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 في ماليزيا:CLIL تدريس المواد الدينية باللغة الثانية بواسطة نموذج 
 القضايا والتحديات

 
 بالل عدنان قبالن1 ,قمرالزمان عبد الغني

 1جامعة ماليزيا كلنتان
 

 ملخص
 

ذلا عالقة وثيقة جدا. دراسة العلوم اإلسالمية غَت مكتملة من دون اللغة  الًتبية اإلسالمية واللغة العربية
العربية. على ىذا األساس أصبح تقليديا يف دراسة العلوم اإلسالمية تعمق العربية. وذلك ألن ادلصادر 

بية وادلراجع اذلامة واألساسية يف العلوم اإلسالمية مكتوبة باللغة العربية. ويف ماليزيا وقد وطدت الًت 
اإلسالمية واللغة العربية لفًتة طويلة. أصبح ادلزيج من تعلم العلوم اإلسالمية مع اللغة العربية ضروريا. ال 

منطبقا يف نظام التعليم اإلسالمي، وخاصة يف ادلدارس الدينية. ولكن يف السنوات   يزال ىذا الوضع
ن موضوعا للمناقشة عند اخلرباء، األخَتة قضية ضعف مستوى اللغة العربية لدى الطالب دائما تكو 

على الرغم من أن يتعرض الطالب لنصوص اللغة العربية يف مواد العلوم اإلسالمية جبانب مواد العلوم 
العربية. ومن أسباب ظهور ىذه ادلشاكل ىو استخدام هنج التدريس الغَت مناسبة، وخاصة يف تدريس 

 بغَت العربية. تشَت الدراسات ل ى أن ادلعلمُت ىم أكرر مواد الًتبية اإلسالمية باللغة العربية للناطقُت
 CLILعرضة الستخدام أسلوب الًتمجة نظرا لعدة عوامل. يف ىذه الورقة ػلاول ادلؤلفان مناقشة هنج 

حتظى بشعبية على ضلو متزايد يف أوروبا، قد ثبت دراسيا أن يكون لو تأثَت لغلايب على الطالب يف 
شقُت الذي ؽلكن للطالب تعلم زلتوى الدرس واللغة دون وعي يف وقت واحد. ماليزيا. ىذا النهج ذو 

 ولكن تنفيذىا يواجو حتديات ال بد من مواجهتها.
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Teaching Religious Subjects via Second Language by CLIL Approach 
in Malaysia: Issues and Challenges 

 
ABSTRACT 

 
Islamic Education and Arabic have a very close relationship. Study the knowledge of 
Islam is incomplete without learning the Arabic language. On this basis has become a 
tradition in the study of Islamic sciences should pursue Arabic. This is because the 
main references and sources of Islamic sciences written in Arabic. In Malaysia Islamic 
education and Arabic language has been established for a long time. A combination of 
learning sciences of Islam with the Arabic language has become a necessity. This 
situation still remained in the Islamic education system, especially in religious schools. 
But in recent years the issue of vulnerability Arabic students has always been a topic of 
discussion although students are exposed to texts in Arabic of Islamic education 
subjects and also in the subjects of Arabic language itself. Among the causes of this 
problem is the use of a less appropriate teaching approach, especially in teaching 
subjects of Islamic education in Arabic. Studies show that teachers are more likely to 
use the translation method due to several factors. In this paper the authors try to 
discuss CLIL approach which is increasingly popular in Europe and it proved to have a 
positive impact on students in Malaysia. This approach has a two-pronged approach in 
which the students can learn the lesson content and language unconsciously at the same 
time. But its implementation has challenges to be faced. 

 
 مقدمة

 
تعترب اللغة ركيزة مهمة وحلقة زلورية يف اجملتمع البشري، ال تقل أعليتها لدى الفرد عنو لدى اجملتمع. 

للتواصل مع زليطو  -ورمبا حاجتو–ومن أخص مساتو االجتماعية ىي قدرتو فاإلنسان كائن اجتماعي بطبعو، 
االجتماعي، األمر الذي ال يتحقق لال باللغة أداة التواصل، ولذا فإن احلاجة ل ى اللغة قائمة ما كان اإلنسان، 

لغة ( ال1956ضرورية لو كضرورة تواصلو، لهنا كائن حي يعيش مع اإلنسان أينما كان. يعرف ابن جٍت )
بقولو: " أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم". ولن اللغة ال تنعزل بنفسها عن غَتىا، وذلك ألن 
اجملتمعات البشرية متفاعلة، فاللغة كما يصفها الضبيب وليدة الرقافة اليت تنتمي لليها ، وىي ثقافة زلكومة 

بد أن ينتج عنو تأثَت وتأثر يف رلال بشروط تارؼلية وجغرافية، لال أن االحتكاك احلضاري أيا كان نوعو ال
 اللغة.

 
ولئن كانت اللغات متفاوتة يف قوهتا وقدرهتا، فإن اللغة العربية تأيت يف مقدمة اللغات قاطبة، وكانت العربية 
بقدرهتا وحسنها وسعتها خَت مبُت ألعظم كتاب. فالعربية زادت قوة بالقرآن، وأصبحت مطلبًا للكرَت من 
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الرقافة العربية ل ى الصدارة بُت األمم. واعتنق الكرَت من غَت الناطقُت بالعربية اإلسالَم،  األلسن حُت صعدت
فزادت احلاجة لتعلم اللغة العربية وتعليمها، ونظر ادلعلمون والًتبويون يف أدبيات اللغات، وما ورد يف تناقلها، 

اب اللغات، وطرق تدريسها، وبرزت وبذل كبار الًتبويُت جهودا ملموسة وقدموا دراسات كرَتة حول اكتس
  .نظريات عديدة حول اكتساب اللغة الرانية

 
وال ؽلكن احلكم على طريقة ما أو نظرية بأهنا مرالية يف تعليم اللغة للناطقُت بغَتىا، وأهنا صاحلة متاماً، بل 

ا أحسن أو "لكل من ىذه األساليب والطرائق زلاسنها ومساوئها، وال نستطيع أن ضلكم على طريقة أهن
أفضل شلا سواىا، وغلب على ادلدرس أن يتخذ عدة من ىذه الطرائق يف مراحل التعليم يف آن واحد" )تيان، 

2009 .) 
 

 خلفية الدراسة
 

لن ىناك دواعي ملحَّة لتدريس ادلواد اإلسالمية باللغة العربية يف الدول اإلسالمية غَت العربية، فاللغة ىي 
( تدريس ادلواد اإلسالمية 2010الـُمطّل على منابعو، ويف ذلك انتقد لمساعيل وسعد )نافذة الدين ومدخلو 

بغَت اللغة العربية يف البالد اإلسالمية، وعدىا فرصة ضائعة أمام الطالب إلتقان اللغة األم ذلذا الدين، 
العربية، فهو منهج والشك أن ادلنهج األزىري ػلقق رلمل الصفات اليت ترغب هبا اجملتمعات اإلسالمية غَت 

معتدل، عريق وذا أصالة، قام عليو عدة من طلبة العلماء ادلسلمُت، غلعلو مؤىال لتعليم العلوم اإلسالمية من 
 خاللو لشىت اجملتمعات اإلسالمية

 
العربية لن معظم ادلدراس الرانوية الدينية يف ماليزيا تدرس ادلواد الدينية باستخدام الكتب ادلقررة ادلكتوبة باللغة 

جبانب ادلواد العربية ويعرف ىذا ادلنهج بادلنهج األزىري منذ زمن طويل. وبدأت وزارة الًتبية تبديل ىذا ادلنهج 
بادلنهج الديٍت التكاملي اجلديد الذي صممو اخلرباء الًتبويون ادلاليزيون للمدارس التابعة ذلا. وما زالت حتافظ 

. والطالب يف ىذه ادلدارس يف كرَت من األوقات الدراسية معرضون على استخدام اللغة العربية لغة للتدريس
بالكتب ادلقررة الدينية والعربية باللغة العربية دلدة ست سنوات. ولكن أن من ادلالحظ يف واقع الطالب 

اىج ادلاليزيُت غلد أن ىناك ضعفاً واضحاً يف اللغة العربية رغم كل اجلهود ادلبذولة يف ذلك، ورغم اختالف ادلن
ادلفروضة على الطالب. "فتعليم اللغة العربية يف مدارس ماليزيا مل ػلقق اذلدف ادلنشود من تعليمها كلغة 
ثانية، فالطالب مل يستطيعوا استيعاهبا ومل يتمكنوا من حتصيلها، وال يزالون يواجهون مشكالت كربى عند 

 (.1997ريا" )باذيسالتعبَت هبا عما يريدون، سواء أكان ذلك تعبَتا شفهيا أم حتري
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ومن ادلالحظ أيضا أن من العوامل اليت تؤدي ل ى ضعف مستوى اللغة العربية لدى الطالب عدم شلارستهم 
ىذه اللغة. وىذه الظاىرة ليست فقط منطبقة خارج ادلدرسة وداخل احلرم ادلدرسي بل يف الفصل الدراسي. 

يف تدريس ادلواد الدينية. ومن وأكدت بعض الدراسات أن ادلدرسُت ؽليلون ل ى استخدام طريقة الًتمجة خاصة 
الدواعي ل ى ىذا االختيار عدم وجود دليل أو طريقة واضحة لديهم كيفية تدريس ادلواد الدينية اجليدة 

، فقد 2011باستخدام اللغة العربية.  ويف دراسة مقدمة ل ى ادلؤمتر الدويل لتعليم اللغة العربية ادلنعقد يف بكُت 
و بكر وأمحد باغدوان يف دراستهم حتديات مجة تواجو اللغة العربية يف ماليزيا، ذكر لياد عبداهلل، وباشا أب

ومنها طرق التدريس السائدة، ونظرا لضعف معاجلة تلك التحديات فقد "بدأت الرغبة يف تعلم اللغة العربية 
العربية بالنزر تقل لدى ادلتعلم ادلاليزي، مفضال الرنو ل ى لغات أخرى ال ترقل كاىلو، بل يكتفي من اللغة 

اليسَت الذي ال يرقل كاىلو،... واعتربىا بعض ادلاليزيُت من أصعب اللغات يف العامل!". ويف ورقة حبرية أخرى 
( أن مستوى كرَت من الطلبة ادلاليزيُت ضعيف جدا يف كل 3122ُقدمت يف نفس ادلؤمتر ذكر الدكتور قادروفا )

ت ادلقدمة ل ى اجلامعة اإلسالمية العادلية أن من أبرز ادلشكالت وقد ذكرت لحدى الدراسا .فروع اللغة العربية
يف تعليم اللغة العربية يف ماليزيا عموما ىي عدم كفاءة بعض ادلعلمُت القائمُت بالتعليم فيما يتعلق بتدريس 

 اللغة العربية كلغة ثانية.
 

طقُت بغَتىا مستوحاة من نظريات سلتلفة، وقد مت تطبيق العديد من الطرق التعليمية يف تعليم اللغة العربية للنا
وأجريت العديد من الدراسات ادلنهجية على قدرة تلك الطرق. ولعل من بُت أحدث الطرق التعليمية يف 

(، حيث ؽلكن لسقاطو وتطبيقو يف رلال تعليم اللغة العربية للناطقُت CLILاكتساب اللغة الرانية ىي ظلوذج )
ويقوم على  (Content and Language Integrated Learning) صل ىو( يف األCLILبغَتىا. وظلوذج )

تعليم اللغة عن طريق احملتوى، حيث يسعى ل ى دمج التعليم بُت اللغة واحملتوى، فعن طريق دراسة احملتوى 
(. وىذه الفكرة القافزة كطريقة يف تعليم اللغة للناطقُت بغَتىا حديرة، وقد 3126نتعلم اللغة الرانية )قبالن، 

حظيت ببعض التطبيقات يف تدريس لغاٍت غَت العربية. ومن ادلالئم جدا دراسة تطبيق ىذا النموذج يف تعليم 
األفكار، وحىت اللغة العربية للناطقُت بغَتىا، كي نتمكن من لغناء رلال تعليم اللغة العربية بأحدث الطرق و 

نقيِّم مدى فاعليتو يف رفع ادلستوى اللغوي عند الطالب، سيما وأن ىناك مناىج عربية )ليست لغوية( يتم 
تدريسها للطالب غَت العرب. فمن اإلنصاف القول أن مناىج وطرق تعليم اللغة العربية تبقى قاصرة عما 

لغة، بل بتقصَت من أبناء اللغة أنفسهم، وصلت لليو لغات أخرى كاإلصلليزية مرال، ليس بسبب ضعف ال
ولعل ىذا البحث مساعلة جيدة يف سبيل النهوض بتعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا، خصوصا وأن ىذا 
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( حديث جدا يف رلال تعليم اللغات الرانية، وحبسب حدود اطالع الباحث، مل غلد دراسة CLILالنموذج )
 عربية تتناول ىذا ادلوضوع.

 
 اج الديني في ماليزيا المنه

 
يتم تدريس ادلناىج األزىرية للطلبة ادلاليزيُت يف ماليزيا حبسب اتفاقية التعاون العلمي بُت حكومة ماليزيا 

م ، 2000واألزىر الشريف، اليت تقضي بإجراء برنامج الشهادة الدينية ادلاليزية العالية )ستام( ابتداء من عام 
الشهادة معًتف هبا من جامعة األزىر، وىي ادلؤىل الوحيد يف ماليزيا الذي غليز وحبسب االتفاقية، فإن ىذه 

 .حلاملو حق االلتحاق جبامعة األزىر. كما جتيز حلاملها حق االلتحاق باجلامعات ادلاليزية
 

مالئمة ولقد مت لعداد ىذه ادلناىج بالتنسيق بُت وزارة الًتبية ادلاليزية وجامعة األزىر، من أجل لغلاد مناىج 
لتطبيقها يف ادلدارس الدينية يف ماليزيا، وحتتوي ىذه ادلناىج على ثالث عشرة مادة ىي: حفظ القرآن الكرمي، 
والتجويد، والفقو، والتوحيد، وادلنطق، والتفسَت وعلومو، واحلديث وادلصطلح، باإلضافة ل ى مواد اللغة العربية 

لقافية، واإلنشاء، وادلطالعة، والبالغة. ويقوم األزىر وىي النحو والصرف، واألدب والنصوص، والعروض وا
 بالتعاون مع وزارة الًتبية ادلاليزية  بإعادة النظر يف ادلناىج ادلدرَّسة يف ماليزيا كل مخس سنوات

(Kamarulzaman 2012). 
 

ارة الًتبية  ونظرا ل ى بعض ادلشاكل يف استخدام ادلنهاج األزىري للماليزيُت مدرسيهم وطالهبم وقد أخذت وز 
بالتعاون مع قسم التطوير اإلسالمي مباليزيا ادلبادرة يف تصميم ادلنهاج اجلديد الذي يراعي فيو مستوى 
الطالب اللغوي وثقافة اجملتمع احمللي ويواكب ادلنهاج الرئيسي الوطٍت احلديث ومتطلبات الدولة يف بناء 

ادلاليزيون ويسمى بادلنهاج ادلعياري الديٍت التكاملي. وىذا  البالد. وقد مت تصميم ىذا ادلنهاج اخلرباء الًتبويون
ادلنهاج ػلل زلل ادلنهاج األزىري للمدارس الدينية التابعة للحكومة وأما الدارس الدينية األىلية واخلاصة فلهم 

الدينية يف االختيار يف لبقاء ادلنهاج األزىري أو حتلها بادلنهاج اجلديد. ومت تطبيق ىذا ادلنهاج يف ادلدارس 
. وىذا ادلنهاج ال ؼلتلف كرَتا عن ادلنهاج األزىري (Maimun Aqsha dan rakan 2014) 2015ماليزيا سنة 

 من حيث تقسيم موادىا الدراسية حيث لن لو الشقُت العلمي واللغوي.
 

وكما يتضح من السابق، فإن للمنهج األزىري وادلنهاج ادلعياري الديٍت التكاملي شقُت: األول علمي والراين 
لغوي. وأما األول فيتعلق بالعلوم الدينية، حيث يتم تدريس ىذه العلوم باللغة العربية، واآلخر فيتعلق بالعلوم 
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، أن يتم تعلم (CLIL)لشق األول ىو ما يسعى لليو العربية ويتم تدريسها أيضا باللغة العربية. وال شك أن ا
اللغة عن طريق دراسة أي علم باللغة اذلدف، ويف ىذا ادلقام، فإنو من الواضح جدا التصاق اللغة العربية 

يعطي فرصة فريدة للطالب ادلسلمُت غَت العرب يف تعلم ادلواد  (CLIL) باذلوية اإلسالمية، وبذلك فإن
، وغلوز القول بذلك (CLIL)ية وىي العربية، وال شك أن ىذا مضمار مرايل الستخدام الدينية بلغتها األصل

يوفر الفرصة لتعلم ادلواد الدينية بشكل أفضل، ألن ىذا الدين لغتو عربية. ويوفر الفرصة أيضا  (CLIL)أن 
نتيح اجملال لتعليم  (CLIL)لتعلم اللغة العربية بشكل أفضل، ألن ىذه اللغة ثقافتها لسالمية. لننا باستخدام 

 (.2014الدين بلغتو، واللغة برقافتها اإلسالمية )قبالن وقمرالزمان 
 

  (CLIL)تعليم اللغة عن طريق المحتوى 
 

ويقوم على  (Content and Language Integrated Learning): ىو اختصار للمصطلح (CLIL) ظلوذج
تعليم اللغة عن طريق احملتوى، حيث يسعى ل ى دمج التعليم بُت اللغة وادلادة الدراسية، فعن طريق دراسة ىذه 
ادلادة نتعلم اللغة الرانية. ىذا يعٍت أننا نستخدم احملتوى أو ادلادة الدراسية كوسيط لتعليم اللغة، ونعمل على 

  (.2013لغٍت تعليم ادلادة باللغة اذلدف )قبالن وعبد ا
 

يف حدود اطالع الباحث، مل غلد تعريفًا معتمداً ذلذا النموذج يف الكتب العربية. أما لدى الباحرُت الغربيُت، 
فقد تناولوه بالبحث والدراسة. وقد عرفو ادلركز الوطٍت للغات يف بريطانيا بأنو : ذلك النوع من التعليم الذي 

 ,CILT) اىيم اجلديدة يف ادلواد التقليدية باستخدام اللغة األجنبيةيهدف ل ى تعريف الطالب باألفكار وادلف

The National Centre for Languages) وقد ذكره ديفيد مارش بقولو لن . (CLIL)  يوفر الفرصة للناشئة
كي يستخدموا لغة أخرى بشكل طبيعي، بطريقة جتعلهم ينسون تقريبًا أمر اللغة ويركون فقط على تعلم 

  .( March 2000)ادلوضوع 
 

 Languageينطلق بشكل أساسي من التمييز بُت عبارة )اكتساب اللغة (CLIL) وحبسب ىذا, فإن

acquisition)  وىي العملية اليت تتم بشكل طبيعي ودون حاجة ل ى تعليم لغوي، كما ػلدث عند اكتساب
ي العملية اليت حتدث عندما نتعلم وى ( Language Learning الطفل للغتو األصلية. وبُت عبارة )تعلم اللغة

بأن العملية  -من أمرال كراشن -اللغة عن طريق النظام ادلدرسي الرمسي. ويعتقد بعض علماء اللغة احملدثُت 
األو ى ىي اليت غلب أن تتم حىت يف حالة تعليم لغة أجنبية يف ادلدارس. ولن ىذه ىي العملية الوحيدة اليت 
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تقان تلك اللغة واستخدامها بينما ال يعمل التعليم الرمسي لال على اكتساب يتم عن طريقها التوصل ل ى ل
 (. 2811الطالب لمكانية التدقيق يف صحة اللغة عند استخدامها. )خرما وحجاج 

 
لن ىذه الفكرة القافزة كطريقة يف تعليم اللغة للناطقُت بغَتىا حديرة، وقد حظيت ببعض التطبيقات يف 

العربية. ومن ادلالئم جدا طرح ىذا ادلوضوع باللغة العربية وتطبيقو والبحث فيو، كي تدريس لغاٍت غَت 
نتمكن من لغناء رلال تعليم اللغة العربية بأحدث الطرق واألفكار، وحىت نقيِّم مدى فاعليتو يف رفع ادلستوى 

وية( يتم تدريسها اللغوي عند الطالب الدارسُت للغة العربية، سيما وأن ىناك مناىج معرفية )ليست لغ
للطالب غَت العرب باللغة العربية، أخص بالذكر منها ادلواد الدينية. فهناك العديد من ادلواد الدينية كاحلديث 
والتفسَت والتوحيد وحىت التاريخ اإلسالمي، مواٌد يدرسها الطالب باللغة العربية، لال أن الـُمالَحظ من واقع 

دلدرس القائم بالتدريس أي فكرة عن ىذا النموذج! كما أنو ال يعرف تطبيق اخلربة العملية أنو ال يوجد لدى ا
.  (CLIL) تقنياتو وأساليبو. وشلا ال شك فيو أن تدريس تلك ادلناىج بتلك الصورة يأيت ضمن لطار ظلوذج

  لذا حُسن أن يتم تسليط الضوء على ىذا ادلوضوع.
 

احملتوى باللغة يعطي ثراًء بالوقت، فالطالب يتعلم مادة ولغة ذا أعلية مضاعفة؛ وذلك أن اندماج  (CLIL) لن
يف آن واحد، وبذلك ينمي الطالب معرفتو الرقافية يف ذات الوقت الذي يكتسب فيو اللغة العربية، وال شك 

 إنأنو ىذه ميزة رفيعة. ويف ىذا ادلقام، فإنو من الواضح جدا التصاق اللغة العربية باذلوية اإلسالمية. وبذلك ف
(CLIL)  ،يعطي فرصة فريدة للطالب ادلسلمُت غَت العرب يف تعلم ادلواد الدينية بلغتها األصلية وىي العربية

يوفر الفرصة لتعلم  (CLIL) ، وغلوز القول بذلك أن(CLIL) وال شك أن ىذا مضمار مرايل الستخدام 
أيضا لتعلم اللغة العربية بشكل أفضل، ادلواد الدينية بشكل أفضل ألن ىذا الدين لغتو عربية. ويوفر الفرصة 

نتيح اجملال لتعليم الدين بلغتو، واللغة برقافتها  (CLIL) ألن ىذه اللغة ثقافتها لسالمية. لننا باستخدام
  اإلسالمية.

 
ولقد أوصت الكرَت من الدراسات واألحباث وادلختصُت بأعلية اندماج اللغة برقافة أصحاهبا حُت تقدؽلها 

ىا، بل ودلت الدراسات أن الطالب عادة ما يتوقعون دراسة ثقافة اللغة بالقدر نفسو الذي للناطقُت بغَت 
يدرسون بو مهاراهتا، كما أن تقدمي العناصر احلضارية للغات أمرا بالغ األعلية يف تعزيز احلافز لتعليم اللغات. 

للناطقُت بغَتىا، وتأيت ثقافة وقد صنف الكرَت من الباحرُت نقاطًا عدة يف زلتويات كتاب اللغة العربية 
 (. ويعد تدريس اللغة العربية باستخدام3117أصحاب اللغة على رأس تلك التصنيفات )طعيمة والناقة 
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(CLIL)  رغم  –من أشد العوامل ادلساعدة إلدخال ثقافة اللغة ل ى زلتوى ادلنهج. وىذا األمر بالذات
لناطقُت بغَت العربية، وقد وقف الباحث على بعض الكتب اليت أعللتو الكرَت من الكتب اليت تُقدَّم ل -أعليتو

 .يتم تدريسها يف ماليزيا أعللت ىذا اجلانب أيضا ولألسف
 

 ينطلق من ثالثة مبادئ رئيسة ىي: (CLIL) لن
لقد أثبتت الدراسات أن االستخدام الفعال وادلؤثر للغة يتطلب أن ؽللك ادلتعلم سيطرة غَت واعية  األول: 

 على أكرب قسم من آليات اللغة، ولعطاء االىتمام الواعي بشكل كامل حملتوى التخاطب بدال من شكلو 
(Krashen et.al 1983). 

من التعلم الواعي كما يستفيد من التعلم الذي يتم الراين: كما ودلَّت دراسات أخرى على أن ادلتعلم يستفيد 
  (.2811على ىامش الشعور )ال شعوري( )خرما وحجاج 

الرالث: وال بأس من لعادة القول أنو غلب التمييز بُت تعلم اللغة واكتساهبا وبُت دراستها كعلم من العلوم. 
ر يرتبط بالبعد الشكلي للغة. واألول ىو ما وال شك يف أن األول يرتبط بالبعد الوظيفي للغة ومهاراهتا، واآلخ

يبحث عنو وػلتاجو متعلمو اللغة الرانية. لن ادلطلوب منا أن نقدم اللغة كمهارات متاَرس، وليس كنظام معريف 
 يدرَّس.

 
  CLIL األساس النظري لـ

 
الفرضيات تنطبق وضع كراشن مخس فرضيات عن تعلم اللغة الرانية تدور يف فلك النظرية الطبيعية. تلك 

بشكل كبَت. نوردىا باختصار، وؽلكن دلن أراد التوسع العودة ل ى ادلرجع )قبالن وعبد الغٍت  (CLIL) على
3124.)  
 The Acquisition-Learning hypothesis فرضية االكتساب والتعلم  -1
 The Monitor hypothesis فرضية ادلراقبة -2
 The Natural Order hypothesis فرضية التدرج الطبيعي -3
  The Input hypothesis فرضية ادلدخالت -4
 The Affective Filter hypothesis فرضية الراشح االنفعايل  -5
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  CLILالسمات األساسية لـ
 

 .ل ى تعليم اللغة الرانية من خالل جعلها كوسيط لتعلم مادة دراسية (CLIL) يهدف -1
 .وتقدؽلها على لجادة فهم قواعد اللغةبشكل أساسي على لتقان مهارات اللغة  (CLIL) يركِّز -2
بشكل كبَت على االكتساب الالشعوري للغة، من خالل توجيو انتباه الطالب  (CLIL) يعتمد -3

 .للًتكيز على احملتوى
 .زلتوى ذا معٌت للطالب، شلا يزيد من معارفو، وػلبب لليو اللغة (CLIL) يقدم -4
 . صحاب اللغةبشكل كبَت يف تعريف الدارس برقافة أ (CLIL) يساىم -5
بُت اكتساب اللغة الرانية واكتساب اللغة األم من حيث اكتساب اللغة  (CLIL) يقارب -6

 .الالشعوري, وزمنيا حُت يقدم فنون اللغة قبل قواعدىا
بشكل أساسي على لبعاد ادلتعلم عن الغوص يف تعقيدات الشكل وتقعيدات  (CLIL)يعمل  -7

 (.3124اجلمل, ويركز بادلقابل على لتقان مهارات اللغة. )قبالن وعبد الغٍت 
 

وقد أجريت الدراسة التجريبية يف ماليزيا للمعرفة مدى صالحية ىذا ادلدخل لتدريس ادلواد اإلسالمية باللغة 
 (. 2015العربية. ؽلكن االستخالص من نتائج ىذه الدراسة كما يلي )قبالن 

 
 :ؽلكننا لمجال أىم النقاط يف زلورا جتاه الطالب ضلو ىذا الربنامج ادلقًتح مبا يلي

 .نامج يزيد الدافعية جتاه تعلم اللغة العربيةىذا الرب  -1
 ىذا الربنامج يزيد الدافعية جتاه تعلم ادلادة العلمية. -2
 لن تعلم ادلادة العلمية بلغة ثانية ليس لو آثار سلبية على التحصيل العام.  -3
 .لن مدخالت ىذا الربنامج مناسبة دلستوى الطالب، ولغتو سهلة ويسَتة -4
 .لربنامج على تطوير مهاراهتم ومستواىم يف اللغة العربيةيرق الطالب بقدرة ىذا  ا -5
مل يؤكِّد الطالب أفضيلة طريقة ىذا الربنامج بالنسبة ذلم على غَتىا يف تعليم اللغة العربية ، ومل ينفوا  -6

 .ذلك أيضا
 مل يتمكن الربنامج من تعديل اجتاىات الطالب عن صعوبة اللغة العربية. -7
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 :زلور التقدم األكادؽلي جتاه ىذا الربنامج ادلقًتح فكما يلي وأما لمجال أىم النقاط يف
 .مناسبة ادلدخالت للمستوى اللغوي للطالب -1
 .كفاءة الربنامج يف تنمية مهارة الكالم -2
 .عدم تأثر الطالب سلبيا بدراسة ادلادة العلمية بلغة ثانية -3
 . فائدة األنشطة الالصفية الواردة بالربنامج -4
 .اللغةخلق فرص أكرر دلمارسة  -5

 
وبناء على ما تقدم من نتائج الدراسة يتضح جليا ميل البيانات والنتائج ل ى اإلجابة بنعم، فهناك لشارات 

يف تعليم اللغة العربية على الطالب ادلاليزيُت. وؽلكننا بناء على  (CLIL)واضحة ل ى صالحية تطبيق ظلوذج 
يف تعليم اللغة العربية على  (CLIL)ذلك القول بأنو يوجد دالئل واضحة تشَت ل ى صالحية تطبيق ظلوذج 

 الطالب ادلاليزيُت يف البيئة التعليمية ادلاليزية .
 

 قضايا والتحديات
 

ادلنظمة اإلسالمية للًتبية والعلوم والرقافة بقولو أن الطالب الذي يريد تعلم وقد وصف واقع ىذا التعليم مدير 
اللغة العربية يصطدم برالث صعوبات أوالىا عدم توفر ادلعلم ادلؤىل لتعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا، 

طرائق التدريس  والرانية ىي ندرة الكتاب اجليد ادلعد خصيصا ذلذا النوع من الدراسُت، والرالرة ىي قلة
 (.2818احلديرة وادلواد التعليمية ادلعينة يف تدريس اللغة العربية للناطقُت بغَتىا )طعيمة 

 
فقد ذكرت لحدى الدراسات ادلقدمة ل ى اجلامعة اإلسالمية العادلية يف ماليزيا أن من أبرز ادلشكالت يف 
تعليم اللغة العربية يف ماليزيا عموما ىي عدم كفاءة بعض ادلعلمُت القائمُت بالتعليم فيما يتعلق بتدريس اللغة 

ة سالصلور دار اإلحسان اإلسالمية عاجزين عن العربية كلغة ثانية. ومن الظواىر ادلالَحَظة أن خرغلي كلي
استخدام مهارات اللغة العربية وعناصرىا األساسية من مفردات وأصوات وتراكيب. وقد يعود ذلك يف جزء  

(. وىذه الدراسة تكشف عن 3116كبَت منو ل ى عدم مناسبة الطرق التعليمية ادلتبعة يف الكلية )لمساعيل، 
وقصور طرق التدريس ادلتبعة. ىذا فضال عن ادلؤمترات وتوصياهتا ادلتتالية  مشكلة غياب ادلعلم ادلؤىل،

 بتحديث طرق تدريس اللغة العربية، وباالىتمام بتأىيل ادلعلم ولنتاج الكتاب اجليد.
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أن الـُمالَحظ من واقع اخلربة العملية أنو ال يوجد لدى ادلدرس القائم بالتدريس أي فكرة عن ىذا النموذج،  
ال يعرف تطبيق تقنياتو وأساليبو. كما أن سلرجات التعليم دون ادلأمول، فالطالب مل يتمكنوا من  كما أنو

اكتساب اللغة رغم أهنم يدرسون مناىج عربية لغوية كالنحو والصرف وغَتىا، ومناىج ليست لغوية مقدَّمة 
ائدة حتتاج ل ى حبث وتطوير. باللغة العربية كاحلديث والتفسَت وغَتىا. كما أن طرق وشلارسات التدريس الس

 وؽلكن حصر بعض التحديات اليت يواجهها الًتبويون ادلاليزيون لتطبيق ىذا النموذج:
 

 ال يوجد دليل واضح للمعلم على طريقة التدريس للمنهاج ادلعتمد على اللغة الرانية. -1
 .(CLIL)اجلهل على تطبيق النموذج  -2
 ضعف الكفاءة اللغوية لدى بعض ادلدرسُت. -3
 كرافة ادلناىج الدراسية يف النظام الًتبوي ادلاليزي. -4
 اجتاه ادلدرسُت السليب ضلو طرق التدريس احلديرة. -5
 أعباء العمل اإلداري لدى ادلدرسُت. -6
 قصور البيئة ادلؤيدة لتطبيق النموذج. -7
 كرافة احملتويات ادلقررة للدراسة. -8
 نظام القياس والتقييم لكفاءات الطالب العلمية واللغوية. -9

 اجلهل بأعلية النموذج من قبل اجلهة ادلسؤولة. -10
 

 الخالصة
 

،   (CLIL)يف ختام ىذه الورقة يدعو الباحرُت واخلرباء ل ى ادلزيد من البحث والتطوير والدراسات يف ظلوذج 
كما يدعوا ادلؤسسات واخلرباء ل ى التفكَت بشكل جدِّي يف كتابة مناىج للغة العربية للناطقُت بغَتىا حبسب 

ادلدخل. كما يأمل من ادلؤسسات الراعية لتدريس اللغة العربية للناطقُت بغَتىا أن تعمل على التعريف  ىذا
هبذا ادلدخل، ولطالع مدرسي اللغة العربية للناطقُت بغَتىا عليو، ولدخال ىذا ادلدخل ضمن برامج لعداد 

ة أحباث وكتب من اللغات األخرى ادلعلم ادلختص بتدريس اللغة العربية للناطقُت بغَتىا. ويدعو ل ى ترمج
ل ى اللغة العربية إلثراء ادلكتبة الًتبوية العربية بأدبيات ىذا  -وىي وفَتة بتلك اللغة–السيما اإلصلليزية 

 ادلدخل.
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