئني وحتى املستوى 
املتقدم، كام أن املوقع مزود بقاموس عريب يتيح حتى للطالب العريب نفسه زيادة حصيلته 
اللغة  بتقديم  املوقع  يكتفي  وال  عربية،  ومفردة  كلمة   6٥٠٠٠ يتجاوز  ما  إىل  اللغوية 
العربية للدارس، بل يضيف إىل ذلك العلوم والتاريخ واجلغرافيا وغريها من العلوم، 
النطق والرتاجم واملحادثات من  التدريب عىل  الصوتية يف  الوسائل  املوقع  ويستخدم 

أجل الوصول بالدارس إىل مستوى جيد من إتقان العربية.
 دروس العربية عرب اإلنرتنت

عنوان املوقع:
 http://www.dalilusa.com/arabic_course/intro.asp

يف  املتمثلة  وهي  األساسية  الفصحى  موضوعات:  إىل  العربية  اللغة  املوقع  يقسم 
وصمم  املعارصة،  أو  احلديثة  والعربية  القديمة،  اإلسالمية  والكتابة  القرآين،  النص 
برناجمه التعليمي أو منهجه عىل أساس أنه موجه لغري الناطقني بالعربية، وحيتاج الدارس 
هبذا املوقع إىل جهاز الكمبيوتر وإجادة اللغة اإلنجليزية التي يستخدمها املوقع كوسيط 
املتوافرة  القواميس  خالل  من  واملصطلحات  املفردات  عىل  املوقع  ويعتمد  تعليمي، 
بنوافذ البحث، والتي متتاز بسهولتها ويرسها، ويقدم املوقع تدريبات ومراجعات عىل 

كل جزء تتم دراسته.
The Madrasa Program برنامج املدرسة 

عنوان املوقع:
 http://www.madrasaprogram.org/arabic.htm

يقدم املوقع أساسيات تعلم اللغة العربية القديمة، وذلك من خالل مخس دروس، 
يف الدرس األول يقدم بعض الكلامت شائعة االستعامل، ويف الثاين يقدم بعض الكلامت 
الرابع يقدم ترصيف  الثالث يقدم ترصيف األفعال يف زمن املايض، ويف  العربية، ويف 

األفعال يف زمن املضارع، ويف اخلامس يقدم ترصيف األفعال يف زمن املستقبل.
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يعتمد املوقع يف عرض دروسه عىل وسيلة القراءة، وكذلك االستامع هلذه الكلامت 
الشائعة أو ترصيفات األفعال يف األزمنة الثالثة.

قل أهال للعامل
عنوان املوقع:

 http://www.ipl.org/div/kidspace/hello/arabic.html     

 يقدم املوقع دروسه لتعليم العربية لتعليم األجانب بأسلوب بسيط وسهل، حيث 
حيدد من البداية للدارس عنواًنا خاًصا بكل ما يقدمه مثل )العربية للمسافرين(، )كلامت 
عربية وإنجليزية ومجل(، )نامذج نطق عربية(... وهكذا، ويصاحب هذه الدروس األداء 
الصويت بحيث يضمن للدارس سهولة الكتابة وسهولة النطق وهو ما يسري بنجاح يف 

سبيل حتقيق املهارات األربعة لعملية التعلم.
بالدارس إىل اإلملام  املرئية واملسموعة حتى يصل  بالوسائل  املوقع دروسه  يعرض 
الثقافة  وبني  بينها  والرابط  وثقافتها  بتارخيها  اإلملام  إىل  باإلضافة  ونطقها،  باللغة 

اإلسالمية.
  تعلُّم العربية 

عنوان املوقع:
 http://www.arabiclearning.com/FAQ.htm     

العربية أو دارسها، حيث يقدم  اللبنة األوىل لدى متعلم     يسعى املوقع إىل تكوين 
أوليات اللغة ويرتك استكامل البناء عىل الدارس نفسه مرشًدا إياه إىل الكتب التي يمكنه 
أن يستكمل هبا إملامه بالعربية، كام يربط املوقع بني اللغة العربية وبني الثقافة اإلسالمية 

والقرآن الكريم بصفة خاصة ويعمل عىل توصيل ثقافتهام إىل الدارس.
بالدرجة األكرب فهو أقرب إىل  القراءة  املوقع دروسه من خالل االعتامد عىل  يقدم 
مدخل للتعلم يرشد الدارس إىل كيفية استكامل الدروس أكثر مما يمنحه دروًسا بالفعل.
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 تعلم لتتكلم العربية عرب دروس اإلنرتنت
عنوان املوقع:

 http://www.tutorialusa.com/learn/learn-arabic.html     

مستويني  إىل  التعلم  مستويات  ويقسم  العربية،  لتعليم  درًسا   ٢١٠ املوقع   يقدم 
وتعليم  وحتدث  وقراءة  استامع  قطع  عن:  عبارة  وهي  ساعة،   ٥٥٠ خالل  يقدمهام 
ملفردات وقواعد العربية، باإلضافة إىل املراجعات والتدريبات واالختبارات املصاحبة 

لكل درس.
يف  عنها  غنى  ال  تواصل  كوسيلة  العربية  اللغة  نرش  صوب  املوقع  أهداف   تتجه 
الرحالت والسفر والتعامالت التجارية يف البنوك وكذلك قضاء أوقات الفراغ، وهو 

يسعى إىل تعليم العربية لغري الناطق هبا ليفيد منها يف مثل تلك األمور.
التقليدية، وإنام يدعمها  بالوسائل  ملا يقدمه من دروس  املوقع يف عرضه  ال يكتفي 
برامج  عىل  املدجمة  امللفات  تكنولوجيات  فيستخدم  التكنولوجية.  بالتقنيات  كذلك 

الكمبيوتر، وملفات الصوت للتدريب عىل النطق الصحيح، وغريها من التقنيات.
 العربيـــــــة

عنوان املوقع:
 http://www.daleelsahih.tripod.com/arabic.html      

 يرى املوقع أن أفضل وسيلة لدراسة اللغة العربية هي دراسة القرآن الكريم الحتوائه 
عىل كل قواعدها وأساليبها وأرسارها وكذلك األحاديث النبوية املرشفة، ويعتمد املوقع 
عىل غري كتاب منها كتاب يقع يف 399 صفحة لألستاذ عبد الواحد حامد وكتاب آخر 
يف ١٤٤ صفحة يغطي مجيع القواعد النحوية للغة العربية وجمموعة كبرية من مفردات 
تعليمية  زاوية  منها  كل  يغطي  التي  املتنوعة  األخرى  الكتب  من  والعديد  العربية، 
التي تقدم األداءات الصوتية والنطق  الكاسيت  بعينها، باإلضافة إىل عدد من رشائط 
الصحيح ملفردات اللغة وقواعدها وكذلك النصوص القرآنية والنبوية ورشوحها بنظام 

املجموعات حيث كل جمموعة رشائط تتعلق بجانب من اجلوانب التعليمية املختلفة.
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دروس العربية عرب اإلنرتنت
عنوان املوقع:

 http://www.dalilusa.com/arabic_course/intro.asp

يف  املتمثلة  وهي  األساسية  الفصحى  موضوعات:  إىل  العربية  اللغة  املوقع  يقسم 
وصمم  املعارصة،  أو  احلديثة  والعربية  القديمة،  اإلسالمية  والكتابة  القرآين،  النص 
برناجمه التعليمي أو منهجه عىل أساس أنه موجه لغري الناطقني بالعربية، وحيتاج الدارس 
هبذا املوقع إىل جهاز الكمبيوتر وإجادة اللغة اإلنجليزية التي يستخدمها املوقع كوسيط 
تعليمي، ويعتمد املوقع عىل املفردات واملصطلحات من خالل القواميس املتوافرة بنوافذ 
البحث، والتي متتاز بسهولتها ويرسها، ويقدم املوقع تدريبات ومراجعات عىل كل جزء 
والرتاكيب  واالشتقاق  األول  باملقام  النحوية  والرتاكيب   بالقواعد  دراسته ويتم  تتم 
الصحف  قراءة  ثم  وترمجتها  العربية  النصوص  األعىل  مستوياته  يقدم يف  ثم  النحوية، 
)الكالسيكية(،  القديمة  العربية  اللغة  عىل  والرتكيز  األخبار  نرشات  إىل  واالستامع 
ويقدم كذلك املوقع دروس القراءة واالستامع ويستخدم الصورة كوسيلة أو أداة من 

أدوات املساعدة.
العربية لغة القرآن كلغة ثانية

عنوان املوقع:
 /ALIF/proposal/Project2.htmhttp://www.hadi.org.

ويستخدم   ... األمريكية  املتحدة  بالواليات  وتعليمها  العربية  باللغة  املوقع   يتم 
املوقع اللغة اإلنجليزية كوسيط يف العملية التعليمية. ويربط بني اللغة العربية والديانة 
اإلسالمية متمثلة يف القرآن والعبادات والرشيعة. ويستخدم أساليب العرض املختلفة 

التي جتمع بني القراءة والكتابة واالستامع وصوالً إىل حتقيق املهارات األربعة.
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تعلم العربية
عنوان املوقع:

http://www.salam.muslimsonline.com/~brisbane/learnarabic.htm

 يؤمن املوقع بمدى االرتباط بني اللغة العربية وبني القرآن الكريم، ولذا فهو يتكئ 
هلا  ومرجع  اللغة  هلذه  أول  كمصدر  الكريم  القرآن  عىل  للعربية  وتعليمه  دروسه  يف 
املوقع بلهجة اخلطاب اإلسالمي، ويقدم  النبوي، ويمتاز  باإلضافة إىل علوم احلديث 
أساسيات اللغة العربية وقواعدها ومفرداهتا وتراكيب ها وكذلك األرقام العربية، هذا 
يف املستوى األول الذي يقدمه، أما املستوى الثاين واملتقدم فهو يقدم فيه اجلمل العربية 

املعقدة والنصوص القرآنية.
”The Language & Sharia Institute“

عنوان املوقع:
 http://www.ibnjabal.com/info_1.html       

ومفرادهتا  للغة  األساسية  القواعد  معرفة  عىل  تعتمد  عربية  دروًسا  املوقع     يقدم 
البسيطة يف إطار برنامج زمني من ثالثة إىل مخسة أسابيع  وتراكيب ها وبعض اجلمل 
من  أكثر  ويضم  والرتمجة  واملحادثات  واملفردات  القواعد  تلك  فيها  الدارس  يتعلم 
عرشة تراكيب  لغوية عامة وتسعة أنواع من االشتقاقات، ويضع املوقع عىل صفحته 
اعتياده عليها. ويعمل  الدارس وزيادة  إىل  العربية  لتقريب شكل احلروف  مجلة عربية 
عىل دمج أساليب التعليم التقليدية باألساليب احلديثة، ويعتمد عىل نصوص إنجليزية 
خمتارة وترمجتها إىل العربية وكذلك بعض النصوص العربية وترمجتها إىل اإلنجليزية، 

ويقدم املوقع كتاًبا مساعًدا يف التعليم وقاموس إنجليزي- عريب/ عريب- إنجليزي.
 العربية بسهولة

عنوان املوقع:
 http://www.easyrecitearabic.org/Site/Solution.htm

النحوية  والقواعد  املتداولة  واجلمل  والرتاكيب   البسيطة  املفردات  املوقع  يقدم 
األساسية، ويعتمد عىل النصوص األدبية بشكل كبري، وكذلك يتعرض املوقع لبعض 
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النصوص الدينية، كام أنه ينتهج أسلوب التشويق واملتعة حيث يضع الكثري من دروسه 
التي تكون  الكوميدية  املتحركة واملواقف  الرسوم  يف عرض ممتع من خالل استخدام 
أسهل يف الوصول والفهم، وكذلك االعتامد عىل القراءات الشعرية والنثرية التي تسري 

بنفس االجتاه. 
معلمي العربية متعدد املواهب

عنوان املوقع:
 http://www.arabicteacher.com/aboutat.html 

)معلمي(  برنامج  خالل  من  هبا  الناطقني  لغري  العربية  اللغة  لتعليم  املوقع   يسعى 
جلميع املستويات، وهذا الربنامج - حسب ما يذكره املوقع - يمكن للدارس بواسطته 
واالستامع  القراءة  عىل  يقوم  شامل  برنامج  فهو  قليلة  أسابيع  خالل  العربية  يتعلم  أن 
واحلساب واملحادثات والقواعد والتاريخ والرتاجم ويفيد منه الدارسون من املستوى 

األول وحتى املستوى اجلامعي.
كافة من عمر 7 سنوات وحتى  األعامر  تناسب  مزدوجة  مناهج  الربنامج   وحيوي 
التعلم الذايت من خالل الكتب  77 سنة ويضم أكثر من 7٠٠ ساعة دراسة بأسلوب 
وبرامج امللتيميديا والقواميس اإللكرتونية ذات احلصيلة اللغوية الكبرية من ١6٠٠٠ 

إىل 6٥٠٠٠ كلمة.
 First Steps in Arabic - Learn Arabic Online اخلطوات األويل يف العربية 

https://arabiconline.eu/first-steps-arabic/

برنامج لتعليم العربية الفصيحة املعارصة. ويقدم دروًسا جمانية للمبتدئني.
لتعليم  ، مع خدمات تدريس  العربية  الشابكة: دروس جمانية يف  العربية عىل  تعلم 

فصحى القرآن. 
 .Learn Arabic Online, Free Arabic Courses

www.learnarabiconline.com/
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Busuu Learn Arabic Online موقع ُبسوو لتعليم العربية عىل الشابكة
https://www.busuu.com/en/a/a/learn-arabic-online

يقدم برامج فديو ودروس لتعليم قراءة العربية مع الفهم.
•  مواقع لتعليم الكتابة العربية:

األبجدية العربية
http://abcsofarabic.tripod.com/

موقع مبسط يعلم أبجديات احلروف العربية ونطقها.
أوكنديا لتعلم قراءة العربية

عنوان املوقع:
 http://www.ukindia.com/zar1.htm    

يدف املوقع إىل تعليم القراءة العربية لغري الناطقني هبا عرب اإلنرتنت.
فيعرض  بالتفصيل  العربية  األحرف  املوقع دروسه من خالل عرض لشكل  يقدم 
شكل احلرف يف بداية الكلمة ويف وسطها ويف هنايتها وكذلك وضع احلرف إذا كان من 

احلروف املفردة يف هنايات الكلامت.
نظام تعليم األبجدية العربية

عنوان املوقع:
 http://www.abjad.com/more_about.html

يتكون املوقع من جمموعة من األشكال مسبوقة بجدول يوضح املوضوع الدرايس 
واملواد التعليمية، ويشري إىل تعليم األبجدية العربية، بينام الشكل األول يوضح أشكال 
احلروف املختلفة ويشري إىل استخدامات حروف الكلامت، وكذلك االعتامد عىل املواد 
التعليمية اجلديدة من أجل إتاحة الفرصة لألطفال كي يتمكنوا من قراءة وكتابة اللغة 

العربية.
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تعلم اللغة العربية
http://arabic.org/

يقدم املوقع دروسا يف األبجدية واهلجاء مكتوبة ومسموعة.
مقدمة لكتابة اللغة العربية

http://web.uvic.ca/hrd/hist455/index.htm

املوقع مبسط جدا، ولكنه يتبع منهجية مميزة يف تعليم اهلجاء والكتابة من خالل 
د روس متسلسلة يتخللها متارين واختبارات تشمل اإلمالء.

•  مواقع تعليم بعض اللهجات العربية:

تعلم العربية املرصية اآلن
عنوان املوقع:

http://www.pimsleurapproach.com/em.asp?learn=ArabicEg&v=24

  يركز املوقع يف برناجمه عىل حتقيق بعض األهداف، يأيت عىل رأسها تعليم لغة احلياة 
بالطبع(  العربية )والعامية املرصية  اللغة  يتيح للدارس أن يتعرف عىل  أنه  اليومية، كام 

والتاريخ املرصي.
املدرسة العربية واملرصية 

http://aregschool.codoma.tech/lesson//

املوقع يقدم دروًسا يف الفصحى واللهجة املرصية. حيتوي عىل عدد من الدروس 
واأللعاب واالختبارات والكتب الرقمية.

فصل العربية .
http://www.jordanianarabic.com/arabicclass

/vocabnew/vocabulary/index.html

يقدم املوقع عددا كبريا من املفردات املصورة واملصنفة يف عدة جماالت مع نطق 
أصواهتا )عربية األردن(.
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اللهجة اللبنانية
http://www.abcleb.com/

موقع مبسط يقدم عددا من القواعد واملفردات والصوتيات يف اللهجة اللبنانية.
•  بعض مواقع تعليم تالوة القرآن الكريم:

تعليم القرآن لألطفال
 http://.quranforkids.org

برنامج معلم القرآن كلمة كلمة.
http://www.houseofquran.com/qsys/quranteacher1-ar.html

ترديد
http://www.tardeed.com/default.asp?LANG=1

بلغات  العربية  )يعلم  النورانية   القاعدة  طريق  عن  القرآن  قراءة  بتعليم  يتم 
متعددة(.
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برامج تقدمها بعض اجلامعات األمريكية، حسب املعلومات الواردة من كل منها:
San Diego University

Arabic Activities are in Arabic, so prior knowledge of Arabic would 
be helpful. Lessons range from a unit for elementary students who are 
learning Arabic to intermediate and advanced reading activities. Some 
lessons include clips from YouTube.

Stanford University

Arabic Alphabet starts with a chart of various Arabic letters. Stu-
dents can click on each letter to see how it is written, and there are im-
ages of letters written in different positions, based on the surrounding 
context of written information. Also available are audio and video clips 
for letters that are written similarly, letters that are pronounced similarly 
and vowels.

Dalama University

Arabic for Beginners is composed of 15 video lectures. Students 
learn to pronounce, write and recognize the Arabic alphabet. They will 
learn basic vocabulary words and grammatical constructions, and they 
will be able to converse about familiar subjects, greet others and read 
and write simple texts after completing the program.

University of Washington

Arabic Poetry allows students to listen to a selection of poems in 
Arabic. Topics of poems include mother, to my girl and peace.

Vocabulary Flashcards that cover fundamental aspects of Arabic are 
also available. Students can use these cards to learn how to navigate 
basic Arabic greetings, numbers, and other useful vocabulary.

University of Texas at Austin

Arabic Voices is designed to help students with their listening com-
prehension. The materials available on the site range from beginning to 
advanced levels. Each listening segment is one to ten minutes in length 
and has accompanying activities and questions.
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University of Victoria

Introduction to Written Arabic covers Arabic consonants and vow-
els, along with exercises in reading, listening and dictation. Users 
learn through flashcards, matching and typing exercises. Answers are 
checked, and the right answers provided if needed.

Learn 101

Step-by-Step Lessons in Arabic cover the Arabic alphabet, adjec-
tives, nouns, plural forms, gender, numbers, phrases, grammar, vocabu-
lary and verbs. The lessons include mp3 audio files so the user can 
learn the correct pronunciation. The site contains an Arabic keyboard 
for practice.

Purpose Games

Arabic Games can help users learn basic Arabic words by playing 
games. Games cover topics that include colors, the alphabet, numbers, 
kitchen vocabulary and Arabic verbs. Anyone using this site should 
know basic Arabic to play the games, though the correct answers are 
provided so that one can learn from his or her mistakes.
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بعض التطبيقات على الهاتف اجلوال mobile phon لتعليم اللغة العربية

 بعض التطبيقات على الهاتف اجلوال 
mobile phon لتعليم اللغة العربية
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 Renkara تعلم أساسيات العربية( من إنتاج رشكة( Learn Arabic Essentials

العربية عىل منصة  منها  لغة  تعليم ١٤  املجال، وتقدم  املتخصصة يف   Media Group

آبل. ُأصدر التطبيق عام ٢٠١٠، وُحّدث أخرًيا يف ٢٠١7.
العربية بجامعة  اللغويات  إنتاج معهد  Interactive Arabic من  التفاعلية  العربية 
امللك سعود يف الرياض ُأصدر التطبيق عام ٢٠١٠، وكان آخر حتديث له يف عام ٢٠١3. 
busuu من إنتاج رشكة بوسو املهتمة بتعليم اللغات، وتقدم تعليم العربية إىل جانب 

آندرويد وآبل، ُأصدر عام ٢٠١١، وُحّدث يف  املنصتني  أحدى عرشة لغة خمتلفة عىل 
.٢٠١8

 LANGUAGES رشكة  إنتاج  من  لغة(   ٥٠ )تعلم   Learn 50 Languages

LLC٥٠ املتخصصة يف جمال تعليم اللغات األجنبية، وطورت التطبيق عىل املنصتني 
لتتيح للمستخدم تعلم مخسني لغة من بينها اللغة العربية. أصدر عام ٢٠١١، وُحّدث 

أخرًيا يف ٢٠١8.
Rosetta Stone من إنتاج رشكة روزيتا ستون الرائدة يف هذا املجال واحلائزة عىل 

املنصتني، وقد  العربية عىل  أجنبية من ضمنها  لغة  تعليم ٢٤  عدد من اجلوائز، وتقدم 
ُأصدر التطبيق عام ٢٠١3، وُحّدث أخرًيا يف ٢٠١8.

 Pangaea رشكة  إنتاج  من  سالم(   - العربية  )تعلم   Learn Arabic - salaam

اللغات، ويقدم  Polly Lingual املتخصص يف تعليم  بالتعاون مع موقع   Learning

التطبيق بنسخه املتعددة عىل منصة آبل تعليام الثنتي عرشة لغة بجانب العربية. ُأصدر 
عام ٢٠١3، وقد ُحّدث أخرًيا يف ٢٠١8.

Learn Languages with Memrise )تعلم العربية مع ميمريز( من إنتاج رشكة 

Memrise الفائزة بجائزة أفضل تطبيق لعام ٢٠١7، وتقدم تعليم لغات متعددة منها 

اللغة العربية عىل املنصتني. ُأصدر التطبيق عام ٢٠١3، وُحّدث أخرًيا يف ٢٠١8. 
Zeem- تعلم العربية للمبتدئني( من إنتاج رشكة( Learn Arabic for Beginners

وهي  أندرويد،  منصة  عىل  اللغات  تعليم  تطبيقات  تطوير  يف  املتخصصة   ish Labs

متتلك أكثر من أربع وثالثني تطبيقا لتعليم اللغات املختلفة، وُيعد تطبيق تعليم العربية 
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احلاصل عىل تقييم مرتفع من أهم تطبيقاهتا بجانب تعليم اإلسبانية. ُأصدر عام ٢٠١٤، 
وُحّدث أخرًيا يف ٢٠١8.

Bern- رشكة  إنتاج  من  كومو(  مع  العربية  )تعلم   Learn Arabic with kumu

اللغات عىل منصة آبل، وتقدم تعليم  hard Summer املهتمة بتطوير تطبيقات تعليم 

اللغة اإلنجليزية، واألملانية والعربية. ُأصدر التطبيق عام ٢٠١٥، وُحّدث أخرًيا يف عام 
.٢٠١6

Beelin- تطبيق قراءة النصوص باللغة املراد تعلمها، من إنتاج رشكة Beelinguapp

أندرويد وآبل.  العربية ضمن لغات أخرى.  متوفر يف  اللغة  يدعم   guapp Language

مقيم عىل أندرويد٤.8، وعىل آبل ٤.6. ُأصدر عام ٢٠١6، وُحّدث أخرًيا يف ٢٠١8. 
Drops )ُنَقط( من إنتاج language drops يساعد عىل تعليم أحدى وثالثني لغة 

خمتلفة بصفة منفصلة من ضمنها تعليم العربية، ويقدم ذلك بصورة برصية إبداعية من 
خالل ربط املعنى بالصور واحلركة املستمرة يف التدريب ملدد قصرية. تركيزه األكرب عىل 
املفردات وطريقة نطقها ومعانيها، ويتّم كثريًا باجلانب الرتفيهي يف التعلم، متوافر يف 
متجري آندرويد وآبل، ومقّيم عىل أندرويد ٤.8 وعىل آبل ٤.7. ُأصدر عام ٢٠١7، 

وحدث أخريًا يف ديسمرب ٢٠١8.
Learn Arabic Language Offline )تعلم اللغة العربية دون اتصال( من إنتاج 

عىل  األطفال  وتطبيقات  اللغات،  تعليم  تطبيقات  بتطوير  املهتمة   Kids Tube رشكة 
املنصتني، وتقدم تعليم عدد من اللغات بجانب العربية للكبار والصغار. التطبيق موجه 

للكبار وُأصدر عام ٢٠١7، وُحدث أخرًيا يف عام ٢٠١8.

بعض التطبيقات على الهاتف اجلوال mobile phon لتعليم اللغة العربية
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 مواقع للتعريف 
باملصادر واملواقع التعليمية للغة العربية

مواقع للتعريف باملصادر واملواقع التعليمية للغة العربية
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Coblly LRC- Arabic :اسم املوقع
http://www.colly.edu/lrc/arabic.html :عنوان املوقع

 املوقع عبارة عن جمموعة من عناوين املواقع ذات الصلة باللغة العربية والتي تتنوع 
باللغة  متعلقة  وير  ملتيميديا وسوفت  برامج  تقدم  اللغة ومواقع  دراسة  مواقع  بني  ما 

العربية وهي:
BABEL: arabic

http://i-cias.com/babel/arabic/index.htm 

.RealPlayer موقع بابل للغة العربية ويقدم كورسات للغة العربية عىل برنامج
Modern Standard Arabic@about.com 
http://arabculture.about.com/culture/arabiculture/library/weekly/

arabic2/blaintro.htm 

وهو موقع يتم بتقديم اللغة العربية احلديثة والثقافة العربية املتنوعة )أدب - تاريخ 
- ثقافة(.

أما مواقع املراجع عرب اإلنرتنت التي يقدمها هذا املوقع فهي:
U of Texas
http://linklanic.utexas.edu/menic 
Arabic Links
http://www.geckil.com/~harvesr/arabic/index.html 

ومواقع امللتيميديا هي:
http://www.al-bab.com/arab/ 
http://www.arab.net/
http://www.geckil.com/~harvest/arabic/index.html 
http://www.come2jordan.com 
http://www.bahraintribune.com 
http://www.alayam.com/
http://www.iraq2000.com/babil/
http://www.ahram.org.eg/
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http://www.ahram-eg.com
http://www.asharqalawsat.com/ 
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/middle_east.html

وهناك أيًضا مرشوعات ومواقع دراسية:
http://www.arabicstudies.edu/arabic.html
http://wcw.emory.edu/Al-Kitaab/index.html 

وأخرًيا يعرض املوقع بعض املصادر املعلوماتية:
http://www.hf-fak.uib.no/smi/ksv/
http://aramedia.com/ 

اسم املوقع: املواد الدراسية
عنوان املوقع:

http://www.ccse.kfupm.edu.sa/~husni/ICS484/webPAges/SadahUu-
sain/subjets.htm     

 يقدم املوقع جمموعة من عناوين املواقع التي هتتم بالعربية وشئوهنا وهي كالتايل:
http://www.ar.alis.com/internet_products/browser/comp.en

ويتم املوقع بخصائص العربية.
http://members.xoom.com/jalhor/arabic.htm

ويتم بتعليم العربية لغري الناطقني هبا.
http://geonames.nrcan.gc.ca/english/unpress_ny.html

وحياول املوقع اجلمع بني خمتلف ألفاظ وتراكيب العربية من خالل استخدام بعض 
األسئلة واإلجابة عنها.

http://users.knoware.nl/users/eprepel/communication/Chara

ويتم املوقع بتطور األبجدية العربية.
http://www.internet.com/arabia.html

مواقع للتعريف باملصادر واملواقع التعليمية للغة العربية
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وتدور اهتاممات املوقع حول كيفية رؤية العربية وعرضها عىل اإلنرتنت.
http://www.arabicworld.com/microsof.htm

ويقدم املوقع برنامج ميكروسوفت متعدد اللغات )العربية واإلنجليزية(. باإلضافة 
إىل سوفت وير وويندوز وأوفيس97 وبرنامج سوفت وير عريب وتربية وترمجة.

http://asia.yahoo.com/Entertainment/Movies_and_Film/Cultu 

ويعرض املوقع بعض األفالم التي هتتم بثقافات العرب.
http://dish-world.com/dish_network_international.html

والربازيلية  واليونانية  والفرنسية  العربية  منها  اللغات  من  العديد  املوقع  يقدم 
غري  اللغات  وبعض  واهلندية  واليابانية  والبولندية  والكرواتية  والربتغالية  واإليطالية 

احلية.
http://isl.ee.washington.edu/publicions/subjects/char_r

وهو موقع يتم بالشئون العربية من الزاوية السياسية.
http://agora.scs.leeds.ac.uk/amalgam/ccalas/proj1.html

ويبحث املوقع يف املناطق املتحدثة بالعربية.
http://members.aol.com/gnhbos/uniword.htm 

الكلامت  أو  والرتاكيب   اجلامعي  بالتعليم  املستخدمة  التعبريات  املوقع  ويعالج 
املعاجلة بلغات متعددة ويعرض املوقع برامج عربية مثل ويندوز 9٥، ومعالج للكلامت 

العربية، وبرنامج للعربية املوحدة واملتداولة عاملًيا.
http://www.worldforum.com/rasool

)برشى  املسترشقة  تقدمه  ما  خالل  من  العربية  الربامج  تنمية  عىل  املوقع  ويعمل 
ديسرت بطرس(.
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Resources for Learning Arabic اسم املوقع: مصادر لتعلم العربية
عنوان املوقع:

http://www.facstaff.bucknell.edu/mbjames/arabic/arabic.shtml 

اللغة العربية عىل شبكة اإلنرتنت مع   يقدم املوقع عناوين املواقع التي هتتم بتعليم 
اإلشارة ألهم ما يقدمه كل موقع منها أو طبيعته.

موقع: ملفات وسائل االعالم والدروس العربية الصوتية.
http://philae.sas.upenn.edu/Arabic/arabic.html 

موقع: تعليم احلروف األبجدية الصويت.
http://wwww.arabic2000.com/arabic/alphabet.html 

موقع: الكلامت العربية الشائعة املستخدمة يوميا ولكن دون تعليم النطق.
http://www.arabic2000.com/arabic/arabic/public/daily.html 

موقع: تعليم احلروف األبجدية بالصوت وكذلك معلومات عن مرص.
http://www.horus.ics.org.eg/html/learn_arabic.html 

موقع: مقدمة أو مدخل إىل اللغة العربية.
http://www.innotts.co.uk/~ukindia/zar1.htm 

 موقع: تعليم الكلامت والعبارات يف اللغة العربية مع النطق.
http://cecilmarie.web.prw.net/arabworld/arabic/ 

موقع: القاموس اإلسالمي للمسلمني.
http://muttaqun.com/dictionary.html 

موقع: املطبخ العريب ويشري إىل األطباق األساسية العربية.
http://www.arab.net/cuisine 

مواقع للتعريف باملصادر واملواقع التعليمية للغة العربية
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موقع: العبارات اللغوية املستخدمة يف السفر والسياحة والتي تعتمد عىل التسجيل 
الصويت.

http://www.travlang.com/languages/cgi-bin/langchoice.cgi?lang1=e

nglish&lang2=arabic&page=main 

أمثلة عديدة  املوقع يوضح  العربية حيث أن هذا  الكمبيوتر  موقع: أدوات وبرامج 
عىل الكلامت والنحو والرصف والقصائد الشعرية.

http://download.cnet.com/downloads/1,10150.10000-103-0-1-7.00.html? 

موقع: اجلرافيك ونامذج للكلامت والقواعد واألشعار الصوتية واألسامء وغري ذلك
http://www.multimania.com/arabic/Frame-e.html 

موقع:  برنامج التعليم احلر العريب.
http://www.hikyaku.com/flarb/flarbg.html 

موقع )جيتواي( ويضم عدًدا آخر من املصادر.
http://www.al-bab.com/arab/language/learn.htm 

موقع: تعليم العربية باألصوات والصور وإمكانية التنزيل من املوقع )لألطفال(.
http://www.ummah.net/arabiccsp/arabiccsp.exe 

موقع: برنامج تعليم القليل من العبارات الشائعة االستخدام من خالل القاموس.
http://muttaqun.com/arabic/ 

موقع: املصادر األخرى للحروف األبجدية وترمجة القرآن.
http://www.islam101.com/quran/letters.html 

موقع بابل للدروس واملوارد العربية.
http://i-cias.com/babel/arabic/index.htm 

موقع تعليم اخلط العريب.
 http://www.sakkal.com/ArtArabicCalligraphy.html

http://www.gla.ac.uk/adulteducation/languages/arabic1.html
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اسم املوقع: تعلم العربية عن بعد
عنوان املوقع:

http://www.knowledgelinx.net/learning-arabic-online.shtml 

املوقع عبارة عن عناوين لبعض املواقع التي هتتم بتعليم اللغة العربية لغري الناطقني 
هبا، وتوصيف هلذه املواقع وما تقدمه، وهذه املواقع هي:

.http://www.knowledgelinx.net/learning-arabic-online.shtml :موقع
إجياد أفضل املواقع مع برامج السوفت وير.

   www.knowledgelinx..netlearning arabiconline.shtml  :موقع
مصدر متميز يعرض املزيد من أفضل املواقع لتعليم العربية عن بعد.

URL:search.starware.com :موقع
ويقدم املزيد من املواقع ذات الصلة باملوقع السابق.

URL: www.esylvan-online-tutoring.com  :موقع
وهو موقع تعليم أكاديمي عن بعد. ويقدم جمموعة من العروض ذات األثر الفعال 

منخفض املخاطرة يف حتسني مهارات ودرجات إجادة األطفال للغة العربية.
URL: www.ecornell.com :موقع

ويقدم هذا املوقع الربامج الرضورية عرب اإلنرتنت وهو برنامج للجامعيني املحرتفني 
يقدم رضوريات اإلدارة هلم وتتضمن املسائل املالية والقانونية، وذلك بواسطة خرباء 

مدربني. وملزيد من التفاصيل انظر دليل الفصل عىل املوقع.
URL: bakercollegeonline.com :موقع

العربية حيث يسهم يف  الكليات  للدراسة يف  املسافرين  الطلبة  املوقع  ويساعد هذا 
هتيئتهم للعمل باملهن املختلفة واكتساهبم لدرجات أرقى من خالل إعطائهم دورات 

عىل درجة عالية من اجلودة لاللتحاق بكليات حمرتمة.

مواقع للتعريف باملصادر واملواقع التعليمية للغة العربية
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 URL: www.theonlineedegree.com :موقع
ويعترب هذا املوقع مرشًدا إىل برامج الرتبية لألطفال والشباب والكبار عرب اإلنرتنت 

ويمتاز باعتامده من مدارس عريقة وكذلك برامج الدكتوراه.
URL: jiu.edudirect.org :موقع

وهو موقع للدراسة اجلامعية عرب اإلنرتنت، ويسهم يف اكتساب الدارسني لدرجة 
مهنية من جامعة جونز الدولية.

باإلضافة إىل بعض املواقع األخرى غري ذات صلة بتعليم اللغة العربية وكلها خمتصة 
بمجاالت الكمبيوتر والربامج.



101

الصفحةاملوضوع
الدليل األول: تعريف شامل بأهم سالسل وكتب وبرامج تعليم اللغة 

٥العربية للناطقني بغريها يف اململكة العربية السعودية

7املقـدمـة
9أوالً: السالسل العامة
١١١- العربية للحياة

٢١٢- )أ(  سلسلة تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها: الكتاب األسايس
3١3- سلسلة العربية للناشئني

٤١٤- سلسلة تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها
٥١٥- سلسلة أحب العربية: منهج اللغة العربية للناطقني بغريها

6١7- سلسلة: تعّلم العربية
7- الكتب املقررة يف معهد تعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية يف 

١8املدينة املنورة، وكلها من منشورات املعهد.
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احلتويات 

الصفحةاملوضوع
8- سلسلة دروس اللغة العربية للناطقني باإلنجليزية

Arabic Course for English-Speaking Students
٢٠

9٢١- سلسلة العربية بني يديك
١٠- العربية بني يدي أوالدنا: )سلسلة يف تعليم اللغة العربية غري 

٢٢الناطقني هبا(

١١- سلسلة بيان: )سلسلة الربامج التعليمية من معهد عريب لتعليم 
٢3اللغة العربية لغري الناطقني هبا(

١٢- سلسلة تواُصل )جمموعة تواُصل: سلسلة لتعليم اللغة العربية 
٢٥لغري الناطقني هبا(

١3٢7- سلسلة العربية للعامل
١٤٢8- كتاب: العربية للمبتدئني للناطقني بلغات أخرى.

٢9ثانًيا: سالسل/ كتب تعليم العربية ألغراض خاصة
١3١- سلسلة القراءة العربية للمسلمني

٢3٢- سلسلة العربية جرس للثقافة اإلسالمية
3- عربية القرآن سلسلة لتعليم لغة القرآن الكريم: ألفاظ، تراكيب، 

33أساليب

٤3٤- العربية للعاملني يف املجال الطبي من الناطقني بلغات أخرى
٥3٥- العربية للعاملني يف املجال الطبي

636- العربية للدبلوماسيني
736- كتب أخرى
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دليل السالسل التعليمية واملواقع االلكترونية لتعليم العربية للناطقني بغيرها

الصفحةاملوضوع
3٧ثالًثا: السالسل / الكتب املتخصصة

١39- سلسلة القراءة العربية امليرّسة
٢39- سلسلة القواعد العربية امليرسة

3٤٠- كتاب النحو العريب املربمج للتعليم الذايت
٤٤٠- كتاب تعلم الرصيف العريب بنفسك

٥٤٠- كتاب العربية أصواهتا وحروفها
6٤١- دروس يف تعليم أصوات العربية لغري الناطقني هبا

7- كتابا التعبري املوّجه، للمبدئني و التعبري املوجه للمستوى املتوسط 
٤١)من غري الناطقني بالعربية(

43رابًعا: برامج إذاعية وحاسوبية
١٤٥- هيا نتكلم العربية

Arabic on Air ٢٤٥- العربية عىل اهلواء
3٤6- العربية التفاعلية

Arabic-Online ٤٤6- العربية عىل اإلنرتنت
49خامًسا: معاجم للدارسني من غري الناطقني بالعربية

٥٢اخلامتة
/https://islamhouse.com/ar/books ٥3ملحق باملواد املتاحة عىل موقع

6١املقـدمـة
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الصفحةاملوضوع
59الدليل الثاين: قائمة بمواقع تعليم العربية للناطقني بلغات أخرى

6١املقـدمـة
8٤مواقع لتعليم الكتابة العربية

8٥مواقع تعليم بعض اللهجات العربية
86بعض مواقع تعليم تالوة القرآن الكريم

 بعض التطبيقات عىل اهلاتف اجلوال 
mobile phon لتعليم اللغة العربية

89

93مواقع للتعريف باملصادر واملواقع التعليمية للغة العربية

احلتويات 



دليل السالسل التعليمية والمواقع االلكترونية
 لتعليم العربية للناطقين بغيرها

٢٧
ت 

ما
لو

مع
وال

ة 
دل

األ

 يعمل مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية عىل تعزيز خدماته يف املجاالت املتنوعة 
خلدمة اللغة العربية وعلومها، إذ ينطلق من رؤية موّحدة يف أعامله عامة - ومنها برنامج النرش - وذلك بأن 

يطلق براجمه ودراساته يف املجاالت التي تفتقر إىل جهود نوعية، أو التي حتتاج إىل تكثيف العمل فيها.
ومما جيتهد فيه املركز كشف حال اللغة العربية يف دول العامل الناطقة بغريها، وتكوين قواعد معلومات 
خمتلفة عن مؤسسات العربية يف تلك الدول، وأبرز علامئها، وجهود املختصني فيها ، ومدى حضورها، وذلك 
بمجموعة إصدارات متنوعة، يف سلسلتي )األدلة واملعلومات( و)العربية يف العامل(؛ وهيدف املركز من وراء 
ذلك إىل جتسري التواصل بني املؤسسات واألفراد املعنيني باللغة العربية يف الدول العربية وبني أشقائهم يف 

الدول غري العربية، ويمّهد ملرشوعات علمّية وعملّية يقوم هبا، أو تقوم هبا اجلهات ذات اهلدف املشرتك.
يعمل املركز عمال متواصال يف تكوين الفرق البحثية اخلاصة هبذه املرشوعات، ومتابعة أعامهلا، حتى 
معه  التواصل  إىل  كاّفة  العامل  أنحاء  من  الباحثني  العامة  األمانة  وتدعو  هلا.  املخّطط  املرشوعات  إنجاز 
وثرائها،  املعرفة،  تراكم  يف  طمعًا  وذلك  األخرى،  املركز  سالسل  يف  أو  السلسلتني،  هاتني  يف  للمسامهة 
ولتكوين مرجعّية موثوقة ترصد حال اللغة العربية يف كل أنحاء العامل، وتوّفر املعلومة للمستفيدين، وتكون 

إرثًا باقيًا، وتقديرًا للجهود التي بذهلا املخلصون يف خدمة هذه اللغة الرشيفة.


