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كشفت الكثري من الدراسفات عن ضعف ملموس لدى الطالب املاليزيني باللغة العربية يف املعادد الدينية رغم
كل اجلهود املبذولة يف ذلك .ويف س ف ففبيل معاجلة دذه املش ف ففكلة جاءت دذه الدراس ف ففة لتقدم وتقيم مدخال
جديدا يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريدا  CLILودي تعين التعليم التكاملي للمحتوى واللغة ويس فعى إىل
دمج التعليم بني اللغة واملادة الدراسففية فيسففتمدم املادة الدراسففية كوسففي لتعلم اللغة ويعمل على تعليم املادة
باللغة اهلدف .وددف الدراس ففة إىل تص ففميم برنامج تعليمي حبس ف ف  .CLILإن دذا املدخل يعض ففد النظرية
ويدعم الرأي القائل بتغلي مهارات اللغة على شف ف ف ففكليا ا ويسف ف ف ففادم يف تثبي
الطبيعية يف تعلم اللغات
ِّ
املبادئ األساسية لف ف ف ف ف ف ف ف ( )CLILيف تعليم اللغات كما ويقوي فرضيات مارش اخلمسة عن تعلم اللغة الثانية
وأن ( )CLILيق ف ففدم تعليم ف ففا ذا معىن للط ف ففال ف ف عن طريق غىن احملتوى وهب ف ففذا فهو يتتق مع النظري ف ففات
السفيكولوجية كما أنه مرن يسمح بتعدد املضامني حبيث خيتار كل متعلم املنهج احملتوي على املضمون الذي
يرغبه كل ذلك يدعو إىل تضففمني الربامج التعليمية املعدة لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريدا؛ تضففمينها تلك
املبادئ والتص ف ف ف ف ففورات واألفكار اليت ينطلق منها ( )CLILيف تعليم وتعلم اللغة .يأمل الباحث تناول دذا
املوضف ف ففو بشف ف ففكل أكرب من الباحثني ويدعو مؤس ف ف فسف ف ففات تعليم اللغة العربية للناطقني بغريدا للتعريف هبذا
املدخل وإلدخاله يف برامج إعداد املدرس ففني لديها والعمل على إخراج منادج تعليمية حبسف ف دذا املدخل
وإىل إثراء املكتبة الرتبوية العربية هبذا املوضو من خالل ترمجة أحباث وكت منشورة عنه بلغات أخرى
Method of Teaching Religious Subjects in Arabic
in Malaysia: An CLIL Approach
ABSTRACT
Many studies revealed a significant weakness of the Malaysian students in Arabic in the
religious schools, despite all efforts to do so. In order to address this problem, the study came
to progress and evaluate the new approach in teaching Arabic to non-native speakers through
CLIL which means Content and Language Integrated Learning, and seeks to integrate learning
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between language and subject matter, it uses subject as an intermediary for language learning
and works to teach material in the target language. The study aimed to design an educational
program, according to CLIL. This approach sustains the natural theory in learning languages,
and supports the view that the primacy of language skills on the forms of grammar, and
contributes to the installation of the basic principles for (CLIL) in language teaching. Also
strengthens the five hypothesis of Marsh for second language learning, and (CLIL) offers the
student an education meaning through the richness of the content, and this is consistent with
psychological theories. It also flexible allows multiple contents so each learner chooses
curriculum content on the content they desire. All that calls to include for educational
programs designed to teach Arabic to non-Arabic speakers; included those principles,
perceptions and ideas from which (CLIL) in the teaching and language learning. Researcher
hopes the involvement of a larger number of researchers to this topic, and calls the institutions
of teaching Arabic for non-Arab to introduce this approach, and apply it in the programs of
teachers education and training, and work on the preparation of curricula according to this
approach, and to enrich the Arab educational library this subject through the translation of
research and published books on this subject that written in other languages.

مقدمة
يعود اختيار دذا املوضف ف ف ففو كمجال للبحث ألسف ف ف ففباب خمتلتة يف مقدمتها اخلربة العملية للباحث يف دذا
اجملال حيث يالمس الباحث حيثيات تدريس اللغة العربية للناطقني بغريدا عقباته وص ف ف ف ف فعوباته قص ف ف ف ففوره
وتتوقه إىل جان أنه قد اش ف ف ففرت مباش ف ف ففرة باملنهاج الديين التكاملي اجلديد من قبل وزارة الرتبية تص ف ف ففميما
 وكان من املتيد القيام بدراس ف ف ف ف ففة.وإعدادا حيث مت تدريس املواد الدينية فيه باللغة العربية لألبناء املاليزيني
.منهجية لبحث وتقييم دذه التكرة يف تعليم اللغة
إىل جان ذلك فمن اإلنصفاف القول أن منادج وطرق تعليم اللغة العربية تبقى قاصرة عما وصل
إليه لغات أخرى كاإلجنليزية مثال ليس بسففب ضففعف اللغة بل بتقصففري من أبناء اللغة أنتسففهم ولعل دذا
البحث مسف ففا ة جيدة يف س ففبيل النهوض بتعليم اللغة العربية للناطقني بغريدا خصف ففوصف ففا وأن دذا النموذج
(أي تعليم اللغة عن طريق احملتوى حديث جدا يف جمال تعليم اللغات الثانية وحبس ف ف ف ف ف حدودCLIL)
اطال الباحث مل جيد دراس ففة عربية تتناول دذا املوض ففو ولعل طرحه كموض ففو للبحث يف حبر مواض ففيع
البحوث الرتبوية العربية يس ف ففادم يف دراس ف ففته أكثر وأكثر ويزيد من مس ف ففتوى فهمنا له ويوسف ف فع من مس ف ففتوى
اطالعنا على طرق تعليم اللغات الثانية ويقربنا من الغاية األمسى بأن يبقى تعليم اللغة العربية مواكبا ألفض ففل
.ما توصل إليه الدراسات الرتبوية يف جمال تعليم اللغات
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كما أنه يأيت اس ففتجابة لدراسففات ومؤمترات عديدة أوص ف بالعمل على حتسففني طرق ومنادج تعليم
اللغة العربية للناطقني بغريدا يقول قادر وفا ( )1122إن على الباحثني والدارس ف ف ف ف ففني يف دذا اجملال العمل
للحصول على أفضل الطرق يف تدريس اللغة العربية للناطقني بغريدا .
إن املنهج مبتهومه الواسفع احلديث يشمل األدداف واحملتوى والطريقة والتقومي .فاملنهج أمشل والطريقة
التعليمية جزء من املنهج لذا فإن بناء برنامج يف ض ففوء منوذج معني لتدريس كتاب ما جزء من التعامل مع
املنهج .وقد مت تطبيق العديد من الطرق التعليمية يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريدا مسففتوحاة من نظريات
خمتلتة وأجري العديد من الدراسففات املنهجية على قدرة تلك الطرق .ولعل من بني أحدث الطرق التعليمية
يف اكتسف ف ف ففاب اللغة الثانية دي منوذج ( )CLILحيث ميكن إسف ف ف ففقاطه وتطبيقه يف جمال تعليم اللغة العربية
للناطقني بغريدا .ومنوذج ( )CLILيف األصففل دو ( )Content and Language Integrated Learningويقوم
على تعليم اللغة عن طريق احملتوى حيث يسعى إىل دمج التعليم بني اللغة واحملتوى فعن طريق دراسة احملتوى
نتعلم اللغة الثانية .ودذه التكرة القافزة كطريقة يف تعليم اللغة للناطقني بغريدا حديثة وقد حظي ببعض
التطبيقات يف تدريس لغات غري العربية .ومن املالئم جدا دراس ف ففة تطبيق دذا النموذج يف تعليم اللغة العربية
للناطقني بغريدا كي نتمكن من إغناء جمال تعليم اللغة العربية بأحدث الطرق واألفكار وحىت نقيِّم مدى
فاعليته يف رفع املسف ففتوى اللغوي عند الطالب سف ففيما وأن دنا منادج عربية (ليس ف ف لغوية) يتم تدريس ف ففها
للطالب غري العرب كمنهاج احلديث الشريف الذي حياول دذا البحث تطبيق منوذج ( )CLILعليه .
مشكلة الدراسة
إن اللغة العربية لغة عريقة قديرة إال أن جمال تعليمها حيتاج جلهود حثيثة كي يرقى لألفضل وقد وصف واقع
دذا التعليم مدير املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة بقوله أن الطال الذي يريد تعلم اللغة العربية
يصطدم بثالث صعوبات أوالدا عدم توفر املعلم املؤدل لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريدا والثانية دي ندرة
الكتاب اجليد املعد خصيصا هلذا النو من الدراسني والثالثة دي قلة طرائق التدريس احلديثة واملواد التعليمية
املعينة يف تدريس اللغة العربية للناطقني بغريدا (طعيمة  .)2191فحىت اآلن مل جيد الباحث أي مصدر يف
األدبيات الرتبوية يتحدث عن  CLILيف تعليم اللغة العربية ودذا يعد ضعتا يف مواكبة احدث ما توصل
إليه النظريات الرتبوية يف تعليم اللغات.
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إن ِ
املالحظ يف واقع الطالب املاليزيني جيد أن دنا ضعتا واضحا يف اللغة العربية رغم كل اجلهود
املبذولة يف ذلك ورغم اختالف املنادج املتروضة على الطالب" .فتعليم اللغة العربية يف مدارس ماليزيا مل
حيقق اهلدف املنشود من تعليمها كلغة ثانية فالطالب مل يستطيعوا استيعاهبا ومل يتمكنوا من حتصيلها وال
يزالون يواجهون مشكالت كربى عند التعبري هبا عما يريدون سواء أكان ذلك تعبريا شتهيا أم حتريريا"
(باذيس :2111ص(5
ويف دراسة مقدمة إىل املؤمتر الدويل لتعليم اللغة العربية املنعقد يف بكني  1122فقد ذكر إياد عبداهلل
وباشا أبو بكر وأمحد باغدوان يف دراستهم حتديات مجة تواجه اللغة العربية يف ماليزيا ومنها طرق التدريس
السائدة ونظرا لضعف معاجلة تلك التحديات فقد "بدأت الرغبة يف تعلم اللغة العربية تقل لدى املتعلم
املاليزي متضال الرنو إىل لغات أخرى ال تثقل كادله بل يكتتي من اللغة العربية بالنزر اليسري الذي ال يثقل
كادله  ...واعتربدا بعض املاليزيني من أصع اللغات يف العامل!" .ويف ورقة حبثية أخرى قُدم يف نتس املؤمتر
ذكر قادر وفا  1122أن مستوى كثري من الطلبة املاليزيني ضعيف جدا يف كل فرو اللغة العربية.
وقد ذكرت إحدى الدراسات املقدمة إىل اجلامعة اإلسالمية العاملية أن من أبرز املشكالت يف تعليم
اللغة العربية يف ماليزيا عموما دي عدم كتاءة بعض املعلمني القائمني بالتعليم فيما يتعلق بتدريس اللغة العربية
املالحظَة أن خرجيي كلية سالجنور دار اإلحسان اإلسالمية عاجزين عن استمدام
كلغة ثانية ومن الظوادر َ
مهارات اللغة العربية وعناصردا األساسية من متردات وأصوات وتراكي
عدم مناسبة الطرق التعليمية املتبعة يف الكلية (إمساعيل (1115

وقد يعود ذلك يف جزء كبري منه إىل

ملحة لتدريس املواد اإلسالمية باللغة العربية يف الدول اإلسالمية غري العربية فاللغة
إن دنا دواعي َّ

طل على منابعه ويف ذلك انتقد إمساعيل وسعد  1121تدريس املواد اإلسالمية
دي نافذة الدين ومدخله ال ُفم ّ
بغري اللغة العربية يف البالد اإلسالمية وعددا فرصة ضائعة أمام الطالب إلتقان اللغة األم هلذا الدين والشك
أن املنهج األزدري حيقق جممل الصتات اليت ترغ هبا اجملتمعات اإلسالمية غري العربية فهو منهج معتدل
عريق وذا أصالة قام عليه عدة من خنبة العلماء املسلمني جيعله مؤدال لتعليم العلوم اإلسالمية من خالله
لشىت اجملتمعات اإلسالمية ومن بني مواده مادة احلديث الشريف اليت مت اختياردا لتطبيق دذا البحث ذلك
أنه حيقق الصتات األساسية اليت ينبغي توفردا يف املنهج املقدم حبس منوذج  CLILومن ذلك أنه مادة
يسهل على املعلم التعامل معه
علمية غري لغوية وعرض باللغة العربية بشكل تام كما انه واضح بشكل ّ
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وفيه مدخالت ذات قيمة لغوية ومعرفية للطال  .ولعل اختيار الصف الرابع دو األنس إلجراء دذا النموذج
عليه فالطالب يف دذا املستوى يتمتعون مبستوى لغوي جيد يتيح اجملال للباحث إعطاءدم املدخالت املتناسبة
مع دذا النموذج حبس ما ذكردا لوشن (حتاملة د.ت(
إن منهاج احلديث الشريف األزدري كمادة يدرسها الطالب باللغة العربية يأيت ضمن إطار منوذج
الحظ من واقع اخلربة العملية أنه ال يوجد لدى املدرس القائم بالتدريس أي فكرة عن
( )CLILإال أن ال ُفم َ
دذا النموذج! كما أنه ال يعرف تطبيق تقنياته وأساليبه .كما أن خمرجات التعليم دون املأمول فالطالب مل
يتمكنوا من اكتساب اللغة رغم اهنم يدرسون منادج عربية لغوية كالنحو والصرف وغريدا ومنادج ليس
لغوية مقدَّمة باللغة العربية كاحلديث والتتسري وغريدا .كما أن طرق وممارسات التدريس السائدة حتتاج إىل حبث

وتطوير لذا يأيت دذا البحث ليعاجل شيئا من دذه املشكلة وكي يضع برناجما تدريسيا منهجيا يعتمد منوذج
( )CLILضمن إطار نظرية تعليمية معتربة مث يقدم نتائج ذلك التطبيق.
اإلطار النظري للدراسة
ظهرت بودر أفكار ومتاديم  CLILيف كاليتورنيا  2111على يد األكادميي اللغوي تريسي ترييل حني أوجز
فلستة جديدة لتدريس اللغات أمساه األسلوب الطبيعي والذي انبثق من جتاربه ومالحظاته يف تدريس التصول
اإلسبانية وقد قام تريسي ترييل بالتعاون مع كراشن أحد اللغويني املشهورين من جامعة كاليتورنيا بوضع
كتاهبما النهج الطبيعي -اكتساب اللغة يف التصول الدراسية والذي استند إىل أفكار وفرضيات كراشن حول
تعلم اللغة الثانية حيث انبثق فرضيات دذا الكتاب من مشاددات وجتارب تريسي ترييل يف تدريس التصول
اإلسبانية وعرب دذا الكتاب عن أن اللغة عبارة عن مركبة فق لتوصيل املعاين واألفكار وإلتقان دذه اللغة
جي أن يتم توصيل املعاين واألفكار باللغة اهلدف

). (Richards1122

وقد دعم الكثري من املتاديم والترضيات حول تعلم اللغة الثانية بناء األساس النظري

لف فCLIL

ومن تلك املتاديم ما قرره  Darn 2006حني أكد أن الطالب يتعلمون اللغة الثانية حني يستمدمون مهارا م
اللغوية يف االستكشاف والقراءة والتحدث ...باللغة الثانية .وفرضيات  Swainحني ناقش أ ية املمرجات
اللغوية وضرورة أن تكون ذات معىن ودافع عن أ ية التوازن بني حمتوى املادة وشكل اللغة ومن ذلك أيضا
متاديم كوامني حول إتقان اللغة الثانية واليت قسمها إىل إتقان املهارات التتاعلية والكتاءة اللغوية يف املعارف
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األكادميية ) (Marina 2012إال أن املتاديم األساسية واألمشل لف ف  CLILدي تلك املتاديم اليت قدمها كراشن
يف فرضياته حول تعلم اللغة الثانية حيث ذكرت ) Menegale (2010أن  CLILكله يندرج يف إطار نظرية
كراشن وقد قام نظرية كراشن على مجلة من الترضيات اليت تندرج يف إطار املنهج الطبيعي يف تعلم اللغات
وفرق فيها بني تعلم اللغة واكتساب اللغة وادتم بشكل اكرب مبتهوم االكتساب أو التعلم التلقائي فرأى أن
َّ
دنا طريقتني لتعليم اللغة األجنبية:
األوىل دي التعلم التلقائي حيث يتم اكتساب اللغة ال شعوريا من خالل املواقف التواصلية احلقيقيةاهلادفة الستمدام اللغة ألغراض احلياة الطبيعية؛ ويف دذه الطريقة يتم الرتكيز على األثر الذي سيحدثه
استمدام اللغة يف املوقف التواصلي بوجه عام وليس دقه الرتاكي اللغوية املستمدمة.
الثانية دي التعلم املوجه حيث يتم تعلم اللغة إراديا وأصحاب دذه الطريقة يرون َّأن الطال عليه
أن يتمكن من قواعد اللغة األجنبية أوال من غري أن يعري ادتماما كبريا للتواصل املباشر بل َّ
إن التواصل
اللغوي سيكون حتصيل حاصل بعد أن يتمكن الطال
(Klein 1981).

من السيطرة على قواعد اللغة األجنبية

ويرى ) Krashen & Terrell (1983أننا مدينون يف الطالقة باللغة الثانية إىل االكتساب أو التعلم
التلقائي وليس إىل التعلم املوجه .وختتلف مدى القدرة على تتعيل دذا اجلهاز الضاب أو استمدام التوجيه
واإلرشاد ) (Monitorمن متعلم آلخر اعتمادا على عمر املتعلم و كمية التعلم اليت خربدا املتعلم وشمصية
املتعلم (حتاملة د.ت) .كما أن دنا أمورا ضرورية لعمل املرشد واملوجه " "Monitorبكتاءة كالتعرف على
تراكي اللغوية للغة املستهدفة ووق كاف ووجود الدافعية  ...وسيتم التتصيل الحقا يف فرضيات كراشن
دذه لصلتها الوثيقة مبوضو الدراسة.
وأفكار CLIL

وإذا نظرنا بشكل شامل للنظريات الرتبوية فإننا جند أن النظرية املعرفية تدعم متاديم
حيث ترى النظرية املعرفية أن التعلم ينبغي أن يكون ذا معىن ومرتب باملعارف السابقة للمتعلم كما تشدد
على أن املتعلم فاعل يف العملية التعليمية ولديه القدرة على معاجلة املعلومات اليت يتلقادا مما ميكنه من ختزين
وإخراج بناء معريف صحيح .وال شك أن دذه األفكار والترضيات تدعم متاديم  CLILكما سيتم التتصيل
هبا الحقا.
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الفرضيات القائمة

علىCLIL

تتتق مبادئ دذه الدراسة مع فرضيات كراشن الترضيات األقرب إىل النظرية الطبيعية يف تعلم اللغة الثانية.
فنموذج ) (CLILيعتمد على اكتساب اللغة وتعلمها من خالل املضمون أو كما ذكر ديتيد مارش بقوله
إن") (CLILيوفر الترصة للناشئة كي يستمدموا لغة أخرى بشكل طبيعي بطريقة جتعلهم ينسون تقريبا أمر
اللغة ويركون فق على تعلم املوضو "(Marsh 2000:6) .ويف فكرة مشاهبة تتحدث مارينا برت ودايدي
دوليه ) (Burt & Dulay 1977عن النظرية الطبيعية بأن البيئة الطبيعية للغة "تكون ذات أ ية إضافية حينما
يكون تركيز املتكلم على التواصل اللغوي ال على اللغة نتسها .فتي احلديث بني شمصني تكون احملادثة
طبيعية وكذلك ينساب تبادل األلتاظ بشكل طبيعي .إن املشاركني يف تبادل احلديث يهتمون بتبادل املعلومات
واألفكار ويف الوق نتسه يستعملون أبنية اللغة وحيدث ذلك علميا دون وعي أو إدرا لبناء اجلمل الذي
يستعملونه ".
ويظهر جليا مما سبق أن مبدأ ) (CLILمتوافق مع النظرية الطبيعية إىل حد كبري كما نلمس بعض
السمات املشرتكة كمتهوم االكتساب للغة حيث يطتو على تعلمها كذلك دور الالوعي يف اكتساب اللغة
كما أن املدخالت ليس تعليمية لغوية بل دي مواد غري لغوية –ليس مادة تعليمية للغة -يتم تقدميها
باللغة اهلدف .إن دذه املتاديم املذكورة كنقاط دالة على اتتاق ) (CLILمع النظرية الطبيعية يف تعلم اللغة
قد صاغها كراشن يف نظريته عن تعلم اللغة الثانية فجاءت نظريته معتمدة على مخس فرضيات أساسية
حس ما خلصها موسى حتاملة:
فرضية االكتساب والتعلم The Acquisition-Learning hypothesis
1.
فرضية املراقبة The Monitor hypothesis
2.
3.
4.
5.

الوظيتية The Natural Order hypothesis

فرضية الرتبة
فرضية املدخالت The Input hypothesis
فرضية الراشح االنتعايل And the Affective Filter hypothesis

فرضية االكتساب -التعلم)(The Acquisition-Learning hypothesis

إن دذه الترضية من أدم فرضيات كراشن وأكثردا تأثريا يف نظريته وأوسعها انتشارا بني اللغويني ومتدريب
اللغة .ويرى كراشن أن دنا نظامني مستقلني خبصوص اكتساب اللغة الثانية :النظام املكتس ونظام التعلم.
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إن النظام املكتس أو "االكتساب" دو نتاج ما وراء الوعي ودو كثري الشبه بعملية اكتساب األطتال لغتهم
األوىل .واليت تتطلّ تتاعال ذا مغزى باللغة األم بالتماط املنساب طبيعيا حيث يرّكز املتكلِّمون على
التواصل ال على شكل النطق .أما بالنسبة لنظام "التعلّم" فهو نتاج التعليم الرمسي .وجيري ضمن نطاق الوعي
ونتيجته تتعلق مبعرفة اللغة والوعي هبا كمعرفة قواعد اللغة على سبيل املثال.
وبذا يتضح أن كراشن ّفرق بني االكتساب وعمليات التعلّم فاألول يتعلّق بالتهم والتواصل أما اآلخر
فهو الوعي املوجه الستعمال اللغة .و رأى كراشن أن عملية االكتساب أكثر أ يّة من عملية التعلّم وجي
شجع باألَنشطة اليت متارس احملادثة ال متارين القواعد النحوية أو املتردات (حتاملة د.ت(.
أن يُ ّ

فرضية األُنموذج المراقب أو الموجه )(Monitor Model

دذه الترضية ترينا العالقة املتبادلة بني االكتساب –األقرب إىل الالوعي -وبني التعلّم –الذي يقع يف إطار
الوعي -اللذين مت ذكر ا يف الترضية األوىل  .يرى كراشن أننا مدينون يف الطالقة باللغة الثانية إىل االكتساب
وليس التعلم .حيث أننا يف البداية نستقبل اللغة اجلديدة –عبارة عن مدخالت -باالكتساب فعندما نسمع
اللغة فإننا نكتسبها ليأيت دور التعلم كموجه أو مرشد أو مراق هلذا االكتساب وعمله دنا مساعدتنا يف
إنتاج خمرجات صحيحة حس ما تعلمناه .وختتلف مدى القدرة على استمدام التوجيه واإلرشاد )(Monitor
من متعلم آلخر اعتمادا على:
1.
2.
3.
4.

عمر املتعلم.
كمية التعلم اليت خربدا املتعلم.
الرتكيز املطلوب عن طريق األداء الشتوي الذي مت إجنازه.
شمصية املتعلم املتتردة (حتاملة د.ت) ودذا ما يشار إليه "بالتروق التردية" بني املتعلمني.

كما أن دنا ثالثة أمور ضرورية لعمل املرشد واملوجه " "Monitorبكتاءة ودي:
حنن حباجة إىل معرفة القواعد النحوية اليت حتكم الكالم أو بتعبري أفضل حباجة إىل معرفة
أ.
ب.
ت.

تراكي اللغة اليت يتم صياغة الكالم وفقا هلا.
حنن حباجة إىل وق لضب ما نود قوله وفقا هلذه الرتاكي .
وجود الدافعية إلتقان استمدام دذه الرتاكي (.)Burt & Dulay 1978
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اكتساب اللغة عن
طريق املدخالت

دور التعلم :
مراق و موجه
هلذا االكتساب

خمرجات
صحيحة

الشكل  :1توضيح فرضية املراق أو املوجه

فرضية الرتبة الوظيفية

The Natural Order hypothesis

تؤكد دذه الترضية على أن مجيع البشر لديهم القدرة ذا ا على اكتساب اللغة وميتلكون عموميات اللغة إن
كراشن يرى أن اللغة ميكن اكتساهبا وميكن التنبؤ هبذا االكتساب ودو متشابهٌ يف اللغة األم )(L1ويف اللغة
الثانية  (L2).وقد أكدت جني بريكو ) (Berko 1958من جتارهبا أ ّن الطتل يتعلم اللغة ليس على شكل
مزود فطريا بالقدرة على تعلّم اللغة بغض
وحدات غري مرتابطة ولكن يتعلمها كال موحدا .مبعىن أن اإلنسان ّ
النظر عن العوامل البيئية واخللتية اللغوية والبيولوجية وغريدا من العوامل األخرى.

وأثبت الدراسات أن دارسي اللغة اإلجنليزية كلغة ثانية على اختالف لغا م وقعوا باألخطاء نتسها
بغض النظر عن خلتيا م اللغوية اليت ميتلكوهنا وإن بعض دذه األخطاء تشابه األخطاء اليت يقع فيها األطتال
عند تعلمهم لغتهم األم( .حتاملة د.ت ص).47

فرضية المدخالت

The Input hypothesis

فصل
مت التطرق لذكر املدخالت عند احلديث عن الترضية الثانية املوجه أو املراق –راجع الشكل -1وقد َّ
كراشن يف دذه املدخالت يف فرضية مستقلة .ذكر كراشن بعض السمات هلذه املدخالت واليت يصع أن

تنطبق يف خارج نطاق التصل؛ لذا فضَّل كراشن االنتظام يف فصول تراعي دذه السمات ومن دذه السمات
أن تكون املدخالت ) (Inputذات معىن ومالئمة حلاجات التالميذ ليُصار إىل فهمها وإدراكها .واملدخالت
إذا مل تكن واضحة فهي خل وإربا  .و َّ
أكد على أ ية تبسي املعلم للمدخالت إلمكانية تيسريدا وفهمها.
ويقرر كراشن أ ّن مستوى الصعوبة يف مدخالت اكتساب اللغة الثانية جي أن يكون أعلى بقليل من
ّ
وفرق كراشن بني
مستوى املتعلّم وقدرته االستيعابية للغة الثانية كي يتاح للمتعلم الترصة للتحسن باستمرارّ .
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االكتساب وعمليات التعلّم فاألول يتعلّق بالتهم والتواصل أما اآلخر فهو الوعي املوجه الستعمال اللغة.
تشجع باألَنشطة اليت متارس احملادثة
وناقش كراشن أن عملية االكتساب أكثر أ يّة من عملية التعلّم وجي أن ّ
ال متارين القواعد النحوية أو املتردات .واالكتساب بالضرورة يكون عن طرق املدخالت ( .حتاملة د.ت).

الراشح االنفعالي)(Affective Filter

املتغريات االنتعالية تلع دور امليسر ال السب
جتسد دذه الترضية وجهة نظر كراشن بأ ّن دنا عددا من ّ
ّ
يف عملية اكتساب اللغة ودذه املتغريات تشمل :الدافع الثقة بالنتس القلق .
كما ويعترب كراشن أن مجيع مدخالت اكتساب اللغة الثانية متر بوساطة مصتاة يطلق عليها اسم
الراشح االنتعايل ) (Affective Filterودو يستطيع أن يقلّص تدفق مدخالت اللغة إىل املتعلم وذلك تبعا
قل
قل لديه اكتساب اللغة وكلما ّ
حلالة القلق " "Anxietyاليت تساوره .أي أنه كلما زاد القلق لدى املتعلّم ّ
القلق ازداد تدفق اللغة الثانية واكتساهبا سواء أكان دذا القلق ناجتا عن ظروف شمصيّة أو ص ّتيّة.
الراشح االنتعايل يعيق تعلم اللغة عندما يكون نشيطا أي عندما يكون الدارس يف وضع
لذلك فإن ّ
انتعايل سيئ كالقلق واخلوف وانعدام احلافز والدافعية والتهيّ وعدم الثقة بالنتس .ودذه األوضا العاطتية
ٍّ
السلبية ترفع مستوى الراشح االنتعايل وتقوي مساكته فيعمل سدا مينع وصول الدخل اللغوي إىل الدماغ
(al-Abdan & Darweesh 1997).
المبادئ األساسية لـ )(CLILفي تعليم اللغة الثانية
1.

يهدف ) (CLILإىل تعليم اللغة الثانية من خالل جعلها كوسي لتعلم مادة دراسية.
يرِّكز ) (CLILبشكل أساسي على إتقان مهارات اللغة وتقدميها على إجادة فهم قواعد
اللغة.

3.

يعتمد ) (CLILبشكل كبري على االكتساب الالشعوري للغة من خالل توجيه انتباه الطال
للرتكيز على احملتوى.
يقدم ) (CLILحمتوى ذا معىن للطال مما يزيد من معارفه وحيب إليه اللغة.

5.

يسادم ) (CLILبشكل كبري يف تعريف الدارس بثقافة أصحاب اللغة.

2.

4.
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6.

يقارب ) (CLILبني اكتساب اللغة الثانية واكتساب اللغة األم من حيث اكتساب اللغة
الالشعوري وزمنيا حني يقدم فنون اللغة قبل قواعددا.

7.

يعمل ) (CLILبشكل أساسي على إبعاد املتعلم عن الغوص يف تعقيدات الشكل وتقعيدات
اجلمل ويركز باملقابل على إتقان مهارات اللغة.

الطرائق التدريسية المتبعة في تعليم اللغات األجنبية
إن طريقة التدريس دي التطبيق العملي للنظرية ويترتض أن كل طريقة تدريسية تستمد ممارسا ا من نظرية
معينة وال غرو –واحلال كذلك -يف أن تتعدد الطرق التدريسية بشكل كبري .إال أن الثاب األدم دو بقاء
الطريقة مهما كان يف خدمة املهارات اللغوية األساسية اليت ال يكون تعليم لغة أجنبية -بل حىت اللغة
األم -تاما دون إتقاهنا مجيعا .ودذه املهارات دي االستما والتحدث والكتابة والقراءة .وإن جناح أي طريقة
من الطرائق تتوقف على قدرة أسالي دذه الطريقة علىمتكني الدارسني من املهارات األربع األساسية املذكورة.
ولكل طريقة من طرق التدريس أسس لغوية وسيكولوجية واجتماعية خمتلتة عن األخرى .فاألسس
اللغوية تتعلق بنظرية اللغة ) (Language Theoryاليت قام عليها واألسس السيكولوجية تتعلق بنظرية التعلم
) (Learning Theoryاليت بني عليها .أما األسس االجتماعية فإهنا مرتبطة بأدداف تعليم اللغة األجنبية
وبنظرية ملكة التواصل  (Communicative Competence) .وعلى الرغم من تعدد طرائق التدريس إال أهنا
تتتق يف أساسيات مشرتكة كالتدرج من املعروف إىل اجملهول ومن السهل إىل الصع وتتتق مجيعها يف أن
أيا منها ال تقوم على تدريس اللغة األجنبية بأكملها؛ بل عن طريق اختيار ما يتناس مع سن املتعلم ومستواه.
أما كيف يتم التدرج واالختيار فهذا ما ختتلف فيه كل طريقة عن أخرى (خرما وحجاج .(2199
وطريقة التدريس كما عرفها (فضل  ) 1111دي "جمموعة األسالي اليت يتم بوساطتها تنظيم اجملال
اخلارجي للمتعلم لتحقيق أدداف تربوية حمددة" (فضل  :1111ص .)2ودي لدى الشافعي وزمالئه (2221دف)
" الكيتية اليت تنظم هبا املعلومات واملواقف واخلربات الرتبوية اليت تقدم للمتعلم وتعرض عليه لتحقيق األدداف
املنشودة" (ص  .)313وذكر قنديل (2212دف) أهنا "ما يتبعه املعلم من خطوات متسلسلة متتالية ومرتابطة
لتحقيق أددافا تعليمية" (ص .)255وعرفها أبو قرجة ( )2193باهنا "جمموعة األنشطة واإلجراءات اليت يتم
بواسطتها تنظيم اجملال اخلارجي للدرس من اجل حتقيق أددافا تربوية وسلوكية ودي جمموعة األنشطة والعمليات
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اليت ميارسها املعلم غالبا على سبيل التعامل مع املادة التعليمية يف املواقف املعينة وما يتصل هبا من معارف
ومعلومات واجتادات وقيم ومالحظات وتوجيهات وتدريبات لغوية واختبارات وواجبات منزلية" (ص.(89
إن التعريتات السابقة كلها تشرت يف أن طريقة التدريس ممارسة عملية تسعى لتحقيق أدداف مت
وضعها مسبقا ووظيتتها يئة كل املصادر املتاحة حول املتعلم وتنظيمها من أجل تسهيل التعلم .فالطريقة
التدريسية "توجه فلستي يتألف من جمموعة من الترضيات املرتابطة اليت تتعلق بطبيعة اللغة وطبيعة تعليم اللغة
وتعلمها .وديمتثل يف دذا وجهة نظر وإعالن مبادئعن مدى فعالية اخلطة العامة لتنظيم مادة وأسالي
تنتيذدا " (Anthony 1972:5).فالتعريتات تركز على األدداف مما يعين أن الطرق واألسالي اليت تستمدم
يف التدريس تتحدد دوما يف ضوء األدداف اليت ينتظردا املعلم أو الطال من العملية التعليمية (الناقة .)2195
ومن دنا فليس من اإلنصاف احلكم على طريقة ما بأهنا مثالية يف تعليم اللغة للناطقني بغريدا وأهنا صاحلة
متاما بل الكمال دو جتدددا وديناميكيتها .فلكل طريقة جماهلا الذي تسبق به غريدا.
ومن الثاب لدى الرتبويني أن طريقة التدريس جزء من املنهج مبتهومه احلديث بل ومن أ ها ذلك
ألهنا وسيلة حتقيق األدداف وتنظم العالقة بني املعلم واملتعلم يف العملية التعليمية باإلضافة إىل أهنا حتدد
األسالي الواج اتباعها والوسائل الواج استمدامها واألنشطة الالزم القيام هبا (اللقاين وعودة .)2115
ولذا؛ فإن جناح املعلم يف اختيار الطريقة املناسبة وقدرته على تقدمي أفضل ما فيها يؤثر كثريا يف جودة العملية
التعليمية .فطريقة التدريس تعترب عامال رئيسا يف جناح عملية التدريس ألنه وبواسطتها يتحدد مدى تتاعل
التلميذ مع اخلربات التعليمية مبا حيقق األدداف املرجوة إن طريقة التدريس اجليدة تسهم يف:
توفري اجلهد والوق على املعلم والطال .
1.
تقليل اإلجهاد العقلي واجلسمي وزيادة ثقة املعلم والتلميذ أثناء التدريس.
2.
3.
4.

استثارة دافعية الطالب حنو املوضو وحتريك ادتمامهم به وانتبادهم إليه.
تنمية االجتادات السليمة لدى الطالب فهي توحي هلم بالنظام والرتتي وتعوددم على
االعتماد على النتس واملثابرة (الوعائي .(1111

اتتق معظم الرتبويني أنه ليس من اإلنصاف احلكم على طريقة ما أهنا مثالية يف تعليم اللغة للناطقني
بغريدا وأهنا صاحلة متاما بل الكمال دو جتدددا وديناميكيتها .كما ذكروا أن اختيار طريقة التدريس ليس
عشوائيا بل دنا جمموعة عوامل البد من مراعا ا وقد َّ
أكد خرما واحلجاج ( )2199دذا املعىن ودعا إىل
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مراعاة جمموعة من العوامل اهلامة اليت تؤثر يف اختيار طريقة التدريس وتتأثر هبا .ودذه العوامل دي األدداف
التعليمية و الربنامج الدراسي و املواد التعليمية و التقنيات الرتبوية و الوق املمصص للتعليم والتعلم و كتاءة
املدرسني و واقع املتعلمني .
البرنامج المقترح بحسب

CLIL

قام الباحث(عبد الغين وقبالن  )1125باالطال بشكل كامل على املنادج األزدرية املطبقة يف املعادد الدينية
بوالية سيالجنور مث االطال على األدبيات الرتبوية املتيدة يف بناء الربنامج التعليمية واستشارة اخلرباء الرتبويني
واللغويني واالطال على برامج تربوية مقرتحة لدراسات سابقة مشاهبة مث حماولة بناء الربنامج بشكل كامل
وبعد بناءه مت عرضه على املمتصني الرتبويني واللغويني إلبداء مالحظا م فيه حيث مت اخذ املالحظات
باحلسبان وتعديل الربنامج حبسبها ليكون بعد ذلك قابال وجادزا للتطبيق.
وقد وقع االختيار على استقاء مادة الربنامج العلمية من كتاب احلديث الشريف للصف األول
يدرس يف املدارس الدينية بوالية سيالجنور وذلك ألن مادة احلديث الشريف حتقق املواصتات
الثانوي والذي َّ
املطلوبة يف مادة الربنامج بشكل أفضل من غريدا فهي مادة علمية وليس لغوية وحمببة إىل نتوس الطالب
بوصتهم يتعلمون األحاديث النبوية كما أن حمتويا ا وتراكيبها بسيطة وقريبة ملستوى الطالب اللغوي وال
حتوي املصطلحات الشرعية اليت حتتاج لشرح معمق كماديت التقه والتوحيد مثال كما أن املادة عبارة عن نص
لغوي ذا مستوى وحمتوى عايل (احلديث الشريف) وباقي الدرس عبارة عن توضيح وشرح هلذا احملتوى باللغة
العربية مما يثري املعرفة اللغوية للطال ويدربه على كيتية فهم النصوص اللغوية بشكل صحيح وكيتية
استنباط املعاين منها .وبذلك تعترب مادة احلديث الشريف أقرب املواد األزدرية لتحقيق اهلدف من الربنامج.
ولبناء دذا الربنامج وفق مدخل .CLIL
وقد مت بناء الربنامج التعليمي استنادا إىل املتاديم األساسية اليت طرحها كراشن يف فرضياته اخلمسة
حول اللغات فركز الربنامج التعليمي على اكتساب اللغة األمر الذي يتعلق بالتهم والتواصل باللغة املستهدفة
دومنا وعي موجه الستعمال اللغة وعمل على تنشي التواصل باستمدام اللغة بدرجة أكرب من االدتمام
بشكل اللغة .كما راعى الربنامج تنشي اكتساب املتعلم للرتاكي الصحيحة للغة فقد أملح الربنامج يف كل
درس منه إىل تركي معني طالَ َ الطال ُ فيه باستمدامه دادفا إىل تنشي اكتسابه للرتاكي الصحيحة مما
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ينش "امل وجه" يف اكتساب اللغة وإخراجها كما يترتض كراشن .كما راعى الربنامج بشكل كبري طبيعة
املدخالت اليت يقدمها فالربنامج يقدم مدخالت ذات معىن للمتعلم كما أهنا مالئمة ملستوى الطالب
ومناسبة حلاجا م فهي مدخالت علمية شرعية والطالب يطلبون دذا النو من املدخالت .كما راعى
الربنامج أن ينمي املتغريات االنتعالية اليت تيسر عملية التعلم ومن أ ها استغالل دافعية الطالب حنو تعلم
العلم الشرعي ودراسة األحاديث الشريتة وكذلك رغبتهم يف تعلم اللغة العربية.

CLIL

وقد ذكرت ) Coyle (1999أربعة مبادئ ال بد من مراعا ا عند بناء أي برنامج تعليمي استنادا إىل
ودذه املبادئ دي:
 1-احملتوى :ودو موضو التعلم وال بد من حتليل احملتوى العلمي وإعادة بنائه مبا يسمح بتطوير

2-

اللغة .وقد مت حتقيق دذا املبدأ حيث قام الباحث بإعادة صياغة حمتوى كتاب احلديث
الشريف وأخرجه يف نسمة خاصة بالطال تراعي دذا املبدأ وحتقق صتات املدخالت
الالزمة حبس فرضيات كراشن.
التواصل :حيث يهتم بالتعرف على االحتياجات اللغوية لسياق تعليمي حمدد مما يسمح
بالتعلم من خالل استمدام دذه اللغة وينبغي أن تكون لغة التواصل واضحة وسهلة املنال
كما أن التتاعل يف التعلم أمر أساسي لتحقيق مبدأ التواصل .واللغة دي أداة التواصل إن
التعلم الستمدام اللغة واستمدام اللغة للتعلم كال ا قابل للتطبيق إال أن طبيعة التواصل

3-

دنا تتجاوز قواعد اللغة إهنا طبيعة تتاعلية وتشر املتعلمني يف استمدام اللغة بشكل
خمتلف عن دروس تعلم اللغة(Coyle 2005).
املعرفة :وتدور حول تطوير مهارات الطالب يف التتكري والتحليل و قدر م على فهم
والتتاعل مع املعرفة .ولكي يكون  CLILفعاال ال بد من أن يستثري تتكري وانتباه املتعلمني
ملهارات التتكري العليا إن  CLILال يعين أبدا جمرد نقل املعرفة من خبري إىل مبتدئ إنه
يسمح ويتحدى كل فرد ببناء فهمه اخلاص وميكن استمدام تصنيف بلوم لألدداف املعرفية
كمساعد يف فرز األدداف التعليمية العليا والدنيا  (Coyle 2005).وقد مت مراعاة دذا املبدأ
عند وضع األدداف اللغوية للربنامج فكما دو معلوم تنقسم املهارات اللغوية إىل مهارات
إدخالية (االستما والقراءة) ومهارات إخراجية (الكالم والكتابة) وترتب املهارات اإلدخالية
مبستويات التتكري الدنيا (تذكر فهم تطبيق) كما ترتب املهارات اإلخراجية مبهارات
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التتكري العليا (حتليل تركي تقومي) وقد جاء عدد األدداف املتعلقة باملهارات اإلدخالية
 33ددفا وجاء عدد األدداف املتعلقة باملهارات اإلخراجية  32ددفا.
4-

الثقافة :ال بد من إدرا العالقة املتتاعلة بني الثقافة واللغة وإن الوعي باختالف الثقافات
أمر أساسي يف  CLIL.وقد جاء الربنامج معربا عن ثقافة اللغة املستهدفة (اللغة العربية)
بشكل كبري حيث أن ثقافة دذه اللغة إسالمية وجاء الربنامج مبحتوى شرعي خيدم دذه
الثقافة.

وقد مت كتابة دذا الربنامج بشكل متكامل فلكل درس منه نسمة للطال مت صياغة حمتوادا اللغوي
والعلمي حبس ما يتطل  CLILودليل للمعلم لتطبيق دذا الربنامج بالشكل الصحيح .وطََر َح الربنامج مع

كل درس نشاطا لغويا ال صتيا مرتبطا باملادة العلمية فجاءت مدة دذا الربنامج أربع ساعات ضمن الصف
إضافة إىل األنشطة الالصتية واليت يتحكم املعلم مبد ا ويقدِّر ذلك وقد قام املعلم املكلف بتدريس الربنامج
بالتعديل لتكون مدة الربنامج أربع حماضرات دراسية كل حماضرة ساعة ونصف باإلضافة إىل األنشطة
الالصتية املذكورة آنتا.
كما راعى دذا الربنامج بشكل أساسي مهاريت القراءة والكالم دومنا إ ال للمهارات األخرى ومشل
أربعة دروس من كتاب احلديث الشريف السابق ذكره ومشل أددافه اجملاالت السلوكية الشهرية الثالث
املعرفية واملهارية احلركية والوجدانية وقد قُ ِّسم األدداف املعرفية إىل أدداف علمية ختص مادة الربنامج
وأدداف لغوية تم بالتقدم اللغوي للطال يف اللغة العربية وفيما يلي عرضا متصال للمحتوى التعليمي الذي
مشله الربنامج مقسما حبس كل درس.
نموذج من خطوات التدريس حسب مدخل

CLIL

موضوع الدرس :الحديث العشرون

ف
صل إىل الص ِّ
عن أيب بَكرة رضي اهلل عنه ,أنَّه انتهى إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم ودو راكع فَفَر َ
بل أن يَ َ
كع قَ َ
ف َذ َكَر ذلك للنيب صلى اهلل عليه وسلم فقال( :ز َاد َ اهللُ ِحرصا َوال تَف ُعد) .رواه البماري
 األدداف العلمية:
1

أن يذكر الطال حكم املشي يف الصالة.
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2
3
4
5



األدداف الوجدانية:
1
2
3

4



أن يذكر الطال حكم الصالة منتردا خلف الصف.
يعرف الطال براوي احلديث.
أن ِّ
أن يلقي الطال قصة عن الصحابة يف موضو احلديث.
أن يُ ِرجع الطال التوائد املستنبطة إىل شادددا يف احلديث.
ُ
أن يستحضر ح الصحابة للمري والطاعة.
أن يقتدي هبم يف ذلك.
أن يستحضر عظمة أخالق الرسول صلى اهلل عليه وسلم ,ويقتدي به يف ذلك ,السيما يف
النصيحة.
عما أشكل عليه عند أدل العلم.
أن يسعى لالستتسار َّ

األدداف اللغوية:
1
2

أن يقرأ الطال الدرس قراءة صحيحة ومعربة.
أن يتعرف الطال على كلمات جديدة مرتبطة مبوضو احلديث (ركو راكع سجود
الصف ومن األفعال بتصريتا ا :ركع
ساجد حرص حريص عبادة كنية وفاة إمجا
َّ
التح َق(
سجد صلى مشى ّح ِر ّ
ص َعبَ َد انتهى َ

3

أن يستمدم تلك الكلمات.
أن يضع عنوانا للدرس.
أن يقدم شرحا مبسطا لألمساء اخلمسة حبس الشكل املرفق بالدرس.

6

أن يستمدم األمساء اخلمسة استمداما صحيحا.
أن يقرتح مرادفات صحيحة ملتردات معينة ضمن النص.
أن يلقي الطال قصة عن الصحابة يف موضو احلديث.
أن يُ ِرجع الطال التوائد املستنبطة إىل شادددا يف احلديث.
ُ

4
5

7
8
9
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التطبيق:




املنش األول ( 5دقائق):

يبدأ الدرس مبناقشة حوارية مع الطالب ِعماددا األسئلة الواردة يف بداية الدرس ويتوسع املعلم هبا
قليال حىت تأخذ حقها من املناقشة مع الطالب وحيرص املعلم دنا على أن يسمع من الطالب
وعلى أن يتكلموا.
املنش الثاين ( 21دقائق(:
ينتقل املعلم إىل القراءة اجلهرية النموذجية للطالب حيث يقرأ عليهم احلديث الشريف بصوت واضح
مث يطل من طالبني أو ثالثة من ذوي املستوى األفضل بالتصل ليعيدوا قراءة احلديث.
ينتقل املعلم إىل شرح احلديث شرحا عاما حيث يعرض عليهم معىن احلديث وقصته دون

التقيد بش رح املتردات الواردة يف احلديث ويتأكد من فهم الطالب لقصة احلديث باستجواب عدد
منهم ( يراعي يف ذلك مستويات متباينة) إذا تأكد املعلم من فهم الطالب للحديث يسأهلم عن
معاين بعض املتردات الواردة يف احلديث ليستنبطوا معنادا حبس فهمهم لقصة احلديث (انتهى
يصل زاد حرصا تعد) .ويدون الكلمة مع معنادا على السبورة ويطل من الطالب تدوين املعىن.



يطل املعلم من بعض الطالب قراءة احلديث مرة أخرى مث يطل من البعض شرح احلديث
أمام زمالئهم باللغة العربية كما فهموه ويراعي يف ذلك تباين مستوى الطالب وتنوعهم.
املنش الثالث ( 5دقائق(:



ينتقل املعلم إىل التعريف براوي احلديث فيبدأ باستجواب الطالب عن معلوما م السابقة عن راوي
احلديث مث يقرأ هلم الرتمجة املمتصرة الواردة يف الدرس ويطل من طالب جدد إعادة القراءة بعده.
يشرح املعلم بعددا الغامض من املعىن ويتأكد من فهم الطالب لذلك وال يسرتسل كثريا.
املنش الرابع ( 5دقائق(



ولتغيري رتابة الدرس يتوقف املعلم قليال عند التدري البسي الوارد يف الدرس بعد التعريف براوي
احلديث حيث يطل من الطالب حل التدري على انتراد .وإذا انتهوا من احلل يُثب احلل الصحيح
ويدون ذلك عنده.
على السبورة بالتعاون مع الطالب كما حياول أن يتهم أسباب اخلطأ إن ُوِجد ِّ

املنش اخلامس (25دقيقة(:
ينتقل املعلم لتقرة (إضاءات على احلديث) حيث يقرأ التقرة كاملة قراءة منوذجية مث يطل من أحد
الطالب إعادة قراءة النقطة األوىل فيشرحها املعلم عن طريق استجواب الطالب وتبيني املعىن الكامل
هلم بعد االستما إليهم مث يطل من طال جديد قراءة النقطة الثانية ودكذا.
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حيرص املعلم يف دذه املرحلة من الدرس على استكمال حتقيق األدداف العلمية والوجدانية
من الدرس الواردة يف مستهل دذه اخلطة حيث إن:
1
2
3
4

النقطة األوىل والثانية مرتبطة باهلدف الوجداين األول والثاين والرابع.
النقطة الثانية والثالثة مرتبطة باهلدف الوجداين الثالث.
النقطة الرابعة مرتبطة باهلدف العلمي األول.
النقطة اخلامسة مرتبطة باهلدف العلمي الثاين.

حيرص املعلم يف دذه املرحلة على التأكد من فهم الطالب بشكل جيد واستيعاهبم وعلى
متام حتقيق األدداف العلمية والوجدانية من الدرس.
جيري املعلم مراجعة سريعة للدرس قبل االنتقال للتدريبات ويتتح للطالب جمال األسئلة


واالستتسارات.
املنش السادس ( 11دقيقة(:
ينتهي املعلم بعد ذلك إىل مرحلة حل التدريبات واليت يتم الرتكيز فيها على اجلان اللغوي وعلى
الطالب للحل ويقلِّ
مستوى استيعاب الطالب للمعلومات املقدمة باللغة العربية فيحتز املعلم
َ
ويدون اإلجابة الصحيحة على السبورة ويطل
هلم السؤال حىن ِجيدوا اإلجابة ويساعددم يف ذلك ِّ
منهم تدوينها عنددم أيضا.

مفتاح الحل:
1

2

3

ِ
اب
تالوة سورة الكهف واإلكثار من الصالة على الرسول صلى اهلل عليه وسلم واستحبَ ُ
التنظُّف والَّتَزيُّن ومن ذلك التطيُّ واالستنان (السوا ( .
خيتار الطال ثالثة من الكلمات التايل ويضع كل كلمة يف مجلة (أشهد الغسل حمتلم
يسنت ميس طي وجد(.
حياول املعلم أن ييسر عمل املناظرة بالشكل واخللق السليم ويوضح من خالهلا واقعية
االختالف بني العلماء وأنه خالف علمي غري شمصي ينطلق من كيتية فهم كل منهم
للحق وكلهم علماء أجالء .فيحرص على فهم الطالب للحكم وفهمه ألدلة كل فريق
ويطل منهم عمل مناظرة حول ذلك.
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2

5

األفعال (ميس يؤكد يسق ) حالتها اإلعرابية منصوبة وذلك ألهنا ُسبق بإحدى أدوات
نص التعل املضار ودي (أن – لن – كي) .حيرص املعلم على إعطاء شرح واف ومبس
ملوضو نص التعل املضار على أساس الشكل التايل.
الشكل:

يمس

منصوب بـ التتحة

أن

يؤكد

منصوب بالفتحة

كي

يسقط

منصوب بالتتحة

لن

8

1

9

1

نصب الفعل

المضارع

أدوات نص التعل املضار دي أن لن كي أن  :تتسريية .لن  :للنتي .كي  :غائية.
(يكت كل طال مجلة جديدة من إنشائه ويدققها له املدرس).
يشرح املعلم دذه التوائد للطالب بعد قراء ا وينوه إىل أ يتها واهنا قواعد للمسلم مث
يسأهلم من أين استنبطنا التائدة األوىل من احلديث؟ والثانية؟ والثالثة؟ األوىل  :ختصيص
ذكر احملتلم باحلديث .والثانية والثالثة :من نص احلديث.
تشكيل التوائد كما يلي:
ِ
َّ
الصبيان.
أن اجلمعةَ غريُ واجبة على
ِ ِ
ِ
ضَر صال َ ا آك ٌد وأبلغ.
يوم اجلمعة ,وملن َح َ
استحباب السوا والطِّي ِ ُ
ُ
ِ
وجوب الغُ ِ
اجلمعة للمحتل ِم.
يوم
سل ُ
ُ

التمرين األخري عبارة عن نشاط ال صتي يهدف إىل تطوير مهارة الكالم يكلف املعلم
طالبه بتحضري دذا النشاط ويقيمه معهم يف أي مكان مناس ويتابع أدائهم فيه ويصحح
أخطاءدم ويوجههم لتاليف جوان القصور اليت يعانون منها مع احلرص أن يكت كل
طال نواحي قصوره ليحاول عالجها مستقبال.

ختام
إن دذا املدخل املقرتح قد مت إجراؤه جتريبيا يف إحدى املدارس الثانوية الدينية مباليزيا .ومن نتائج دذه التجربة
وتدعم الرأي القائل بتغلي
أهنا ] تعضد النظرية الطبيعية يف تعلم اللغات
ِّ

مهارات اللغة على شكليا ا
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ويسادم يف تثبي املبادئ األساسية لف ف ( )CLILيف تعليم اللغات كما ويقوي فرضيات مارش اخلمسة –واليت
ذكرت سابقا – عن تعلم اللغة الثانية وال نغتل أن ( )CLILيقدم تعليم ذا معىن للطال عن طريق غىن
احملتوى وهبذا فهو يتتق مع النظريات السيكولوجية كما أنه مرن يسمح بتعدد املضامني حبيث خيتار كل
متعلم املنهج احملتوي على املضمون الذي يرغبه كل ذلك يدعو إىل تضمني الربامج التعليمية املعدة لتعليم
اللغة العربية للناطقني بغريدا؛ تضمينها تلك املبادئ والتصورات واألفكار اليت ينطلق منها ( )CLILيف تعليم
وتعلم اللغة.
إن دذه التكرة القافزة كطريقة يف تعليم اللغة للناطقني بغريدا حديثة وقد حظي ببعض التطبيقات
يف تدريس لغات غري العربية .ومن املالئم جدا طرح دذا املوضو باللغة العربية وتطبيقه والبحث فيه كي
نتمكن من إغناء جمال تعليم اللغة العربية بأحدث الطرق واألفكار وحىت نقيِّم مدى فاعليته يف رفع املستوى
حسن أن يتم تسلي الضوء على دذا املوضو .
اللغوي عند الطالب الدارسني للغة العربية .لذا ُ
وبناء على دذا البحث فإن الباحث يوصي باآليت:
إن الباحث يف ختام دذه الورقة يدعو الباحثني واخلرباء إىل املزيد من البحث والتطوير والدراسات يف
منوذج ( )CLILكما يدعوا املؤسسات واخلرباء إىل التتكري بشكل جدِّي يف كتابة منادج للغة العربية للناطقني
بغريدا حبس دذا املدخل .كما يأمل من املؤسسات الراعية لتدريس اللغة العربية للناطقني بغريدا أن تعمل
على التعريف هبذا املدخل وإطال مدرسي اللغة العربية للناطقني بغريدا عليه وإدخال دذا املدخل ضمن
برامج إعداد املعلم املمتص بتدريس اللغة العربية للناطقني بغريدا .ويدعو إىل ترمجة أحباث وكت من اللغات
األخرى السيما اإلجنليزية –ودي وفرية بتلك اللغة -إىل اللغة العربية إلثراء املكتبة الرتبوية العربية بأدبيات دذا
املدخل.
المصادر
أبو قرجة مىن كنتباين .2193 .األسس النتسية لتعليم اللغة للكبار من غري الناطقني هبا .رسالة ماجستري غري
منشورة .معهد اخلرطوم الدويل للغة العربية اخلرطوم.

73

طريقة التدريس للمواد االدينية باللغة العربية يف ماليزيا :مدخل تعليم اللغة عن طريق احملتوى)(CLIL

إمساعيل حممد روفيان .1115 .طرق تعليم اللغة العربية بوصتها لغة ثانية بكلية سالجنور دار اإلحسان
اإلسالمية -دراسة وصتية حتليلية .رسالة ماجستري مقدَّمة إىل كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية:
اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزيا.
إمساعيل وائل معني وسعد رحيمي حممد .1121 .رفع مستوى اللغة العربية لدى معلمي الرتبية اإلسالمية يف
ماليزيا :دراسة حتليلية دراسة مقدمة إىل املؤمتر العاملي لتعليم اللغة العربية .أكادميية الدراسات
اإلسالمية جامعة مااليا كالنتان.
باذيس مستورة .2111 .استعمال األلعاب يف تدريس اللغة العربية باملدارس الثانوية املاليزية ومدى عالقته
باملستوى التحصيلي للطالب -حبث تكميلي للحصول على درجة املاجستري باجلامعة اإلسالمية
العاملية ماليزيا.
حتاملة موسى رشيد .1121 .جممع اللغة العربية االردين نظريات اكتساب اللغة الثانية وتطبيقا ا الرتبوية
. http://www.majma.org.jo
خرما نايف وعلي حجاج  .2199اللغات األجنبية تعليمها وتعلمها الكوي سلسلة عامل املعرفة.
طعيمة رشدي .2191 .تعليم العربية لغري الناطقني هبا منادجه وأساليبه .منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية
والعلوم والثقافة الرباط.
عبد الغين قمرالزمان وقبالن بالل عدنان .1125 .تدريس املواد الدينية باللغة الثانية بواسطة منوذج  CLILيف
ماليزيا :القضايا والتحديات .جملة  TAMU. 1(2) 2015ص.11-81 .
عمان :دار التكر.
غامن حممود حممد .2111 .التتكري عند األطتال تطوره وطرق تطويرهَ .
فضل حممد عبد اخلالق حممد .1111 .جامعة امللك سعود برامج تعليم اللغة اهلدف
].]2013 http://faculty.ksu.edu.sa
قادر قمر الزمان وفا حممد طي  .1122 .املشقة اليت يواجهها الطالب املاليزيون يف تعلم اللغة العربية ورقة
حبث مقدمة للمؤمتر الدويل لتعليم اللغة العربية آفاق وحتديات ماليزيا والصني  8-5ديسمرب 1122م
جامعة الدراسات األجنبية بكني.
قنديل يس عبد الرمحن2212 .دف .التدريس وإعداد املعلم .ط .3الرياض :دار النشر الدويل.
اللقاين أمحد حسني وعودة عبد اجلواد .2115 .أسالي تدريس الدراسات االجتماعية .األردن :مكتبة دار
الثقافة.
الناقة حممود .2195 .تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى .جامعة أم القرى مكة املكرمة.

Tinta Artikulasi Membina Ummah 3(1), 2017 54-75, e-ISSN: 2289-960X

 واقع استمدام التقنيات التعليمية ومعينات تدريس املعلمني يف تدريس.1111 .الوعائي ماجد رحيان حيىي
 قسم املنادج وطرائق التدريس اململكة العربية. رسالة ماجستري منشورة.الرياضيات باملرحلة االبتدائية
.السعودية وزارة التعليم العايل كلية الرتبية جامعة أم القرى
Al- Abdan, Abdurrahman & al-Darweesh, Rashid. 1997. Strategies of Second Language
Teaching. Majalat Jamiat Umm al-Qura. Issue 16, Year 10.
Anthony, E.M. 1972. Approach, Method and Technique. In H.B. Allen & R.N. Campbell
(eds.) Teaching English as a Second Language. N.Y.: McGraw-Hill.
Berko, Jean. 1958. The Child’s Learning of English Morphology. World 14: In Douglas
Brown: 1978.
Burt, M. and Dulay. 1978. Some Guidelines for the Assessment of Oral Language Proficiency
and Dominance. Tesol Quarterly.
Richards, C., Jack and Rodgers, S., Theodore .2014. Approaches and Methods in Language
Teaching. United Kingdom: Cambridge University Press .
Coyle, D. 1999. Theory and Planning for Effective Classrooms: Supporting Students in
Content and Language Integrated Learning Contexts. In Masih, J. (Ed.): Learning
Through a Foreign Language. London: CILT
Darn, S. 2006. Content and Language Integrated Learning (CLIL) A European overview .
INGED news online issue.
Dulay, H. And Burt, M. 1977. Remarks On Creativity in Second Language Acquisition. New
York: Regents.
Klein, Wolfgon. 1981. Second Language Acquisition. Cambridge: Cambridge University
press.
Krashen Stephen D. and Tracy D. Terrell. 1983. The Natural Approach: Language
Acquisition in The Classroom. Hayward, CA: Alemany Press.
Marsh, D. 2000. Using Languages To Learn And Learning To Use Languages. Finland:
University Of Jyväskylä On Behalf Of Tie-Clil .
Mattheoudakis Marina, Alexiou Thomaï, Laskaridou Chryssa. 2012. To CLIL or Not to
CLIL? The Case of The 3rd Experimental Primary School in Evosmos Aristotle
University of Thessaloniki, Thessaloniki.
Menegale – Marcella. 2010. Language Education Today. Cambridge scholars publishing:
British library.

75

