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   لمشاركةلدعوة 
 التنوّع اللغوّي: االزدواجّية اللغوية يف تدريس اللغة العربّية للناطقني بغريها 

ا وكرسّي الدراساتمؤمتر رابطة مدّرس يف  )لغات الشرق األدىن وثقافاتهة (قسم اإلسالميّ  ي اللغة العربّية ومدّرسا
   ، أملانياجامعة هايدلربغ

   ٢٠٢٠حزيران/يونيو  ٢٦-٢٤
  ) Internationales Wissenschaftsforum Heidelbergايدلربغ ( الدويلّ  منتدى العلوم يف

   ت (جامعة هايدلربغ)رْ يفِ ز هينيغ  الدكتور الربوفيسورخ)، (جامعة زيور  ليا بّشورتنظيم: الدكتورة 
ا)ألفرد اخلوري (رابطة مدّرسي اللغة و  رلِ سالدكتور بيرت كونردينغ، جيزيال كيتْ     العربّية ومدّرسا

  

والدارجة والعاّمّية.  وفصحى الرتاث الفصحى والعربّية املعاصرة العربّيةُ واحدة، إذ هناك  "عربّيةً "  العربّيةُ اللغةُ  ستلي
ت هذا مبجموعات لغويّة كاملة   لهجاتِمْشكاِل ال تّم مقارنةتالًبا ما وغ ،واسعة التنوّع "العربّية" أمناطف واملستو
لعربّية، وهي  كافّةطالُعنا يف  ت ذلك، هناك ظاهرةٌ  عالوًة علىمثًال.  لالتينّيةااللغات مجموعة ك البلدان الناطقة 

، بن اختالفًا خيتلفانلغوّيني  َطنيَنماملتوازي ل االستخدامُ  يُقصُد بذلك. و "ويّةزدواجّية اللغاالبـ" الظاهرة املعروفة يوًّ
  السياق االجتماعّي.  لتبدُّ ويتبّدالن ب

ٍت خمتل يقّدم املعنّيون بقضا تعليم اللغة العربّية للناطقني بغريها اللغوّي  النمطختيار  املتعّلقة عن السؤال فإجا
ألملانّية املدارس وأمعاهد التدريس العايل  وأجيب أن يدرَّس يف اجلامعات  الذي . وهذه يف البلدان الناطقة 

ت ّية على أمهّ  التشديدمثًال في حني يتّم ف. تعليمّيةمن العملّية ال ختالف األهداف املرجّو حتقيقها ختتلف اإلجا
دف التعامل مع املصادر الكالسيكّية أو  اكتساب مهارة قراءة العربّية الفصحى يف إطار الدراسات اإلسالمّية،

ارة تكلُّم على اكتساب مه –مع الالجئني  العمليف إطار  خباّصةٍ  – عربّية للبالغنيتعليم الدورات احلديثة، ترّكز 
  . هلجة من اللهجات

والسياَق  العربّية براغماتيًّا بطريقة تتناسبُ  َدْرس صميمتيسمح بمشكلًة، بل  حبّد ذاته يطرحولئن كان هذا الواقع ال 
لنسبة إىل اجل، فإّن هذا التنوّع الواسع يف اللغة العربّية ضمن وضعّية حمّددة التعليميّ  ً كبريًا  يف  ةميّ لْ العِ  هودميّثل حتّد

 ها غريُ حدودُ و  ةتجانسمغري  مع ماّدة تدريسٍ  التعاملُ  لبحِث العلميّ العربّية: إذ جيب على االلغة علم تدريس  جمال
  . واضحة املعامل
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، حمّدد املخّصصة لتدريس العربّية ضمن إطارٍ فحّىت يف احلاالت بصورٍة خاّصة،  ويّةزدواجّية اللغاليف ما يتعّلق أّما 
ألملانّية إذ إّن طرائق تدريس :من الصعب االنطالق من مبادئ واضحة ، سواء يف العربّية يف البلدان الناطقة 

هذه  للتعامل مع الطّالب هيئةلتاهتماًما  تُعريال كاد ت –ما عدا بعض االستثناءات  – ة أو يف التطبيقالنظريّ 
النظر  املختلفة لّلغة العربّية وإعادةَ  األمناطعلى الرغم من أّن توصيف . و )غويّةالل زدواجّيةاال(نقصُد  العربّية ّيةاخلاصّ 

هتماماللغويّة هرة االزدواجّية يف النماذج التقليديّة لظا واللسانّيات سانّية اللواسع يف األحباث  قد حظيا 
  . دريسالتعملّية يف  تطبيقهاإىل  طريًقاجتد لكاد يات املعطلّلغة العربّية، فإّن هذه االجتماعّية 

وضعّيات اللتعامل مع الطّالب ل يُهيَّأ وبذلك الواحد،  لغويٍّ  منطُس العربّية على ما يـُْقَصُر درْ  ، غالًبابدًال من ذلك
الستخدام املتوازي  ّيةالتواصل ت لغويّة خمتلفة. ذلك أّن  لَِلهجاتاملتنّوعة اليت تّتسم   م التناصيّ هْ الفَ  مهارةومستو
لـ(ما ي ألملانّية   ضمن أخرى لغة معرفة خالل من أجنبّية لغةٍ  مِ فـَهْ  مهارةُ  وهي، Interkomprehensionعرف 
لعربّية الرائجة ،)الواحدة اللغويّة العائلة   . هذا النقاش ضمنتعبريًا ذا أمهّية مل جتْد بعُد  ،يف البلدان الناطقة 

 شريكهعند العربّية  االنطباع الذي خيّلفه متكّلمُ  على كبري  بشكلاللغويّة املختلفة  األمناط استخدامُ  يؤثّر كذلك،
ات اكتساب املهار  ، وهوsavoir-êtreلـ اللغات األجنبّية احلديثة علم تدريس يفملا يُعرف بّد  ولذلك ال .يف احلوار
  العربّية.  تدريسأصول علم حيّـًزا له يف النقاش العلمّي حول  خريًابشخصّية الطالب، من أن جيد أ ةاملتعّلق التواصلّية

ِ  ختّصص رابطةُ  من هذا املنطلق، لتعاون مع كرسّي مدّرسي اللغة العربّية ومدّرسا ا مؤمتَرها الثالث، املنظَّم 
 ٢٤ه يف هايدلربغ بني انعقادُ  زمعجبامعة هايدلربغ، وامل) يِفْرتز الربوفيسور الدكتور هينيغ الدراسات اإلسالمّية (

". اللغة العربّية للناطقني بغريها التنوّع اللغوّي: االزدواجّية اللغوية يف تدريس ، ملوضوع "٢٠٢٠حزيران/يونيو  ٢٦و
،  للناطقني بغريها العربّيةاللغة  تدريسحول  علميّ جمال البحث ال يفاملسامهات يسّر املؤمتر استقبال يف هذا اإلطار، 

التسجيل  ء استمارةللراغبني يف املشاركة الرجاء ملْ . من واقع التدريس تجاربَ ل عرضاليت ت سامهاتمليرّحب كما 
: ٢٠٢٠نيسان/أبريل  ١٢ أقصاهالى الربيد اإللكرتوّين التايل يف مهلٍة ع اوإرساهل ةاملرَفق

arabischdidaktik@ori.uni-heidelberg.de 

للناطقني  العربّية تدريسعلم  للمحاضرات يف جمال البحث العلمّي حول حةاملقرتََ  املوضوعاتيف ما يلي عدٌد من 
  : بغريها
لتمكني تدريس العربّية للناطقني بغريها  علم أصوليف ُميكن اعتمادها  االسرتاتيجّيات التعليمّية أيُّ  -

 ّيات؟ عاّمّيٍة من العامّ  العربّية الفصحى َجنًبا إىل َجنبِ من تعّلم  الطالب



                                                                            

 3

جة من اللهجات، هلتفسري الظواهر النحويّة للَ  انطالقٍ  العربّية الفصحى كنقطةِ  قواعدِ  هل جيب اعتمادُ  -
 ملقاربة املقارِنة؟ وما مدى فعالّية ا

ا؟ما هي و  املّيةتكالالطريقة ما هي إجيابّيات  - ُ لـوهي ( سّيئا إلنكليزيّة   integratedما يُعرف 

approachاملتوازي للفصحى والعاّمّية) التدريس ، أي  
أجنبّية من خالل معرفة لغة أخرى  وهي مهارة فـَْهِم لغةٍ (م التناصّي هْ الفَ  كيف ميكن االستفادة من طريقة -

 )؟ ضمن العائلة اللغويّة الواحدة
 ؟الطريقة املثلى لتدريسه ما هي ؟سلبّياته ؟إجيابّياته" (نقصد تشكيل أواخر الكلمات): اإلعراب"تدريس  -

 يف أّي مرحلة من مراحل التعلُّم؟ و 
العربّية : ناِسبةاللغويّة امل والوضعّيةَ  يتماشىاللغويّة املختلفة مبا  األمناطاملهارات يف  تنميةكيف ميكن  -

  ؟ ماعتسالاالعاّمّية ملهارة التكّلم و و ماع؛ الستلقراءة والكتابة واهارات االفصحى مل
تما هي  - وكيف اللغويّة،  لألمناطمتنوّع ستخدام تّتسم  أصيلةمواّد تدريسّية  ستخداماملرتبطة  التحّد

ت؟ مدّرسي العربّية التعامل مع  جيب على  هذه التحّد
دّرسي العربّية االستفادة اإلجيابّية من املعارف املسبقة لألطفال أو الطّالب لتفعيلها يف تعلُّم كيف ُميكن مل -

 اللغة الفصحى؟ 
إلنكليزيّة بـالـ عند الطالب الوعي اللغويّ  تنميةكيف ُميكن  - ) يف language awareness(ما يُعرف 

 اللغويّة املعّقدة؟ املواقف إطار 
لشخصّية الفرديّة ( التواصلّية املهاراتكيف ُميكن نـَْقل  -  العربّية؟  أمناط) يف إطار تنوّع savoir-êtreاملتعّلقة 

 : فيمكن أن تشتمل على ما يلي املوضوعات املقَرتَحة للمحاضرات اليت تنقل جتارَب من واقع التدريسأّما 
 ) integrated approachة (يّ تكاملعن الطريقة ال أمثلة تطبيقّية -
 األمناطتُعرِّف الطّالب إىل استخدام كتب تدريسّية متنّوعة، و  لعربّيةاملختلفة ل مناطاألب حول الطّال  توعية -

 املختلفة  اللغويّة
 وكيف؟ ُميكن استخدامها يف التدريس؟  لكرتونّيةالبحث أو األدوات اإل مشّغالت قواميس أوأيُّ ال -
مع العربّية  وكيف ُميكن إقامة الصلةات؟ من اللهج ما هي الطريقة األجنع لتدريس مفردات هلجةٍ  -

 الفصحى يف هذا السياق؟ 
 األقمار الصناعّية؟ عالم اجلديد و عصر اإلملواّد التدريسّية األكثر متاشًيا مع ما هي ا -
   ّية بني الفصحى والعاّمّية يف سياق التدريس؟نِ يْ كمساحٍة بَـ هل تصُلُح النصوص الكتابّية   -
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  استمارة التسجيل
ااملؤمتر    الثالث لرابطة مدّرسي اللغة العربّية ومدّرسا

 ٢٠٢٠يونيو/حزيران  ٢٦ – ٢٤ التنوّع اللغوّي: االزدواجّية اللغوية يف تدريس اللغة العربّية للناطقني بغريها
   ٢٠٢٠أبريل/نيسان  ١٢: امللخصاتمهلة إرسال 

ر  ١اإلبالغ عن التقدميات املقبولة:  ّ    ٢٠٢٠مايو/أ
   ٢٠٢٠يونيو/حزيران  ١٤سجيل للمشاركني غري احملاضرين: اية مهلة الت

  heidelberg.de-arabischdidaktik@ori.uni ُتطَبع االستمارة وتُرَسل على الربيد اإللكرتوين التايل:

يورو، حيّولونه  ٤٠املشاركة ّجمانّية ألعضاء الرابطة واحملاضرين والطّالب. أّما رسم التسجيل للمشاركني اآلخرين فيبلغ 
   IBAN: DE79 4306 0967 8239 1534 00/BIC: GENODEM1GLSعلى احلساب املصرّيف التايل: 

-https://fachverbandطلب انتساب للرابطة ( أو ميكن ِعَوض ذلك ملءُ 

arabisch.de/fileadmin/user_upload/Mitgliedsantrag_Fachverband_Arabisch_eV.pdf (  وإرساله
  info@fachverband.arabisch.de: على الربيد اإللكرتوّين التايل

  
 التسجيل للمؤمتر

 االسم الكامل 
  

 العنوان
  

 الربيد اإللكرتوّين 
  

املدرسة أو معهد التعليم العايل أو اجلامعة
  

o منتسب إىل الرابطة
o  طالب     
o منهما ّ   ال أ
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 سأشارك يف املؤمتر يف 
o  يونيو/حزيران ٢٤اليوم األّول، األربعاء 
o  يونيو/حزيران ٢٥اليوم الثاين، اخلميس 
o  يونيو/حزيران ٢٦اليوم الثالث، اجلمعة  

دسة النصف حّىت الساعة الساو يونيو/حزيران من الساعة الرابعة ٢٦اجلمعةسأشارك يف اجلولة السياحّية يوم
 للغة  أن تكون اجلولة والنصف مساًء وأفّضل

o األملانّية 
o العربّية 
o العربّية واألملانّية  

  
 اجلزء التايل خمّصص فقط للمشاركني احملاضرين

 لغة احملاضرة 
o  العربّية 
o األملانّية  

 احملاضرة هي 
o  حماضرة أكادميّية تتّضمن عرًضا لطرائق نظريّة ومقرتحات تطبيقّية 
o عرض لتجربة من واقع التدريس  
ألملانّية أو لخكن إرسال عنوان احملاضرة واملمن املم تنظيم املؤمتر  ستتكّفل جلنةبّية، و لعر ص وبيان السرية 

  برتمجتها إىل اللغة األخرى. 
 عنوان احملاضرة 

 
  

 العنوان الفرعّي 
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ن املؤّسسة، الربيد اإللكرتوّينالرتبة األكادميّية، االسم الكامل، عنوا
  

 امللخص
 كلمة)  ٢٠٠و ١٥٠كلمة؛ لتقدميات جتارب التعليم: بني   ٣٠٠و ٢٠٠(للتقدميات األكادميّية: بني 

   

 الذاتية بيان السرية
 كلمة)   ١٠٠-٥٠(
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