لتطوير منهاج اللغة العربيّة للمُبتدئني من الطلبة الكوريني:
دراسة تطبيقية نقديّة وحتليليّة
لي صون هي

(*)

(**)

د .بسمة أمحد صدقي الدجاني

امللّ
ِ
اسةُإلىُالكشف ُعنُأسسُت ويرُمنها ُاللغةُالعربيةُللمبتدئينُ
تهدفُالدر
ِمنُالكوريينُفيُتعلمُاللغةُالعربيةُوفقُمُت لباتُالدارسينُوآر ِ
ائهمُمنُخاللُأسئلةُ

ِ
هنُإلىُطالبُكوريينُدرسواُفيُاألردنُخاللُعامُُ.0215ف ِمنُخاللُ
ٍُ
استبانةُوج
است العُآراءُأربعينُطالبُاًُفيُتجربةُتعلمُاللغةُالعربيةُومشكالتُتعلمهاُ،ونقدهمُ

البناء ُلمنها ُتعليم ُاللغة ُالعربية ُللمبتدئينُ ،تم ُرصد ُمت لبات ُالدارسين ُلت ويرُ
منها ُتعليمُاللغةُالعربيةُ،ثمُتحليلُنتائجُإجاباتهمُ ُ.
تقدُم ُالدراسة ُمقتر اً ُألسس ُت وير ُالمنها ُالتعليمي ُللمبتدئين ِ
ُمن ُال لبةُ

الكوريين ُبهدف ُالمساهمة ُفي ُتحسين ُواقع ُدراسة ُاللغة ُالعربية ُلغ ًة ُأجنبية ُفيُ

كورياُ .

كلماتُدالةُ:اللغةُالعربيةُُ-تعليمُ–ُمنها ُكوريُُ-المستوىُالمبتد .
ُ
ُ
(*)ُالجامعةُاألردنية.

(**)ُالجامعةُاألردنية.
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قدمة
ُم ّ

ِ
صفُالثانيُمنُالقرنُ
ايدادُاهتمامُالشعبُالكوريُبتعلمُاللغةُالعربيةُفيُالن
العشرين ِ
ُ(من ُعام1735م)ُ .وتجسد ُهذا ُالهتمام ُبافتتاح ُقسم ُاللغة ُالعربية ُفيُ

جامعة ُ)هانكوك( ُللدراسات ُاألجنبيةُ ،ر ب ًُة ُ ِمن ُالحكومة ُالكورية ُآنذاك ُبتحسينُ

عالقاتها ُالسياسية ُاللارجية ُمع ُالدول ُالعربية ُواإلسالميةُ ،وتلبي ًة ُلحاجات ُالتُّجارُ

جديدة ُواسع ًةُ
الكوريين ُالذين ُوجدوا ُفي ُالعالمين ُالعربي ُواإلسالمي ُسوقُاً ُ
ً
لصادراتهمُ.وعزيتُأيمةُالننُ،فيُعامُُ،1796إثرُ ربُرمضانُ( ربُأكتوبر)ُ

الهتمام ُاآلسيوي ُبمن قة ُالشرق ُاألوسمُ ،وتوجهن ُاألنظار ُإلى ُاللغة ُالعربيةُ.

فأنشئنُأقسامُجديدةُللغةُالعربيةُفيُثالثُجامعاتُكوريةُأخرىُ،وصارتُأربعُ
جامعاتُتد ِرسُاللغةُالعربي ِ
ةُمنُبينُمئةُوعشرينُجامعةُكوريةُ،إلُأنُالهتمامُ
باللغةُالعربيةُلُيزالُمحدودُاًُ .
و ِمنُمظاهرُتشجيعُالحكومةُالكوريةُللغةُالعربيةُأنهاُأع نُأفضليةُلمنُ
يتقنون ُاللغة ُالعربية ُفي ُوظائف ُو ايرة ُاللارجيةُ ،ليكونوا ُعوناً ُلها ُفي ُالعالقاتُ

الدبلوماسيةُ.كماُقامنُم سسةُالبحوثُالعلميةُالكوريةُ( Korean Research

ُ )Foundationبتقديم ُمن ُتشجيعاً ُإلرسال ُبا ثين ُإلى ُبلدان ُعربية ُلكتسابُ
الثقافةُواتقانُاللغةُ.ولُيست يعُأيُطالبُأوُشلصُييارةُالبالدُالعربيةُأوُالتدريسُ
فيهاُإلُإذاُكانُيجيدُاللغةُالعربيةُ،مماُيدفعُالراغبينُإلىُتعلمُاللغةُالعربيةُ.وكذل ُ
تدعم ُهذ ُالم سسة ُأساتذة ُاللغة ُالكورية ُالذين ُيتلصصون ُفي ُاللغة ُالعربية ُفيُ
تدريسُاللغةُالكُوريةُوثقافتهاُفيُالجامعاتُالعربية(ُ .)1

(ُ)1كونغُإلجوُ(0229م)ُ،صوتياتُاللغةُالكوريةُ،عمانُ:الجامعةُاألردنيةُ،صُ .126ُ-120
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ِ
ـلُاألولُمـنُالعـامُالد ارسـيُُ0210مـادةُ
وقدُأصبحنُاللغـةُالعربيـةُفـيُالنص
متلصص ــةُأوُاختياري ــةُف ــيُأكث ـ ِ
ـرُم ــنُُ15جامع ــةُكوري ــة؛ُوه ــيُ:جامع ــةُس ــيوؤلُ
الوطنيــةُ(ُ،)Seoul Nationalويونســيهُ(ُ،)Yonseiوكوريــاُ(ُ،)Koreaوجونــغُ
ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانغُ(ُ،)Chung-Angوكيون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغُوونُ(ُ،)Kyungwonوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــونُم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــونُ
(ُ،)Sunmoonوكـ ـ ـ ــونُكـ ـ ـ ــوكُ(ُ،)Konkukودانك ـ ـ ــوكُ(ُ،)Dankookوهـ ـ ـ ــانكوكُ
للد ارسـاتُاألجنبيـةُ(ُ،)Hankuk University of Foreign Studiesوميونـغُ
ج ـ ـ ـ ـ ــيُ(ُ،)Myongjiوبوس ـ ـ ـ ـ ــانُللد ارس ـ ـ ـ ـ ــاتُاألجنبي ـ ـ ـ ـ ــةُ(ُofُUniversityُBusan
ُ،)Foreign Studiesوجوســونُ(ُ،)Chosunوســيوؤلُللعلــومُوالتقنيــةُ(ُSeoul
ُ،)national University of science and technologyودونــغُكــوكُ
(ُ،)Donggukووانُكوانغُ(ُ ُ.)1()Wonkwang
كما ُتم ُإنشاء ُقسم ُللغة ُالعربية ُفي ُمدرسة ُرأولسان ُالثانوية ُالحكوميةُ
ِ
ةُفيُأكثرُمنُ
للدراساتُاألجنبيةرُفيُعامُُ.0211وخصصنُ ِ صةُللغةُالعربي
ثالثُمدارسُثانويةُهيُ:مدرسةُجيونُسونُ،وجودونجُ،وكونُدوكُ .
ونتيجةُلذل ُخ ن ُالبحوثُالتيُتعنىُبتدريسُاللغةُالعربيةُلغ ًة ُأجنبيةُخ و ٍ
اتُ
ملحوظةُ،ونشرتُموادُتعليمُاللغةُالعربيةُفيُأنحاءُكثير ِ
ةُمنُالعالمُ،إلُأنهاُماُ

تزال ُمحدودة ُفي ُكورياُ .وأصب ِ
ُمن ُالض ُروري ُت وير ُالمناهج ُلتتناسب ُمعُ
الظروفُالمحليةُوالعالميةُ،ولتركزُعلىُاألهدافُالتعليميةُالدراسيةُ،ولُسيماُمعُ

تزايدُأعدادُدارسيُاللغةُالعربيةُفيُكورياُ ُ.
(ُ)1كونغُجيُهيونُ(0210م)ُ،دراسةُفيُالتغيـراتُعنـدُال ـالبُالجـامعيينُالمتلصصـينُفـيُالد ارسـاتُ
العربيــةُ:تركي ـ اًزُعلــىُالــدوافعُوالتجاهــاتKorean Association of Middle Eastern ،

ُ .)Studies, Vol.33,No2, p56
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وبريت ُفكرة ُهذ ُالدراسة ُبهدف ُالمساهمة ُفي ُالتوصل ُلمقترح ُت ويرُ
منها ُاللغةُالعربيةُللدارسينُالكوريينُالمبتدئينُفيُالجامعاتُالكوري ِ
ةُ،منُخاللُ
تقييمُمحتوىُالكتبُالمتداولةُلتعليمُاللغةُالعربيةُفيهاُ،واست العُآراءُال البُفيُ
دورُالمنها ُ،وم البهمُو اجاتهم.

ُُ

العربية للمبتدئين الكوريين ُ
تقييم كتب تعليم الّلغة
ّ
ِ
ماُمنُش ٍ
ُفيُأنُللكتابُدورُأساسيُاًُمحوريُاًُفيُالتعليمُ،فالتدريسُأياًُكانُ
ُُاً
نوعهُأوُأسلوبهُ،فإنهُيعتمدُاعتماداً ُكبي اًرُعلىُالمنها ُ.فالكتابُالمناسبُيعد ِ
ُمنُ

العواملُالم ثرةُفيُتنظيمُعمليةُالتعلمُ،وهوُمصدرُتعليميُأساسيُيعتمدُعليهُكلُ
ِمنُالمعلمُوالمتعلمُفيُالدرسُ.لذاُ ظينُالكتبُالمتداولةُباهتمامُالبا ثينُ،فعكنواُ
ويرُ ِمنُ ينُآلخرُ،لُسيماُأنُالكتابُي لفُفيُ
علىُدراستهاُتحليالًُوتقييمُاًُوت ُُاً
معظمُاأل يانُدونُاعتمادُعلىُأسسُمبنيةُعلىُنتائجُأبحاثُميدانيةُ .

تقييمُمحتوىُالكتبُالمتداولةُلتعليمُاللغةُالعربيةُفيُالجامعاتُالكوريةُفيُ
هذ ُالدراسة:
ُ)1الكتابُاألساسيُ،الجزءُاألولُ(بدوي1736ُ،م)
ُ (Elementary Modern Standard Arabic Part 1) 종합아랍 1ُ)0
(ُ아랍어1ُ)6اللغةُالعربيةُالجزءُاألول)

ُ

وتستلدمُهذ ُالكتبُفيُأقسامُاللغةُالعربيةُ،وقسمُعلمُالشرقُاألوسمُفيُجامعاتُ
كورية ُ اليُاًُ .وقد ُهدفن ُالكتب ُالثالث ُإلى ُتأسيس ُالمهارات ُاللغوية ُ(القراءةُ
والستماعُوالكتابةُوالمحادثة)ُ،والقواعدُلتعليمُاللغةُالعربيةُللمبتدئينُ.

ُ

صدرُالكتابُاألساسيُ-الجزءُاألولُ-عنُالمنظمةُالعربيةُللتربيةُوالثقافةُ
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والعلومُ ،جهاي ُالتعاون ُالدولي ُلتنمية ُالثقافة ُالعربية ُاإلسالميةُ ،في ُتونس ُعامُ
ُ ،1735وأعد ُالسعيد ُمحمد ُبدويُ ،وفتحي ُعلي ُيونسُ .وأعيدت ُطباعته ُعدةُ
ٍ
ٍ
ُصوتيةُ
ُبتوطئة
مراتُ .ويلاطب ُمنهجه ُمتعلمي ُالمستوى ُالمبتد ُ ،فيستهل
لألبجديةُ،ويقدمُنصوصاًُبسي ةُتعكسُمظاهرُالحياةُاليومية.
ُُُُوصدر ُكتاب ُر)ُ(Elementary Modern Standard Arabic Part 1
종합아랍어 1رُ ،عن ُم بعة ُدار ُالنشر ُسونج ُسان ُفي ُكوريا ُعام ُُ،1733
وطِبع ُكذل ُعدة ُمراتُ ،ما ُبين ُعامي ُُ 1733وُ ،1773وأعد ُكل ِ
ُمنُ :ليُ
دوسونُ،وليُخيوتشالُ،فيُجزأينُ ُ.

أماُالجزءُاألولُفقدُخ ِ
صصُللمستوىُالمبتد ُ،ويضمُثالثينُدرسُاًُ.وأدىُ

كبير ُفي ُتعليم ُاللغة ُالعربية ُبأصواتها ُونحوها ُوصرفها ُوثقافتها ُفي ُكورياُ،
دور ُ ُُاً
ُُاً
ونج ُفيُذل ُ،فحظيُباهتما ٍم ٍ
اسعةُ،مماُجعلهُأ دُأهمُالمصادرُ
ُكبير ُوشهرٍة ُو ٍُ
الرئيسةُفيُتعليمُاللغةُالعربيةُفيُمعظمُالجامعاتُالكورية.
ثمُطبعُكتابُر(ُ 아랍어1اللغةُالعربيةُ،الجزءُاألول)رُ،فيُو ايرةُالتربيةُ
والموارد ُاإلنسانية ُفي ُكوريا ُعام ُُ .0220واستهدف ُتعليم ُاللغة ُالعربية ُوالثقافةُ

العربيةُبصورٍة ُخاصةُ.وطبعُعدةُمراتُماُبينُعاميُُ0220و0212مُ.وقدُألنهُ
ثمانية ُأساتذة ُكوريين ُجامعيينُ ،وأساتذة ِ
ُمن ُالجامعة ُاألردنيةُ ،وجامعة ُالقاهرةُ،

وجامعة ُتونسُ ،وجامعة ُمحمد ُاللامس ُفي ُالمغربُ ،وجميعهم ُمتلصصون ُفيُ

اللغةُالعربيةُوآدابهاُ.وهوُموجهُلل البُالكوريينُفيُالمر لةُالثانويةُ،ونالُشهرًةُ
ِ
ُفيُالجامعاتُالكوريةُ .
واسع ًة
ُ
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منهجية ال ّتقييم
ّ

راجعن ُالدراسة ُالمعايير ُاألساسية ُفي ُتقييم ُالمناهج ِ
ُمن ُخالل ُدراسةُ
رشديُطعيمةُفيُكتابهُردليلُعملُفيُإعدادُالموادُالتعليميةُلبرامجُتعليمُالعربيةرُ.
ثمُوضعنُمعاييرُلتقويمُكتبُتعليمُاللغةُالعربيةُتتناسبُمعُهذ ُالدراسةُ،وتظهرُ
فيُالجدولُاآلتيُ :
هلُيحتويُالكتابُعلىُمقدمةُتبينُهدفهُ؟ ُُهلُكاننُاألهدافُواضحة؟ ُُهلُيحتويُعلىُإرشاداتُللمعلمُ،وطريقةُالحلُ،أوُال ُّ رقُالمثلىُللتدريس؟ ُ

خ ةُالكتابُ ُ
وأهدافه

ُلمنُي لفُالكتاب؟ُوعلىُأيُمستوىُيركزُكتابه؟ ُُماُهوُمحتوىُالكتابُعموماًُ،وكل ٍُدرسُعلىُ دة؟

ُُتكوينُالكتابُ

ُماُالمهاراتُاللغويةُالتيُيقصدُالكتابُإلىُتنميتها؟ ُُماُلغةُشرحُالكتاب؟ ُُهلُفيهُشرحُعنُالنروقاتُبينُاللغةُالعربيةُواللغةُالمحتوىُُاللغويُ

الكورية؟ ُ
ُهلُينميُالمحتوىُاللغةُالوظيفيةُالتيُيحتاجهاُالمتعلمُفيُياتهُاليومية؟ ُ
ُكيقُتعرضُالقواعدُفيُالكتاب؟177

ُهلُترتبمُالتدريباتُباألهدافُالتعليميةُالمحددةُللو دةُالدراسية؟ ُ
ُ

التدريبُوالتقويم

ُهلُتتنوعُالتدريباتُفيُأنماطها؟ُ ُُهلُتساعدُالتدريباتُعلىُالتقويمُالذاتيُللمتعلمين؟ُهلُيتناولُموضوعاتُمتنوعة؟ ُُهلُالموضوعاتُإسالميةُأمُعربيةُأمُعالميةُأمُتجمعُبينُالثقافاتُالملتلنة؟ ُ

المحتوىُالثقافي

ُوماُكيفيةُعرضهاُوتدريسها؟
مصا باتُالكتاب

ُماُالوسائلُالتعليميةُالمصا بة؟مضمون ال ّتحليل
أوال :خطة الكتاب وأهدافه:

يهدف ُالكتاب األساسي ،الجزء األولُ ،وهو ُكتاب ُشامل ُللمتعلمينُ
ّ
المبتدئين ُمن ُالناطقين ُبغير ُالعربية ُفي ُأي ُمكانُ ،إلى ُتقديم ُأساسيات ُاللغةُ
العربيةُ،موضحاً ُتقسيماتهُفيُمقدمتهُ.إلُأنهُلُيعرضُإرشاداتُللمعلمُأو ُ لولًُ
للتدريباتُ ،أو ُال ُّ رق ُالمثلى ُلتدريس ُاللغة ُالعربية؛ ُلذا ُيواجه ُمعلم ُاللغة ُالعربيةُ
لغيرُالناطقينُبهاُبعضُالصعوبةُفيُتناولهُ .
كت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاب ُ)(Elementary Modern Standard Arabic Part 1
ُ 종합아랍어1مأخوذ ُمن ُكتاب ُر(Elementary Modern )1737
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Standard Arabicرُالمنشورُفيُأمريكاُ،لذل ُفإنهُلُيراعيُ الةُالمتعلمُوبيئتهُ
اللاصةُ.وينتقرُالكتابُإلىُتوضي ُأهدافهُوارشاداتُللمعلمُ،فيعرضُتنسي اًرُبسي اًُ
ٍ
شكالت ُفي ُتدريس ُاللغة ُالعربيةُ،
لمنها ُالكتاب ُفي ُمقدمتهُ .وقد ُيواجه ُالمعلم ُم
وكذل ُقدُيواجهُالمتعلمُفيُتعلمهاُبسببُعدمُوجودُدليلُمرافقُ .
العربية ،الجزء األول) ل ُيص ِرح ُبالهدفُ ،ولُ
وكتاب ُ( 아랍어1الّلغة
ّ
يقدم ُإرشادات ُللمعلم ُفي ُمقدمتهُ ،لكنه ُيقدمها ِ
ُمن ُخالل ُكتاب ُدليل ُالمعلم ُمعُ
ٍ
يقةُالتدريسُ،وأنش ةُالتعليمُ .
ُ
عيُلكلُدرسُ،وارشاداتهُ،وطر
توضي ُالهدفُالنر
كونات الكتاب:
ثانياًُ :م ّ

يحويُالكتاب األساسي ،الجزء األول خمسةُوعشرينُدرساًُ،تتصدر ُتوطئةُ
ِ
ُدرسُمنُنصُمعنونُوكلماتُجديدةُوتدريباتُباللغةُ
صوتيةُلألبجديةُ.ويتألفُكل
العربية ُفقمُ ،دون ُلغة ُوسي ةُ .ويعرض ُالكتاب ُالكلمات ُالجديدة ُباللون ُاأل مرُ
سواءُفيُالتدريباتُأوُالنصُ،ويبريُتشكيلهاُباللونُاأل مرُ .
أما ُكتابُ)(Elementary Modern Standard Arabic Part 1
 종합아랍어1فيحوي ُثالثين ُدرساًُ .ويتألف ُكل ُدرس ِ
ٍ
ُنص ُأساسيُ،
ُمن
ومنرداتُ ،وقواعدُ ،وتدريباتُ .والكتاب ُل ُيتضمن ُأي ُصور ُأو ُرسومات ُتتعلقُ
بالنص ُأو ُالعنوانُللتوضي ُللمتعلمُ.وبالر ِ
غمُمنُأنُهذاُالكتابُللمبتدئينُ،فإنهُلُ
يقدمُتوطئةُصوتيةُلألبجديةُ،مماُيعيقُتعلمُال البُ .
العربية الجزء األول) ِمنُخمسةُوعشرينُ
ُويتألفُكتابُ( 아랍어1الّلغة
ّ
ٍ
ِ
درساًُ.ويتكون
نُهدف ُرئيسيُ،واستماعُ،ومحادثةُ،وقراءةُ،ومنرداتُ،
ُكلُدرسُم
وتعبيرُ ،وكتابةُ ،وقواعدُ ،وتمرينات ُوثقافة ُعربيةُ .ويقدم ُالكتاب ُدرساً ُتمهيديُُاً ُقبلُ
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الدرس ُاألولُ ،فيتعلم ُال الب ُمن ُخالله ُالحرف ُالصامن ُوالصائن ُمع ُتمريناتُ،
وكيفية ُن ق ُالحروف ُمع ُقرص ُتسجيليُ .وفي ُنهاية ُالكتاب ُملحق ُبإجاباتُ
التمريناتُ،ومعجمُلمنرداتُالكتابُ.ويتناولُموضوعاتُمتنوعةُتتضمنُالمهاراتُ
األربعُوالقواعدُبصورةُمتساويةُ .
ثالثاً :المحتوى اللغوي:
األول أساساً ُعلىُتنميةُمهارتيُالستماعُ
يركزُالكتاب األساسي ،الجزء ّ
والمحادثة ُباعتبارهما ُالمدخل ُال بيعي ُلدراسة ُاللغات ُالحيةُ .فتتناول ُنصوصهُ
األساسية ُموضوعات ُالحياة ُاليومية ِ
ُمن ُخالل ُالتعامل ُالتلقائي ُمع ُأبناء ُاللغةُ،
وتمرينات ُقواعد ُمتنوعةُ ،ويقدم ُنموذ ُالقاعدة ُليستوعب ُالمتعلم ُنظام ُاإلعرابُ
والنظامُالتركيبيُ ُ.
ومنها ُالكتابُاألساسيُبشكلُعامُللمتعلمينُالمبتدئينُمنُغيرُالناطقينُ
بالعربية ُفي ُبلدان ُالعالمُ ،إذ ُيقدم ُاللُغة ُالعربية ُدون ُلغة ُوسي ةُ .فيصعب ُعلىُ
المتعلمُالكوريُالمبتد ُأنُيدرسهُو د ُفيُبدايةُمر لةُتعلمهُللغةُالعربيةُ .
ويتضمنُكتابُ (Elementary Modern Standard Arabic Part
 1) 종합아랍어1نصوصُاً ُمتنوعةُالموضوعاتُيتناولُفيهاُمهاراتُالستماعُ

والمحادثة ُوالقراءة ُوالكتابةُ ،مع ُالتركيز ُعلى ُالقواعدُ ،وتدريبات ُعلى ُأنواع ُالقراءةُ
ِ
لةُالثانيةُمنُ
الملتلنةُ،ومهارةُالكتابةُ.وتأتيُمهارتاُالستماعُوالمحادثةُفيُالمر
يثُالهتمامُ.وقدُاعتمدُفيُمنهاجهُعلىُتقديمُالقو ِ
اعدُمنُخاللُشر هاُباللغةُ

الكورية ُ ،يث ُيشرح ُمعظم ُالقواعد ُمن ُخالل ُمقارنة ُتقابلية ُبين ُاللغتين ُالعربيةُ
والكوريةُ،ويقدمهاُبتدر ُووضوحُ .
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العربية ،الجزء األول)ُالمقدمُباللغةُ
واعتمدُمنها ُكتابُ( 아랍어1الّلغة
ّ
الكورية ُعلى ُالمهارات ُاألربع ُ(القراءة ُوالستماع ُوالكتابة ُوالمحادثة) ُفي ُمحتوىُ
بسيمُوس حيُوموجزُ .
واتسمن ُطريقة ُتقديمه ُللقواعد ُبالبساطةُ ،فيقدم ُالمص ل ُويشر هُ ،ثمُ
يعرض ُاألمثلة ُالمناسبة ُدون ُتدريبات ُعليهاُ .فال ُيلبي ُالكتاب ُر بة ُالمتعلمُ
ِ
و اجاته ُ،يثُلُيتمك ِ
ٍ
ُ،أوُمنُت بيقهاُ
ُبشكل ُواض ٍ
نُمنُمعرفةُالقواعدُوظيفياً

كتابةُومحادثةُ .

رابعاً :ال ّتدريب وال ّتقييم:
األول بأهداف ُتعليمية ُمحددةُ
ترتبم ُتدريبات ُالكتاب األس
اسي ،الجزء ّ
ّ
للو دة ُالدراسيةُ ،وأنماط ُالتدريبات ُمتنوعة ُومتعددةُ ،مثلُ :الستبدالُ ،والمنرداتُ،
ِ
اختيارُاإلجابةُالصحيحةُمنُمتعددُ،وكثيرُ
الس الُوالجوابُ،واإلعادةُوالتكرارُ،و
و ُّ

منهاُ ولُالقواعدُ.ويمكنُالقولُإنهُمنُالصعبُتحقيقُالمهاراتُاألربعُفيُالمر لةُ
ِ
األولىُمنُتعلمُاللغةُ،لفتقار ُلشرحُللقواعدُ.فيحصلُالمتعلمُعلىُالقواعدُاللغويةُ
عن ُطريق ُعمليات ُالستنتا ُالقائمة ُعلى ُالتدريباتُ ،ومال ظة ُاللغة ُفي ُأثناءُ
الستلدامُ .ول ُيست يع ُال الب ُأن ُيقيم ُننسه ُذاتيُاً ُلعدم ُوجود ُالجواب ُالنموذجيُ

للتدريباتُ .

في ُ ين ُيتناول ُمنها ُكتاب (Elementary Modern Standard
 Arabic Part 1) 종합아랍어1تمرينات ُمتنوعة؛ ُأبريها ُتغيير ُالمنرداتُ،
والستبدالُ ،واكمال ُالنراغُ ،والترجمة ُمن ُاللغة ُالعربية ُإلى ُاللغة ُالكورية ُأو ُمنُ
الكوريةُللعربيةُ،وتحديدُالصوابُوالل أُفيُالجملُالمعروضةُ،وربمُالكلماتُفيُ
جملُ .ويشرح ُالقاعدة ُوالتمرين ُبدقة ُوبصورة ُمتدرجة ُباللغة ُالكوريةُ ،ولكن ُمعظمُ
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التمريناتُتركزُعلىُالقواعدُوالباقيُيتناولُتدريبُاً ُلمهارتيُالكتابةُوالقراءةُ.وبسببُ
ذل ُلُيتدربُالمتعلمُالكوريُعلىُمهارتيُالستماعُوالمحادثةُللتواصلُالحيُ .

العربية ،الجزء األول) ُفتتباينُفيهُالتدريباتُ
أماُكتابُ( 아랍어1الّلغة
ّ
بين ُاستماع ُومنردات ُوس ال ُوجوابُ ،وكتابة ُعن ُصورة ُمعروضةُ ،ثم ُالتحدثُ
عنهاُ .ويركز ُعلى ُتدريبات ُمهارات ُالمحادثة ُوالستماع ُوالكتابة ُفي ُاألغلبُ ،فيُ
ينُينتقدُلتدريباتُعلىُالقواعدُ،فالُتسعفُال البُبالتدربُعلىُالقواعدُ.غيرُأنهُ

ِمن ُإيجابيات ُهذا ُالكتاب ُأنه ُيعرض ُفي ُآخر ُإجابات ُالتدريباتُ ،مما ُيساعد ُفيُ
ِ
التأكدُمنُاإلجاباتُالصحيحةُ،وفيُتقييمُالمتعلمُلننسهُ .
المحتوى الثقافي:
خامساً:
َ

ٍ
موضوعات ُعام ًُة ُمما ُيدورُ
يتناولُمنها ُالكتاب األساسي ،الجزء األول

في ُالحياة ُاليومية ُفي ُالبالد ُالعربيةُ ،وموضوعات ُمتنوعة ُتجمع ُبين ُالثقافاتُ
ُّ
ألنُتعلمُاللغةُهوُ
الملتلنةُ،وتبريُعناصرُالحضارةُاإلسالميةُوالتاريخُالعربيُ.و
تعرفُثقافاتُاألممُو ضاراتهاُفإنُالمتعلمُالكوريُبحاجةُلتوضي ُبعضُالمنرداتُ
المستلدمة ُفي ُهذا ُالمنها ُعن ُالبيئة ُالعربيةُ ،مثل ُكلمة ُركبابرُ ،ور ُلبنرُ،
ورملوخيةرُ ،ورصالةر...إلخ ُ ،يث ُل ُيوجد ُشرح ُدللي ُلهاُ ،وثمة ُاعتماد ُعلىُ
الصورُفيُتقريبُالمنهومُ .
بينما ُيتضمن ُمنها ُكتاب (Elementary Modern Standard
 Arabic Part 1) 종합아랍어1موضوعاتُمتعددة؛ُمنهاُماُيتعلقُبالحياةُ
الي ُومية ُكاألخبار ُوالسنرُ ،والمرأةُالعربيةُ ،والتعليم ُفي ُالعالم ُالعربيُ ،و ياة ُالبدوُ،
الحكم ُالعربيةُ ،والنرق ُبين ُالنصحى ُوالعاميةُ .ويتعرف ُال الب ِ
و ِ
ُمن ُخالل ُهذ ُ
النصوصُإلىُالثقافةُالعربيةُوالمجتمعُالعربيُ .
182

العربية ،الجزء األول)
في ُ ين ُيشمل ُمنها ُكتاب ُ( 아랍어1الّلغة
ّ
موضوعات ُمتعددة ُمتعلقة ُبالتواصل ُاليومي ُفي ُالبالد ُالعربيةُ .ويركز ُعلى ُالمتعلمُ

الكوريُ ،لذا ُتوجد ُموضوعات ُكثيرة ُتوض ُالنرق ُبين ُالثقافة ُالكورية ُوالثقافة ُالعربيةُ،
والمواقفُالتيُيمرُبهاُالمتعلمُالكوريُفيُالبالدُالعربيةُ،والمواقفُالتيُيمرُبهاُالمتعلمُ
العربي ُفي ُكورياُ .ويقدم ُالكتاب ُ-على ُوجه ُاللصوصُ -ثقافة ُالحضارة ُالعربيةُ
اإلسالمية ُتحن ُعنوان ُرتعرف ُإلى ُالثقافة ُالعربيةر ُفي ُكل ُدرسُ .فيعرض ُمثالً ُعنُ

أماكن ُإسالمية ُمقدسةُ ،والتقويم ُاإلسالميُ ،وعن ُشهر ُرمضان ُوعيدي ُالن رُ
واألضحىُ .كما ُيقدم ُنماذ ُلكتاب ُعرب ُو كايات ِ
ُمن ُألف ُليلة ُوليلةُ ،وصو اًر ُأليياءُ

وطعامُتقليديُ،وآلثارُمشهورةُفيُبالدُعربيةُ.فتهيئُموضوعاتهُالمتعلمُالذيُلمُيسبقُ

ٍ
ةُبشكلُأوُبفخرُ ُ.
لهُالسنرُإلىُبالدُعربيةُأنُيتعرفُعلىُمالم ُثقافيةُللشعوبُالعربي
سادساً :مصاحبات الكتاب:
ينتقدُمنها ُالكتاب األساسي ،الجزء األول ُإلىُدليلُشاملُللمعلمُ،ويكتنىُ
ببضعةُأس رُفيُالمقدمةُلتوضي ُطبيعةُالمقررُومكوناتُالدروسُ،وطريقةُسيرُ
الدرسُ.ويصا بُالكتابُقرصُ(ُ،)DVDلذاُيمكنُللمتعلمُ-خاصةُالمبتد ُ-أنُ
يتدربُعلىُالمحادثةُوالستماعُلوقنُأطولُ ُ.

وتتناول ُمقدمة ُكتاب (Elementary Modern Standard Arabic

 Part 1) 종합아랍어1مكونات ُالدروسُ ،لكنها ُل ُتوض ُطبيعة ُالمقررُ.
ويصا به ُقرص ُ(ُ )DVDيساعد ُفي ُمهارة ُالستماع ُخصوصُاًُ ،فالمتعلم ُيستمعُ
إلىُالنصُاألساسيُوالمنرداتُالجديدةُوبعضُالتمار ِ
ينُمنُخاللهُ ُ.

ويركز ُالكتاب ُجل ُاهتمامهُعلىُمهارة ُالقراءةُ ،فنجد ُتدريبات ُقراءة ُعديدةُ،
لكنهُافتقرُلكراسةُتدريباتُ،وألجوبةُأسئلةُالتدريباتُالاليمةُلتقييمُالمتعلمُ .
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العربية ،الجزء األول)ُ،وفيهُ
وثمةُمرشدُللمعلمُمعُكتابُ( 아랍어1الّلغة
ّ
إرشادات ُلكل ُدرس ُ ولُطريقة ُالتدريسُ،وتقسيم ُالنصُ ،وشر هُ .ويساعد ُوجودُ
القرص ُالمدمج ُمع ُالكتاب ُفي ُتحقيق ُكثير ُمن ُاألهداف ُالعامةُ ،إل ُأن ُالحاجةُ
لمزيدُمنُالتدريباتُعلىُالمهاراتُاللغويةُواضحةُ .
وعندُتقييمُالكتبُالسائدةُالمستلدمةُفيُالمر لةُالجامعيةُنال ُ،ماُيأتيُ :
إنُمنهــا ُرالكتــابُاألساســيُ،الجــزءُاألولرُموجــهُللمــتعل ِ
مُمــنُغيــرُالنــاطقينُ
ٌ
بالعربيــةُفــيُكــلُأنحــاءُالعــالمُ.أمــاُمنهــا ُ(اللغــةُالعربيــةُالجــزءُاألول)ُ아랍어رُ
ومنهـا ُرُ(Elementary Modern Standard Arabic 1)ُ종합아랍어رُ
فهماُموجهانُللمتعلمينُالكوريينُفقمُ ُ.

لذل ُفإنُالمتعلمُالكوريُيواجهُصعوبةُإلىُ ٍدُماُفيُدراسةُمنها ُرالكتابُ

ُونظر ُلقلة ُالكتبُ
األساسير ُبشكل ُأكبر ُمما ُيواجه ُفي ُدراسة ُالكتابين ُاآلخرين.
ُُاً

الموجهةُللمتعلمينُالكوريينُفيُكورياُ،فإن ُالحاجةُتض رُالجامعاتُوالم سساتُ
لعتمادُرالكتابُاألساسيرُ تىُاآلنُ .
ومعُأنُمنها ُالكتابينُالكوريينُباللغةُالكوريةُ،إلُأنُالحاجةُماسةُإلجراءُ

تحسينات ُإضافيةُ ،فعلى ُسبيل ُالمثالُ ،على ُمستوى ُالمنردات؛ ُل ُبد ُأن ُتراعيُ

مستوى ُالمتعلمُ ،وفي ُتقديم ُالقواعد ُبشكل ُتوظيني ُمع ُشر هاُ ،وفي ُالواجباتُ،
والتقويمُ ،وتدريبات ُتجسد ُأهداف ُالمنها ُ ،إذ ُإن ُالكتب ُالمتداولة ُل ُتلبي ُالحاجةُ
الم لوبةُ،ويمكنُالقولُ،إنُهناكُضرورةُملِحةُلت ويرُمنها ُمناسبُلتعليمُاللغةُ
العربيةُللدارسينُالكوريينُفيُالمستوياتُالمتعددةُ .
ُ
ُُ
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التحليل والنقد ِمن خالل االستبيان
ولت وير ُالمنها ُالذيُيلبيُ اجاتُالمتعلمينُ،است لعنُالدراسةُم البُ
المتعلمينُ ،ثم ُ للن ُهذ ُالم الب ُلعمل ُمقترح ُلت وير ُكتاب ُالدارسين ُالكوريينُ
المبتدئينُ .
ووجهنُاستبانةُالدراسةُإلىُطالبُكوريينُدرسواُفيُاألردنُخاللُعامةُ
ِ
يا؛ُفكثيرُمنُال البُالكوريينُ
ُ،0215كانواُقدُبدأواُدراستهمُللغةُالعربيةُفيُكور

يدرسونُالمستوىُالمبتد ُوالمتوسمُلمدةُسنةُأوُسنتينُفيُجامعاتهمُفيُكورياُ،ثمُ

يدرسون ُفيُبلدُعربيُمدُةُنصفُسنةُأوُسنةُغالباًُ.بعضهمُيتلصصُفيُأقسامُ

اللغة ُالعربيةُ ،والبقية ُفي ُأقسام ُأخرىُ .ونظ اًر ُللظروف ُالسياسية ُفي ُالمن قةُ

العربيةُ،فإنُمعظمُال البُالكوريينُيتوجهون ُلألردنُطلباً ُلألمنُوالستقرارُ.وقدُ
طبقُالستبيانُعلىُعي ِ
نةُمنُمجتمعُالبحث؛ُُ07طالباًُكوريُاًُفيُمركزُاللغاتُفيُ

الجامعةُاألردنيةُ،وُ 12طالبُكوريينُفيُمركزُاللغاتُفيُكليةُالمجتمعُالعربيُ،

وُ 3طالب ُكوريين ُيعلمهم ُمدرس ُخاصُ .فبلغ ُعدد ُال الب ُالذين ُشاركوا ُفيُ
الستبيانُُ72طالباًُ.وناقشنُالدراسةُالمحاورُاآلتيةُ :
ُّ
ُّ
1
يينُومشكالتهمُفيُتعلمهاُ .
)ُوضعُتعلمُاللغةُالعربيةُبينُال لبةُالكور
ُ )0درجة ُالرضا ُعن ُالمناهج ُالمستلدمة ُفي ُكوريا ُلتعليم ُاللغة ُالعربيةُ
للمستوىُالمبتد ُ ُ.
ُ)6مت لباتُالدارسينُالكوريينُلت ويرُمنها ُتعليمُاللغةُالعربيةُ .
واعتمدتُالدراسةُالمنهجُالوصنيُلرصدُالظاهرةُوضبمُالنسبُالمئويةُ .
ُ
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درس ُعدد ِ
ُمن ُال الب ُالكوريين ُالمشاركين ُفي ُالستبيان ُفي ُأقسام ُمرتب ةُ
بالدراسات ُالعربية ُفي ُجامعات ُكوريةُ ،وبعضهم ُتلر ُفيهاُ .وهم ُُ 03طالبُاً ُأيُ
ِ
ُمنهمُمن ُقسم ُاللغة ُالعربية ُفي ُجامعة ُ(هانكوك) ُللدراساتُ
ُ :%92تسعة ُطالب
ِ
طالبُمنُقسمُاللغةُالعربيةُفيُجامعة ُبوسانُللدراساتُاألجنبيةُ،
األجنبيةُ،وُ 3
ُمن ُقسم ُدراسات ُالشرق ُاألوسم ُفي ُجامعة ُدانكوكُ ،وُ 6طالب ِ
وُ 3طالب ِ
ُمنُ
ِ
قسمُاللغةُالعربيةُفيُجامعةُجوسون
ُ،وطالبانُمنُقسمُاللُغة ُالعربيةُفيُجامعةُ

ميونغُجيُ .
في ُ ين ُكانن ُنسبة ُالمتعلمين ُفي ُتلصصات ُغير ُاللغة ُالعربية ُُ،%62
وعددهمُاثناُعشرُطالباًُ،وتنوعنُتلصصاتهمُبينُعلومُالدينُ،وعلمُاللغاتُ،وعلمُ

اإلدارةُ ،والعالقات ُالدوليةُ ،واألدب ُالكوريُ ،ووسائل ُاإلعالمُ .ويتض ُذل ُفيُ
الجدولُاآلتيُ :
النسبةُالمئوية عدد

%92

%62

اسمُالجامعةُالكورية

7

جامعةُهانكوكُللدراساتُاألجنبية

6

جامعةُجوسونُ

3

جامعةُدانكوك

0

جامعةُمنونغُجي

3

جامعةُبوسانُللدراساتُاألجنبية

10

جامعاتُسيولُالوطنيةُوكورياُ
و انجُدونجُوسانجُمنونج
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التلصص

تلصصاتُمرتب ةُ

بالدراساتُالعربيةُ ُ

أوُدراساتُالشرقُ
األوسم

تلصصاتُأخرىُ

ِ
أماُمنُ يثُسنواتُتحصيلُاللغةُالعربيةُ:فقدُبلغُعددُالمتعلُمينُالذينُ
ِ
ةُلمدةُأقلُمنُستةُأشهرُستةُطالبُ،نسبتهمُُ،%15وسبعةُ
يتعلمون ُاللغةُالعربي

ِ
طالبُمنُستةُأشهرُإلىُسنةُ،نسبتهمُُ،%19,5وأ دُعشرُطالبُاًُيدرسونُالعربيةُ
ِمن ُسنة ُإلى ُسنتينُ ،نسبتهم ُُ ،%09,5وسبعة ُطالب ُيدرسونها ِ
ُمن ُسنتين ُإلىُ
ثالثُسنواتُ،نسبتهمُُ،%19,5وتسعةُطالبُيتعلمون ُاللغةُالعربيةُثالثُسنواتُ
فأكثرُ،ونسبتهمُُ .%00,5
النسبةُالمئوية

عدد

سنواتُتحصيلُاللغةُالعربية

%15

3

أقلُمنُستةُأشهر

%19,5

9

ستةُأشهرُإلىُسنة

%09,5

11

سنةُإلىُسنتين

%19,5

9

سنتينُإلىُثالثُسنوات

%00,5

7

أكثرُمنُثالثُسنوات
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العربية ومشكالت فيها
تحليل نتائج إجابات الطالب عن وضع تعلم الّلغة
ّ
ِ
*ُماُالغرضُمنُتعلم ُاللغةُالعربية؟ ُ
النسبةُالمئوية

عدد

إجابات

ُ %50,5

01

الحصولُعلىُعمل

%10,5

5

الدراسةُفيُاللار

%62

10

الهتمامُ/الهواية

-

-

الدين

%5

0

تلصصُمتعلقُباللغةُالعربيةُأوُالشرقُاألوسم

يظهر ُالجدول ُأن ُنسب ًة ُكبيرة ِ
ُمن ُه لء ُال الب ُيتعلمون ُاللغة ُالعربيةُ

بهدفُالحصولُعلىُعملُ،وعددهمُُ،01أيُماُنسبتهُُ،%50,5وبعضهمُبهدفُ

الدراسة ُفي ُاللار ُُ 5ُ ،%10,5أشلاصُ ،وآخرون؛ ُُ 10شلصُاً ُهواي ًةُ ،نسبتهمُ

ُ،%62وثمةُطالبينُيتعلمانُاللغةُالعربيةُألن ُتلصُصهماُيتعلقُبالثقافةُالعربيةُ
والشرقُاألوسمُ .
ُ
ُ
ُ
ُ
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*ُماذاُتستلدمُ/تستلدمينُ ينماُتدرسُ/تدرسينُبننس ُغالبُاً؟ ُ
النسبةُالمئوية

عدد

إجابات

%ُ12

7

اإلنترنن

%ُ5

0

التلناي

-

-

الراديو

%ُ00,5

7

المحادثة

%ُ30,5

05

الكتاب

-

-

آخرىُ

يعتمد ُُ %ُ 30,5من ُالمتعلمين ُعلى ُالكتاب ُفي ُتعلمهم ُاللغة ُالعربيةُ،
وُ %12يعتمدون ُعلىُاإلنترننُ،وُ %5علىُالتلنايُ(مشاهدةُالمسلسالتُواألفالمُ

العربيةُواألخبارُباللغةُالعربية)ُوُ %00,5يعتمدون ُعلىُمهارةُالمحادثةُمعُأبناءُ
اللغةُ .فيتض ِ
ُمن ُخالل ُعرض ُالنتائج ُأن ُمعظم ُالمتعلمين ُالكوريين ُيعتمدونُ
الكتاب ُوسيل ًة ُلتعلم ُاللغة ُالعربيةُ .وهذا ُي كد ُعلى ُأهمية ُالمنها ُأساساً ُلتعلمُ
الكوريينُالعربيةُ،مماُيعزيُالهتمامُبهُوت وير ُعماُهوُعليهُ .
ُ
ُ
ُ
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*ُماُهيُالمشكالتُالتيُواجهتهاُ/و ِ
اجهتهاُمنذُبدايةُتعلم ُاللغةُالعربية؟ ُ
النسبةُالمئوية

عدد

إجابات

%12

7

الحرفُالصامنُوالصائن

%52

02

اللن،

%9,5

6

ترتيبُالكلمات

%00,5

7

المنردات

%5

0

الثقافةُوالحضارةُاإلسالمية

%5

0

أخرىُ(مص لحاتُالقواعد)

خلصنُدراسةُإجاباتُال البُإلىُأنُمشكلةُالمتعلمينُالكبرىُعندُبدايةُ

ُّ
تعلمهمُاللغةُالعربيةُهيُاللن ُ،،يثُصرحُُ 02متعلمُاً ُبنسبةُُ %52بذل ُ،بينماُ

أقر ُُ 7طالب ُأي ُُ %00,5بصعوبة ُالمنرداتُ .وواجه ُُ 7طالب ُبنسبة ُُ%12
صعوبةُمعُالحروفُالصامتةُوالصائتةُ،ووجدُُ 6طالبُأيُُ %9,5مشكالتُمعُ
ترتيبُالكلماتُ،ولقىُطالبانُصعوبةُفيُدراسةُموضوعاتُثقافةُالحضارةُالعربيةُ
اإلسالميةُبنسبةُُ،%5وواجهُطالبانُبنسبةُُ،%5صعوباتُفيُاستيعابُالقواعدُ
فيُبدايةُتعلمهماُاللغةُالعربيةُ .
واتض ِ
ُكثير ُ ِمن ُالمتعلمين ُالكوريين ُيواجهونُ
ُمن ُخالل ُالستبيان ُأن ُُاً

مشكلةُاللنُ،عندُبدايةُتعلمُاللغةُالعربيةُبسببُعدمُوجودُأ رفُمشابهةُلهاُفيُ

اللغة ُالكوريةُ .ويللم ُال الب ُالكوريون ُبين ُأصوات ُ روف ُاللغة ُالعربية ُسواءُ
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ِ
أكان ُذل ُفي ُالقر ِ
ُالكتابةُ .كما ُأفادت ُنتيجة ُالستبانة ُإلى ُالحاجة ُلت ويرُ
اءة ُأم
المنها ُبحيثُيراعيُالمشكالتُالتيُتواجهُمتعلمُاللغةُالعربيةُ،وضرورةُاستلدامُ
وسائلُمساندةُمثلُأقراصُ(ُ،)DVDمعُشرو اتُمنصلةُ،وتدريباتُأكثرُ .
*ُعندماُتدرس/تدرسينُ،فيُأيُمجالُتواجهُ/تواجهينُمشكالتُمحددة؟ ُ
إجابات
متوسم ُ

صعب ُ

(ُ 1

(ُ 6

نق ة)

نق ة)

(ُ5نق ة)

عدد

عدد

عدد

%91

170

5

17

13

القواعد

ُ %53

110

17

13

12

المنردات

%91

103

12

19

16

المحادثة

%36

ُ 170

3

19

19

الستماع

%79

77

13

19

5

القراءة

%57

113

16

15

10

الكتابة

%63

90

03

3

7

النسبةُالمئوية ُ
= إجمالي

(
ُ )%

ُ
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صعبُ
جدًُا ُ

الموضوع

ثقافةُالحضارةُ
اإلسالمية

وبتحليل ُالنتائج ُالتي ُ صلنا ُعليها ُفي ُالجدول ُأعال ُ ،فإن ُالمتعلمينُ
الكوريينُيواجهون ُصعوبةُأكبرُفيُالقواعدُوالمحادثةُنسبتهاُُ %91منُبينُباقيُ
الموضوعاتُالتيُيأتيُترتيبهاُكماُيأتيُ:منُيواجهونُصعوباتُفيُتعلمُالستماعُ
نسبتهم ُُ ،%36ومن ُيواجهون ُصعوبة ُفي ُتعلم ُالكتابة ُفنسبتهم ُُ ،%57ومنُ
يواجهون ُصعوبةُفيُتعلمُالمنرداتُفنسبتهمُُ،%53وأماُمنُيواجهون ُصعوبةُفيُ
تعلمُالقراءةُفنسبتهمُُ.%79ويظهرُالجدولُأنُثقافةُالحضارةُاإلسالميةُلُتشكلُ
صعوبةُلدىُالمتعلمينُالكوريينُ.كماُاتض ِ
ُمنُخاللُالستبيانُأنهمُيرغبون ُفيُ

ٍ
ُبشكل ُمركز ُأكثرُ ،مما ُيدل ُعلى ُإدراكهم ُألهمية ُالتغلبُ
تعلم ُالمحادثة ُوالقواعد

علىُصعوباتُاللغةُ .
ُالس ال ُالسابق ُتعليل ُلبيان ُالسببُ ،وهو ُرإذا ُكانن ُأجابت ُالسابقةُ
ويتبع ُّ

رصعب ُجدُاًر ُأو ُرصعبرُ ،ما ُالسبب ُفي ُذل ؟رُ ،واختيار ُاإلجابة ُمن ُوا د ُإلىُ
اثنينُ.كماُتتض ُفيُهذاُالجدولُ :
النسبةُالمئوية

عدد

إجابات

%12

9

قلةُالوقنُالاليمُللتحصيل

%70

62

الكتابُغيرُمناسب

%61,7

00

اختالفُكبيرُبينُاللغةُالعربيةُواللغةُاألم

%15,9

11

عدمُوجودُتعليمُنظامي

-

-

أخرىُ
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بلغُعددُالذينُأجابواُبأنُالكتابُغيرُمناسبُُ 62طالباًُ،أيُنسبةُُ%70

من ُال الب ُالكوريينُ ،وأجاب ُُ 00أي ُبنسبة ُُ %61,7بوجود ُاختالف ُبين ُاللغةُ
العربيةُواللغةُاألمُ،واجاباتُبندُرعدمُوجودُتعليمُنظاميرُبلغنُُ،11وكاننُبنسبةُ
ُ ،%15,9أما ُنتيجة ُقلة ُالوقن ُالاليم ُللتحصيل ُفكانن ُبنسبة ُ ُ %12يث ُبلغُ
عددها ُُ 7طالبُ .أي ُأنُعدداً ُمن ُالمتعلمين ُالكوريين ُالذينُيجدون ُصعوبة ُفيُ

تعلمُاللغةُالعربيةُ،لُسيماُالقواعدُوالمحادثةُ،ناتجةُعنُالمنها ُغيرُالمناسبُ،

وأيضُاً ُنتيجةُالختالفُالكبيرُبينُطبيعةُاللغتينُ.فال ُبد ُللمنها ُمنُمراعاةُتل ُ

الصعوباتُالتيُيواجههاُالمتعلمُالكوريُعندُت وير ُ،معُتقديمُالشرحُالدقيقُبشأنُ
ُّ
ُالصعوباتُ ُ.
الختالفاتُبينُاللغةُالعربيةُواللغةُاألم؛ُليساعدُفيُتجاويُهذ ُّ
*ُأيُالمهاراتُوالموضوعاتُترغبُ/ترغبينُفيُتعلمهُأكثر؟ُ
النسبةُالمئوية

عدد

إجابات

%02

3

القواعد

%12

7

المنردات

%75

13

المحادثة

%10,5

5

الستماع

%0,5

1

القراءة

%9,5

6

الكتابة

ُ %0,5

1

ثقافةُالحضارةُاإلسالمية

ُ
193

يظهر ُهذا ُالجدول ُر بة ُالدارسين ُالكوريين ُفي ُتعلم ُمهارة ُرالمحادثةر ُأكثرُ
من ُالمهارات ُاألخرىُ ،فبلغ ُعددهم ُُ 13فرداً ُأي ُبنسبة ُُ ،%75كما ُبلغ ُعددُ
الدارسينُالذينُيريدونُتحسينُقدرتهمُفيُالقواعدُُ3دارسينُ،بنسةُُ ُ.%02

أماُالمتعلمون ُالراغبون ُفيُالتركيزُعلىُدراسةُرالستماعرُبالعربيةُ،فعددهمُ
ُ 5أشلاصُ ،بنسبة ُُ .%10,5وكان ُعدد ُال الب ُالراغبين ُباكتساب ُالمزيد ُمنُ
رالمنرداتر ُُ 12طالب ُأي ُما ُنسبته ُُ ،%12وُ 6طالب ُأبدوا ُرغبتهم ُفي ُتنميةُ
مهارة ُرالكتابة ُر ُبلغن ُنسبتهم ُُ .%9,5وأما ُمهارة ُرالقراءةر ُورثقافة ُالحضارةُ
اإلسالميةرُفحظينُبالنسبةُاألقل؛ُفأبدىُطالبُوا دُرغبتهُُ-أيُبنسبةُُ .%0,5
ونذكر ِ
ُمن ُإجاباتهم ُعلى ُهذا ُالس الُ :أي ُالمواضيع ُترغبُ /ترغبين ُفيُ
تعلمهُأكثر؟ُ :
بالنسبةُإلىُرالمحادثةرُ:السببُقلةُالوقنُالاليمُلتحصيلُهذ ُالمهارةُفيُ
قسم ُاللغة ُالعربية ُفي ُالجامعة ُالكوريةُ ،ومهارة ُالمحادثة ُأهم ُفي ُمجال ُتعلم ُاللغةُ
غةُفيُالحياةُاليوميةُكثيرُ،ولزيادةُفرصُالحصولُعلىُعملُ،
الثانيةُ،واستلدامُالل
ُُاً
والتواصلُمعُأبناءُاللغةُفيُالبالدُالعربيةُ .

وعن ُرالقواعدرُ :السبب ُهو ُصعوبة ُفهم ُقواعد ُاللغة ُالعربيةُ .وأما ُبالنسبةُ
لـرالستماعرُ:فهوُضروريُفيُالحياةُاليوميةُ،وعدمُالوصولُلدرجةُالكنايةُوالقدرةُ
على ُاستيعاب ُالستماع ُمشكلة ُفي ُالتواصل ُمع ُأبناء ُاللغة ُالعربية ُفي ُالبالدُ
العربيُةُ ،وقلة ُالمواد ُالمصا بة ُللتدرب ُعلى ُالستماع ُ تى ُاآلنُ .كما ُأن ُبعضُ
المتعلمين ُيرغبون ُفي ُتعلم ُرالمنرداتر ُأكثر ُلممارسة ُاللغة ُمع ُأبنائها ُبكلماتُ
ومص لحاتُعديدةُوموضوعاتُمتنوعةُ،ولمعرفةُالتعبيراتُالمتداولةُفيُالمحادثةُ .
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والمتعلمون ُالذين ُاختاروا ُرالكتابةر ُيريد ُون ُأن ُيتعلموها ُأكثر ُنتيجة ُقلةُ
النرصُلتحصيلُالكتابةُأوُالتدربُعليهاُ،علىُالنقيضُمنُالمهاراتُاألخرىُمثلُ
الستماعُوالقراءةُوالمحادثةُ،ولضرورتهاُفيُممارسةُالعملُ.وال البُالذيُاختارُ
رالقراءةرُلمُيجبُعنُسببُاختيار ُلهاُ،وال البُاآلخرُالذيُاختارُرالثقافةُو ضارةُ
اإلسالمرُيرغبُفيُأنُيتعلمهاُلرتباطُهذاُالبندُبتلصصهُواهتماماتهُ .
*ُمدىُرضاكُعنُالمناهجُالمتداولةُلتعليمُاللغةُالعربيةُ؟ ُ
النسبةُالمئوية

عدد

إجابات

%ُ5

0

ر ٍ
اضُجدًاُ

%ُ02

3

ر ٍ
اضُ

%ُ00,5

7

متوسم

%ُ72

13

غيرُر ٍ
اضُ

%ُ10,5

5

غيرُر ٍ
اضُجدُاً

أجابُُ%52منُالمتعلمينُبأنهمُغيرُراضينُعنُمناهجُتعليمُاللغةُالعربيةُ

المتداولةُ،إذُاختارُُ 13طالبُاًُرغيرُر ٍ
اضرُأيُماُنسبتهُُ،%72واختارُُ 5متعلمينُ

وبناء ُعلىُذل ُيظهرُالستبيانُعدمُرضىُ
رغيرُراضُجدُاًرُأيُبنسبةًُ ُ .%10,5
غالبية ُال الب ُالكوريين ُعن ُمناهج ُتعليم ُاللغة ُالعربية ُالسابقةُ .فاختار ُمتعلمانُ

رر ٍ
اض ُجدُاًرُبنسبةُُ،%5واختارُُ 3متعلمينُرراضرُبنسبةُُ.%02واختارُالدارسونُ
الباقونُوعددهمُُ3متعلمينُرمتوسمرُفبلغنُالنسبةُُ .%00,5
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أسبابُعدمُالرضاُتوصلناُلماُيليُ(معُإمكانيةُاختيارُأكثرُمنُإجابة)ُ :
النسبةُ
المئوية

إجابات

عدد

صعوبةُفهمُمحتوىُالكتابُوشر هُ،ألنهُيستلدمُاللغةُ
ُ

%3,6

5

%02

10

موضوعُالكتابُلُيثيرُاهتمامُالمتعلم

%01,9

16

الكتابُيقتصرُعلىُتدريباتُالقواعدُوشرحُالمنردات

%03,6

19

%13,9

12

الكتابُيقتصرُعلىُتدريباتُتحسينُمهارتيُالقراءةُوالكتابة

%5

6

عدمُوجودُرسومُوصورُتوضيحية

-

-

أخرىُ

العربيةُفقم

الكتابُيقتصرُعلىُتدريباتُتحسينُمهارتيُالستماعُ
والمحادثة

أجاب ُُ 01دارساً ُكوريُاً ُبــرغير ُراضر ُورغير ُراض ُجدُاًر ُعن ُالكتبُ

السابقةُ،أيُماُنسبتهُُ،%50,5ومنُأسبابُعدمُرضاهمُكماُيظهرُفيُالجدولُ

السابقُ :

السببُاألولُ:يقتصرُالكتابُعلىُتدريباتُمهارتيُالستماعُوالمحادثةُ.اختارُُ19
طالباًُهذاُالبندُبنسبةُُ .%03,6
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ُالسببُالثانيُ:يقتصرُالكتابُعلىُتدريباتُقواعدُوشرحُمنرداتُ16ُ،طالبُاًُبنسبةُ
ُ .%01,9

ُالسببُالثالثُ:يقتصرُالكتابُعلىُتدريباتُمهارتيُالقراءةُوالكتابةرُ 12ُ،طالبُ
بنسبةُُ .%13,9
ُُُُُوقد ُخلصن ُالدراسة ُإلى ُظهور ُشكوى ُالمتعلم ِ
ُمن ُقصور ُتدريبات ُتحسينُ
مهاراتُالقراءةُوالكتابةُوالستماعُوالمحادثةُوالقواعدُفيُالكتبُالمتداولةُ.كماُأنُ
موضوعاتُالمنها ُلُتثيرُاهتمامُالمتعلمُ،ولُتحققُهدفهُفيُاكتسابُاللغةُ،وقدُ
بلغُعددهمُُ 10متعلماً ُأيُبنسبةُُ،%02واختارُُ 5متعلمينُأيُبنسبةُُ %3,6بندُ

رصعوبة ُفهم ُمحتوى ُالكتاب ُوشر هُ ،لستلدامه ُاللغة ُالعربية ُفقمرُ ،في ُ ين ُلمُ

يحقق ُالكتاب ُ اجة ُُ 6من ُالدارسين ُبسبب ُقلة ُالرسوم ُالتوضيحية ُوالصورُ ،أيُ
بنسبةُُ .%5
*ُأيُالموضوعاتُيجبُأنُيشتملُعليهاُكتابُتعليمُاللغةُالعربية؟
ُُ

لهذاُالس الُإجابةُاختياريةُبينُالثقافـةُالعربيـةُوالحضـارةُاإلسـالميةُوالحيـاةُ
ُ
ُّ

فيُالبالدُالعربيةُُ،وتدريباتُتحسينُمهـاراتُالقـراءةُوالكتابـةُوالمحادثـةُوالسـتماعُ،
والصــورُوالرســومُالتوضــيحيةُالتــيُتســاعدُفــيُفهــمُالمــتعلمُ،وقائمــةُالمنــرداتُواللغــةُ
العاميــةُالبســي ةُ،والموســيقىُالعربيــةُواألفــالمُوالمسلســالتُ،ومــنُالممكــنُاختيــارُ
اإلجابةُمنُوا دُإلىُاثنينُ،ويتض ُمنُالجدولُاآلتيُ :
ُ
ُ
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النسبةُ

عدد

إجابات

%15

10

الثقافةُالعربيةُوالحضارةُاإلسالميةُوالحياةُفيُبالدُالعرب

%63,5

07

تدريباتُتحسينُمهاراتُالقراءةُوالكتابةُوالمحادثةُوالستماع

%5

7

الصورُوالرسومُالتوضيحيةُالتيُتساعدُفيُفهمُالمتعلم

%3,95

9

قائمةُالمنردات

%13,05

16

اللغةُالعاميةُالبسي ة

%13,95

15

الموسيقيُالعربيةُواألفالمُوالمسلسالت

-

-

أخرىُ

المئوية

اتض ُفيُالدراسةُأنُالذينُيريدونُأنُيشتملُالكتابُعلىُرتدريباتُتحسينُ

مهارات ُالقراءة ُوالكتابة ُوالمحادثة ُوالستماعرُ ،بلغ ُعددهم ُُ 07متعلماً ُأي ُبنسبةُ

ُ ،%63,5في ُ ين ُأن ُالذين ُيريدون ُأن ُيشتمل ُالكتاب ُعلىرموضوعات ُ ولُ

الموسيقىُالعربيةُواألفالمُوالمسلسالتُ،بلغُُ15متعلماًُأيُبنسبةُُ،%13,95وبعدُ

ذل ُاختارُُ16متعلماًُأيُبنسبةُُ%13,05بندُراللغةُالعاميةُالبسي ةرُ،وبلغُعددُ
المتعلمين ُالذين ُاختاروا ُموضوع ُرالثقافة ُالعربية ُوالحضارة ُاإلسالمية ُوالحياة ُفيُ
البالدُالعربيةرُ 10ُ،متعلماً ُونسبتهمُُ،%10وبينهمُُ 9طالبُأيُبنسبةُُ%3,95

فكرواُأنُيشتملُالكتابُعلىُرقوائمُبالمنرداترُ،وبلغُعددُالمتعلمينُالذينُاتنقواُأنُ
يشملُالكتابُموضوعُرالصورُوالرسومُالتوضيحيةُالتيُتساعدُفيُفهمُالمتعلمرُ7ُ،

متعلمينُ،ونسبتهمُُ ُ.%5
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ُُُُأما ُالموضوع ُاألول ُرتدريبات ُتحسين ُمهارات ُالقراءة ُوالكتابة ُوالمحادثةُ
والستماعر ُفيتعلق ُبشكوى ُالمتعلمين ِ
ُمن ُالمنها ُالذي ُيقتصر ُعلى ُتدريباتُ
استماعُومحادثةُوقراءةُوكتابةُ،والموضوعُاآلخرُهوُال ريقةُالنضلىُلتعليمُاللغةُ

يُالذيُلُيهتمُكثير ُبموضوعاتُدينيةُ،بلُ
العربيةُ،بصورةُخاصةُللمتعلمُالكور
ُُاً
يهتم ُبموضوعات ُتتعلق ُبالثقافة ُالمشتركةُ .وبناء ُعليه ُفإن ُالتعليم ِ
ُمن ُخاللُ
ً
الموسيقىُالعربيةُواألفالمُوالمسلسالتُمناطُاهتمامُالمتعلمُ .
* هل ُلدي ُأي ُاقت ار ات ُلت وير ُمنها ُتعليم ُاللغة ُالعربية ُللدارسين ُالكوريينُ

المبتدئين؟

ُالس الُ ،اتضحن ُرغبتهم ُفي ُمنها ٍ ُ
بدراسة ُإجابات ُثالثين ُدارساً ُكورياً ُعن ُهذا ُّ

علىُالنحوُاآلتي:

ُ)1كتابُبمنرداتُوفيرةُوتعبيراتُمتعددةُلموضوعاتُمستلدمةُفيُالحياةُالواقعيةُ
فيُالبالدُالعربية(ُ.أجابُأ دُعشرُمتعلماً) ُ

ُ)0كتابُفيهُالكثيرُمنُالموادُللتعليمُالسمعيُوالبصري(ُ.أجابُثمانيةُمتعلمين) ُ
ُ)6كتابُفيهُشرحُوتناصيلُوغ ازرةُفيُالقواعد(ُ.أجابُستةُمتعلمين)ُ ُ
ُ )7كتاب ُفيه ُتدريبات ُمتنوعة ُوتنصيالت ُالشرح ُعن ُإجابات ُالتدريبات(ُ .أجابُ
خمسةُمتعلمين) ُ

بعُبتركيزُمتساو ُفيماُبينها(ُ.أجابُ
ٍُ
ُ)5كتابُينميُاكتسابُالمهاراتُاللغويةُاألر
خمسةُمتعلمين) ُ

ُ)3كتابُفيهُالجملُالنموذجيةُالت بيقيةُللمنرداتُوالقواعد(ُ.أجابُمتعلمان) ُ
ُ)9كتابُفيهُقوائمُمنردات(ُ.أجابُمتعلمان) ُ
199

ُ )3كتاب ُموضوعاته ُفي ُتاريخ ُالحضارة ُاإلسالمية ُوالمجتمعات ُالعربية(ُ .أجابُ
متعلمان) ُ
وباإلضافةُإلىُذل ُ،أجابُبقيةُال البُأنُالكتابُاألفضلُالذيُيحتويُ
علىُصورُوفيرةُ،وكراسةُتدريباتُ،وشرو اتُقواعد؛ُوخاصةُ روفُالعلةُ .
وهكذاُيظهرُبعدُالطالعُعلىُالنتائجُالسابقةُأنُوضعُتعلمُاللغةُالعربيةُ
ومشكالتُتعلمُال لبةُالكوريينُ،ومدىُالرضاُعنُمناهجُتعليمُاللغةُالعربيةُالراهنةُ
للمبتدئينُ ،ل ُيلبي ُمت لبات ُالدارسينُ .والسبب ُالكامن ُوراء ُاستشعار ُالدارسينُ
الكوريين ُبالصعوبة ُفي ُتعلم ُاللغة ُالعربية ُهو ُرالكتاب ُغير ُمناسبر ُورالختالفُ
الكبيرُبينُاللغةُالعربيةُواللغةُاألمرُ.وكثيرُمنهمُيشكوُمنُأنُموضوعاتُالكتابُ
لُتثيرُاهتمامُالمتعلمُ،ويجبُمراعاةُاهتمامُالمتعلمينُعندُت ويرُالمنها ُ .
أساس تطوير المنهاج
هذا ُمقترح ُلمحاور ُت وير ُمنها ُتعليم ُاللغة ُالعربية ُعلى ُأساس ُالمحتوىُ
المقدمُ ،أي ُعلى ُأساس ُتحليل ُالكتبُ ،وتحليل ُمت لبات ُالمتعلم ُالكوريُ ،وأساسُ
ت ويرُالكتب:
العربية لغة غير مألوفة للمتعلم الكوري:
أوالً ،مراعاة أن الّلغة
ّ

أغلبيةُال البُالكوريينُالذينُيتلصصون ُفيُاللغةُالعربيةُفيُالجامعاتُ

الكوريةُلمُتتوافرُلهمُخبرةُتحصيليةُفيُاللغةُالعربيةُقبلُدخولُالجامعةُ.كماُأنُ
مراكزُتعليمُاللغةُالعربيةُفيُكورياُمحدودةُوتتركزُفيُالعاصمةُسيئولُ.مماُيعنيُ
قلة ُالنرص ُالمتا ة ُلتعلم ُاللغة ُالعربية ُفي ُكورياُ .إن ُموقع ُكوريا ُالجنوبية ُفيُ

كبيرُفيُأنُاللغةُالعربيةُلغةُ
جنوبُشرقُآسياُبعيدُعنُالبلدانُالعربيةُي
ديُدورُ ُُاً
ُُاً
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غير ُشائعة ُلدى ُالكوريينُ.ومعظم ُالمتعلمين ُمنهم ُلم ُيسافروا ُإلى ُأي ِ
ُمن ُالدولُ
العربيةُ،وليسُلديهمُالنرصُالكافيةُللتعارفُوالتناعلُمعُأبناءُاللغةُالعربيةُ ُ.
وربماُي ثرُالعاملُالدينيُأيضُاً ُفيُجعلُالدولُالعربيةُواإلسالميةُخار ُ

ن اقُمعرفةُالكوريينُ،فاألديانُفيُكورياُالجنوبية(ُ)1تتويعُبينُالبوذيةُوهيُاألكثرُ
انتشا اًر ُبنسبة ُُ ،%00,3وتليها ُالمسيحية ُُ ،%13,6أما ُالمسلمون ُفيبلغ ُعددهمُ

ُ 72,222نسمةُفقمُ.ولذل ُفأغلبيةُالكوريينُلُيعرفون ُعنُاإلسالمُالكثيرُ،ولُ
يعرفون ُأن ُاللغة ُالعربية ُهي ُلغة ُالقرآن ُالكريم ُأيضُاًُ .لذل ُعندما ُتدرس ُاللغةُ

العربية ُللمتعلم ُالكوريُ ،وت لف ُكتب ُخصيصاً ُلهم ُيجب ُمراعاة ُخلفية ُالمتعلمُ

الكوريُ،وعدمُمعرفتهُبالدولُالعربيةُوباإلسالمُ،وأنُيتمُشرحُما يةُاللغةُالعربيةُ
وارتباطهاُبالقرآنُالكريمُب ريقةُسلسةُسهلةُالنهمُ،وقريبةُمنُعقليتهُ ُ.

الً ُعندما ُنقول ُرالسالم ُعليكمر ُوهي ُتحية ُاإلسالم ُالتي ُيتعلمها ُالمتعلمُ
ُُُُُمث ُ

الكوري ُفي ُبداية ُتعلمه ُاللغة ُالعربيةُ ،إذا ُدرس ُالمتعلم ُالكوري ُهذ ُالجملة ُمعُ
القواعد ُالبس ية ُفقم ُفلن ُيست يع ُأن ُينهم ُكيفية ُاستلدام ُضمير ُالجمع ُركمرُ
للمنردُ ،ألن ُالقاعدة ُتقول ُأنه ُيجب ُأن ُنستلدم ُللمنرد ُرالسالم ُعلي رُ ،وللمثنىُ
رالسالم ُعليكمارُ ،وللجمع ُرالسالم ُعليكمرُ ،ولكن ُاإلسالم ُوالعادات ُالعربية ُتنسرانُ
استلدامُضميرُالجمعُركمرُ.قالُالنوويُفيُرصحي ُمسلمرُ:أقل ُالسالمُأنُيقولُ:

السالمُعليكمُ،فإنُكانُالمسلمُالذيُيقابلهُوا دُاً ُفأقلهُالسالمُعلي ُ،واألفضلُأنُ
يقولُ :السالم ُعليكمُ ،ليتناوله ُوملكيهُ ،وأكمل ُمنه ُأن ُيزيد ُور مة ُاللهُ ،وأيضاًُُ

(ُ )1الدين ُفي ُكوريا ُالجنوبية ُ(إ صاء ُُ :)0225ل ُدين ُ(ُ ،)%73,5بوذية ُ(ُ ،)%00,3مسيحيةُ
بروتستانتية

ُ(،)%13,6

ُمسيحية

(ُ www.census.go.kr:)%1,9

ُالرومانية
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ُالكاتوليكية

ُ(،)%12,7

ُأديان

ُأخرىُ

()1
ُ.بناء ُعليهُيجبُعلىُالمعلمُوالمنها ُتقديمُشرحُبشكلُتنصيليُللمتعلمُ
بركاته
ً

الذي ُليسن ُلديه ُمعرفة ُعن ُاإلسالم ُوالعادات ُالعربية ُعلى ُاإلطالقُ ،وأهميةُ
التنسيرُباللغةُالكوريةُ،ليسُفقمُالقواعدُ،بلُالمنرداتُواللنُ .،
ثانياً ،مراعاة أن غر

العربية األساسي هو الحصول على العملُ :
تعلم الّلغة
ّ

تبري ُأهمية ُاختيار ُالمواد ُالتعليمية ُوتنظيمها ُمن ُخالل ُمراعاة ُالنروق ُبينُ
اهتمامات ُالدارسين ُودوافعهم ُفي ُتعلم ُاللغة(ُ .)0وقد ُثمة ُدراسة ُمقارنة ُلكونغ ُجيُ
هيونُ(ُ )6بنين ُعلى ُتحليل ُاستبيان ُلرأي ُُ 323طالباً ُوطالبة ُفي ُأقسام ُالدراساتُ
العربية ُودراسات ُالشرق ُاألوسم ُبكوريا ُفي ُعامي ُُ 1777وِ ،0211
ُمن ُأجلُ
التعرفُعلىُالتغيراتُالتيُ دثنُفيُدوافعهمُلتعلمُاللغةُالعربيةُواتجاهاتهمُنحوُ
ِ
حُس الُ:لماذاُ
مدرسيهمُ،ومدىُاهتمامهمُبأنش ةُالت
عليمُالملتلنةُ.فمنُخاللُطر ُّ

يهمنيُتعلم ُاللغة ُالعربية؟ ُا تلنُإجابةُرألنها ُمنيدةُللحصولُعلى ُفرص ُللعملُ
في ُالمستقبلر ُالمركز ُاألول ُمن ُ يث ُالنقاط ُبين ُال الب ُفي ُكال ُالعامينُ

الدراسيينُ .وفقُاً ُلنتيجة ُالستبيان ُفي ُتل ُالدراسةُ ،فإن ُنسبة ُكبيرة ُمن ُأولئ ُ
المتعلمينُالكوريينُيتعلمونُاللغةُالعربيةُلغرضُالحصولُعلىُعملُ.وتظهر ُهذ ُ

النتيجةُأنهُلُتزالُدوافعُتعلمُالمتعلمُالكوريُوغرضهُهوُالحصولُعلىُالعملُ.
طبقُاًُلذل ُفيجبُأنُيراعىُعندُوضعُالكتبُهدفُال البُبالحصولُعلىُالعملُ،
(ُ)1يحيىُبنُشرفُأبوُيكرياُالنوويُ(1773م)ُ،شرح النووي على مسلمُ،دارُالليرُ،القاهرةُ .

العربية
(ُ )0عليُأ مدُمدكورُورشديُأ مدُطعيمةُوايمانُأ مدُهريديُ(0212م)ُ،مناهج تعليم الّلغة
ّ
للناطقين بلغات أخرىُ،دارُالنكرُالعربيُ،القاهرةُ .

التغيرات عند الطالب الجامعيين المتخصصين في الدراسات
(ُ)6كونغُجيُهيونُ(0210م)ُ،دراسة عن
ّ

العربيةُ:تركي اًزعلىُالدوافعُوالتجاهاتKorean Association of Middle Eastern Studies, ،
ّ
ُ Vol.33,No2.
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وأن ُيتضمن ُالمنها ُموضوعات ُ يوية ُتتعلق ُبالعمل ُفي ُالشركة ُأو ُكيفيةُ
الحصولُعلىُالعملُ.ولُبدُأنُيقدمُالمنها ُالمنرداتُوالتعبيراتُوالقواعدُالتيُلهاُ
صلةُبذل ُالموضوعُفيُالمستوىُالمبتد ُ،وتدريجياً ُفيُالمستوياتُالمتقدمةُ،إلىُ

أن ُيجد ُال الب ُبين ُيديه ُمحتوى ُذا ُمستوى ُعال ُيساعد ُعلى ُقراءة ُالوثائقُ
المتنوعةُمثلُالعقودُوالستماراتُ،وكتابةُالوثائقُالم لوبةُفيُسوقُالعملُ .
ِمن ُجهة ُأخرىُ ،نحن ُبحاجة ُإلى ُتعليم ُاللهجة ُالعامية ُعند ُتعليم ُاللغةُ
العربية ُفي ُكورياُ ،ونحتا ُإلى ُمناهج ُمتنوعة ُلتعليمها ُإلى ُ د ُكبيرُ .فهناكُ
اختالفُكبيرُبينُاللغةُالكوريةُواللغةُالعربيةُفيُهذ ُالنق ةُتحديداً؛ُإذُإنُاللغةُ

الكوريةُالنصيحةُتستلدمُفيُالتلنايُوفي ُالل اباتُالرسميةُ،وهيُلغةُالتلاطبُ
في ُالمناسبات ُالرسميةُ .وقد ُيعبر ُالكوريون ُعن ُمشاعرهم ُوعواطنهم ُباستلدامُ
لهجاتهم ُالمحليةُ .لكن ُفي ُالمحادثة ُاللغوية ُنجد ُاللغة ُالكورية ُالسليمة ُولهجاتهاُ
ِ
الملتلنةُمنُمن قةُإلىُأخرىُ،دونُوجودُفروقاتُكبيرةُبينهماُمثلماُهوُ
المتعددةُو

النرقُبينُاللغةُالعربيةُالنصيحةُوالعامية(ُ ُ.)1

أماُالعربيةُالنصيحةُفتعد ُلغةُالكتابةُالرسميةُوالتعليمُ،بينماُالعاميةُالدارجةُ
ٍ
ِ
ُلألجانبُممنُيتكلمون ُاللغةُ
لُصعوبات
فيُالمجتمعُللتعاملُوالتواصلُ.وهذاُيشك
العربيةُالنصيحةُ.فالمجتمعُلُيُساعدهمُعلىُإتقانُالنصيحةُ.ويصب ُاألجنبيُفيُ
صراعُبينُالعاميةُرلغةُالتعاملرُوبينُالنصيحةُرُلغةُالكتابةُوالثقافةُر(ُ .)0
ِ
نينُمنُخريجيُأقسامُ
والشركاتُالكوريةُتحتا ُفيُالبلدانُالعربيةُإلىُموظ
اللغة ُالعربية ُإلرسالهم ُلت وير ُأعمالهم ُفي ُالبلدان ُالعربيةُ .لكن ُه لء ُالموظنينُ
(ُُ)1كونغُإلجوُ(ُ،)0229صوتيات اللغة الكوريةُ،الجامعةُاألردنيةُ،عمانُ .
(ُ)0المصدرُننسهُ .
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يتكلمون ُالعربية ُالنصيحةُ .وعند ُا تكاكهم ُبالموظنين ُالعربُ ،يواجهون ُصعوباتُ
في ُالتحدث ُإليهم ُباللهجات ُالعاميةُ .ونتيجة ُلذل ُيرى ُالموظف ُالكوري ُأنه ِ
ُمنُ
المناسبُاستبدالُاالعربيةُالنصيحةُبلغةُتواصلُأسهلُليتعاملُمعُال رفُاآلخرُ.
وهكذا ُيلجأ ُأمثال ُذاك ُالموظف ُلستعمال ُاللغة ُاإلنجليزية ُبعد ُاكتشافهم ُتنرعُ
اللهجاتُالعربيةُفيُالبلدانُالعربيةُوكثرتهاُوصعوبةُتعلمهاُ .
و ِمنُهناُنتوصلُإلىُأنهُبقدرُأهميةُتعليمُاللغةُالعربيةُالنصيحةُ،فإنُتعليمُ
ِ
يةُتللوُمنُمحاضراتُخاصةُبتعليمُ
اللهجاتُالعربيةُمهمُأيضُاًُ.والجامعاتُالكور
العامياتُواللهجاتُالعربيةُ.فيواجهُال البُصعوباتُفيُالوصولُلمستوىُالتناهمُ

والتعاملُمعُالعربُباللهجاتُالمناسبة(ُ.)1أيُأنُت ويرُمنها ُتعليمُاللغةُالعربيةُ
النصيحة ُللدارسين ُالكوريين ُيجب ُأن ُيتضمن ُت وير ُمنها ُاكتساب ُالعامياتُ
واللهجاتُالعربيةُالمحليةُ .
ثالثاً ،األخذ بعين االعتبار أن المتعلم الكوري يواجه مشكلة اللفظ عند بداية تعلم

العربية:
الّلغة
ّ

لقد ُاتض ُمن ُخالل ُتحليل ُالستبيان ُأن ُكثي اًر ُمن ُالمتعلمين ُالكوريينُ

يواجهون ُمشكلة ُاللنُ ،عند ُبداية ُتعلم ُاللغة ُالعربيةُ .وقد ُقسمن ُنجوى ُخلف(ُ)0
الصعوباتُالصوتيةُلدىُالمتعلمُالكوريُإلىُرأصواتُصعبةرُورأصواتُملتل ةرُ.
ُّ

واألصوات ُالصعبةُ ،هي ُأصوات ُيصعب ُعلى ُال الب ُالكوريين ُن قهاُ ،وذل ُ

لصعوبتها ُوعدم ُوجود ُما ُيقابلها ُفي ُاللغة ُاألمُ .وعدد ُاألصوات ُالصامتة ُفيُ
(ُ)1كونغُإلجوُ(ُ،)0229صوتيات اللغة الكوريةُ،الجامعةُاألردنيةُ،عمانُ .

(ُ )0نجوىُخلفُ(ُ)0217صعوبات في تعليم اللغة العربية للطالب الكورييKorean Association ،
ُ of Arabic Language &Literature, Vol.18 , No.2, pp. 71-108
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العربيةُثمانيةُوعشرون ُصوتُاًُ،فيُ ينُأنُعددُالصوامنُفيُاللغةُالكوريةُتسعةُ
ِ
عشرُصوتُاًُ
(أيُالضعف)(ُ،)1والجدولُأدنا ُيوض ُالنرقُبينُالصوامنُفيُاللغةُ
العربيةُواللغةُالكوريةُ .

نجريُ ُ لقي ُ لهويُ ُ طبقي ُ غاريُ ُ

اللغة ُ

أقصىُ أسناني ُ مماُبينُ شنويُ شنويُ
لثويُ ُ

لثويُ ُ األسنان ُ أسناني ُ ثنائي ُ
دُنُ

اللغةُ

هـ ُ

العربية ُ

حُ
عُ

قُ

نُو ُ
غُخ ُ

تُ

يُ
شُ

ُ

ُ

طُض ُ
رُ
لُس ُ

ذُ
تُ

بُ
فُ

ثُ

مُ
وُ

صُي ُ
اللغةُ

ㄷ
ㄱ

الكورية ُ
ُㅎ

ُ

ُ

ㅋ

ُ

ُㅇ

ُ
(ُ)1المصدرُننسهُ ُ.

205

ㅈ

ㅅ

ㅊ

ㅉ

ُㄹ

ㅌ
ُㄴ

ㅁ
ُ

ُ

ㅍ
ㅃ
ُㅍ

أماُراألصواتُالملتل ةرُفهيُأصواتُيللمُال البُالكوريونُبينهاُ،سواءُ
فــيُالق ـراءةُأوُالكتابــةُ.وتــمُ صــرهاُفــي(ُ:أُُ-ع)ُ-ُ (ُ،يُ-ت)(ُ،حُُ-ه ــ)(ُ،خُ
ُك)(،لُُ-ر)ُ.ومشـكلةُاألصـواتُالملتل ـةُتكمـنُفــيُأنهـاُصـعبةُفـيُ ـدُذاتهــاُبالنســبةُلل ــالبُالكــوريينُ،وفق ـُاًُل بيعــةُاللغــةُالكوريــةُ،فعلــىُســبيلُالمثــالُصــوتُ

(ُ)ㄹيقابلهُصـوتانُفـيُاللغـةُالعربيـةُهمـاُ(لُُ-ر)ُ.ولـذل ُتكمـنُمشـكلةُصـعوبةُ
تمييزُالمتعلمُالكورينُبينُالحرفينُ(لُُ-ر)ُ(خلـف0217ُ،م)ُ.وقـدُينـتجُعـنُهـذاُ
اللل ــمُالص ــوتيُس ــوءُفه ــمُأوُتعبي ــرُ،كم ــاُيـ ـ ديُإل ــىُتغيي ــرُالمعن ــىُبش ــكلُكام ــلُ
أ يان ـاًُ.فمــنُالضــروريُأنُينبــهُالمعلــمُال ــالبُأنُين ق ـواُاأل ــرفُبشــكلُصــحي ُ

وواض ـ ـ ُ،باسـ ــتلدامُالوسـ ــائلُالمسـ ــاعدةُمثـ ــلُاألشـ ــرطةُأوُاألق ـ ـراصُالمضـ ــغوطةُ

(ُ.)DVDويحتا ُال البُالكوريُإلىُشرحُمنصلُوتدريباتُكثيرةُعلىُهذاُاألمرُ .
لتقوية الدارسين:
رابعاً ،التركيز على مهارة المحادثة والقواعد
ّ

أظهرت ُنتائج ُالستبيان ُأن ُالدارسين ُالكوريين ُيواجهون ُصعوبات ُتتعلقُ

بالمحادثة ُواستيعاب ُالقواعدُ ،أكثر ُمن ُالمنرداتُ ،والستماعُ ،والقراءةُ ،والكتابةُ،
والثقافةُوالحضارةُاإلسالميةُ،لذل ُاستنتجنُالدراسةُأنهمُيرغبونُفيُتعلمُالمحادثةُ
والقواعدُأكثرُمنُغيرهما.
فالمتعلمُيريدُأنُتتحسنُمهارتهُفيُالمحادثةُلكيُيستلدمهاُعندُالعملُفيُ

شركات ُلها ُعالقة ُبالدول ُالعربية ُأو ُفي ُالمعامالت ُاليوميةُ .والمناهج ُالمتداولةُ

التي ُتم ُتحليلها ُل ُتقدم ُالمحتوى ُالذي ُيمكن ُأن ُيستلدم ُفي ُمكان ُالعمل ُأوُ
للحصولُعلىُعملُ،كماُأنُالمضمون ُالذيُيتعلقُبالحياةُاليوميةُغيرُمتوافرُ.

والكتابُالملصصُللمتعلمُالكوريُالمبتد ُيحتا ُإلىُمزيدُمنُالحواراتُالعمليةُ،
ووفرة ُفي ُالمحتوى ُالتناعلي ُ تى ُيلبي ُا تيا ُالمتعلمُ .والمحادثة ُعلى ُالمستوىُ
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المبتد ُتقتصرُعلى ُتحفيُ،نماذ ِ
ُمنُالمحادثةُالعربيةُالصحيحة(ُ،)1فيجبُأنُ

يكون ُالكتابُمتدرجاً ُفيُتقديمُالمحادثةُفيُكلُمستوىُ،ويجبُعلىُالموضوعاتُ

أنُتتسعُتدريجياًُ،وأنُتتنوعُالمواقفُويزدادُالرصيدُاللغويُلل الب(ُ.)0

ُاعتبار ُلبيئة ُالمتعلمُ ،يجب ُأن ُتقدم ُتدريبات ُمتنوعة ُلتتحسن ُمهارةُ
وكذل
ُُاً

المحادثة ُمن ُخالل ُأنش ة ُمتعددة ُمثل ُالمناقشة ُالتي ُتكون ُبصورة ُثنائية ُبينُ

المعلم ُوال البُ ،أو ُفيما ُبين ُال الب ُأننسهم ُبحيث ُيدير ُالمعلم ُالنقاشُ ،ويقومُ
ال الب ُبتمثيل ُاألدوار ُفي ُالحوار ُ ول ُما ُيتعلقُبحياتهم ُالواقعيةُ،والتعبيرُعنُ

الموضوعاتُبشأنُخبراتُال البُ ،وماُيشاهدونهُ ولهمُ.وعلىُالمعلمُألُيكلفُ

ال البُبالمحادثةُعنُشيءُليسُلديهمُعلمُبهُ،أوُليسُلديهمُالكنايةُاللغويةُالتيُ

يعبرون ُبها ُعن ُاألفكار ُالتي ُت رح ُعليهمُ ،ألن ُالمتعلم ُالكوري ُل ُيست يع ُأنُ
يستلدم ُاللغة ُالعربية ُإلُ ُفي ُالغرفة ُالصفيةُ ،وعلى ُالرغم ِ
ُمن ُتلصيص ُ صةُ
للمحادثةُباللغةُالعربيةُفيُأقسامُاللغةُالعربيةُفيُالجامعاتُالكوريةُإلُأن ُمدتهاُ

محدودةُ .وأغلبية ُأقسام ُاللغة ُالعربية ُفي ُالجامعات ُالكورية ُتوفر ُ صة ُالمحادثةُ

بينُساعتينُإلىُثالثُساعاتُأسبوعياًُ.وألنُعددُاألساتذةُالناطقينُباللغةُالعربيةُ

قليلُ ،فاألستاذ ُالوا د ُيتعامل ُمع ُُ 62-02طالباً ُفي ُالدرسُ ،ل ُتتهيأ ُالنرصةُ

الكافيةُلممارسةُالمتعلمُللمحادثةُ.وبجانبُذل ُغالبُاًُعدمُوضوحُخ ةُالدرسُأوُ
أهدافهُالتعليميةُ،ونقصُالموادُالتعليميةُالمساندةُ.لذل ُل ُبدُمنُت ويرُالمنها ُ

الذي ُيتي ُللمتعلم ُأن ُيمارس ُمهارة ُالمحادثة ُفي ُمنزله ُوبننسه ُ ،تى ُيعوضُ

النقصُفيُالدروسُالجماعية.

العربية لغير الناطقين بها :مناهجه وأساليبهُ ،المنظمةُ
(ُ )1رشدي ُأ مد ُطعيمة ُ(1737م)ُ ،تعليم
ّ
اإلسالميةُللتربيةُوالعلومُوالثقافةُُ-إيسيسكوُ،الرباطُ .

(ُ)0المصدرُننسهُ .
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يعتقدُكثيرُمنُالمتعلمينُالكوريينُأنُقواعدُاللغةُالعربيةُواسعةُالن اقُ،ألنُ

ترتيبُالجملةُالكوريةُملتلفُتماماً ُعنُالجملةُالعربيةُ.فالجملةُفيُاللغةُالكوريةُ
تنتهي ُبالنعل ُأو ُالصنة ُدائمُاًُ ،أما ُبقية ُالعناصر ُاألخرى ُللجملة ُالكورية ُمثلُ

المنعولُبهُأوُالمبتدأُ،فتسبقُالنعلُأوُالصنةُ،والحرفُيأتيُبعدُأسماءُ.

مثالُ:فيُاللغةُالعربيةُنقولُ:يلعبُخالدُكرةُالقدمُمعُصديقهُفيُالمدرسةُ .
أما ُفي ُاللغة ُالكوريةُ :فنقولُ :خالد ُالمدرسة ُفي ُصديقه ُمع ُكرة ُالقدمُ

يلعب(.)1

وهكذا ُيواجه ُالمتعلم ُالكوري ُصعوبات ُكبيرة ُفي ُتركيب ُالجملة ُوالكتابةُ
باللغةُالعربية ُ.ينُيحاولُالتعبيرُبلغةُثانيةُأوُعندماُيكونُغيرُمتمكنُمنُاللغةُ
العربيةُ،يقومُبت بيقُمعرفتهُالضمنيةُبصورةُعنويةُطبقاً ُلقواعدُلغتهُاألمُ،فينتجُ

عنهُأخ اءُيرجعُسببهاُإلىُاختالفاتُفيُقواعدُلغتهُاألمُ.منُهناُتكمنُأهميةُ

إجراءُتحليلُمقارن ُلستنباطُاألخ اءُالمحتملةُأثناءُتعلمُاللغةُالثانيةُنتيجةُتأثيرُ
اللغةُاألم(ُ.)0فمنُاألهميةُأنُيقدمُالمنها ُشرو اتُدقيقةُللقواعدُالتيُيستصعبهاُ
المتعلمُالكوريُ،معُالتنوعُفيُتدريباتُعليهاُلتركزُعلىُمشكالتُأخرىُناتجةُعنُ
دراساتُتحليلُاألخ اءُ .
خامساً ،تنويع تدريبات تطوير مهارات الكتابة والقراءة واالستماع والمحادثة،
والقواعد:

بسبب ُمحدودية ُوقن ُتحصيل ُالمهارات ُاألربع ُ(مهارة ُالمحادثة ُوالكتابةُ
(ُ)1كونغُإلجوُ(ُ،)0229صوتيات اللغة الكوريةُ،الجامعةُاألردنيةُ،عمانُ .

(ُ )1يكرياُ،ميشالُ(1737م)ُ،مباحث في النظرية األلسنية وتعليم اللغةُ،الم سسةُالجامعيةُللدراساتُ
والنشرُ،لبنانُ .
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والقراءةُوالستماع)ُ،والقواعدُفيُدروسُأقسامُاللغةُالعربيةُفيُالجامعاتُالكوريةُ،
فإنُمعظمُال البُيمارسونهاُويتدربون ُعليهاُو ٍ
اجبات ُمنزلي ًةُ.وقدُوردُفيُتحليلُ
المناهج ُالمستلدمة ُعدم ُعنايتها ُبالتدريباتُ ،وتركيزها ُعلى ُالقواعدُ ،على ُ سابُ

المهاراتُالم لوبةُ.فالمتعلمُبحاجةُلمزيدُمنُالتدريباتُلت ويرُمهاراتُالستماعُ
والقراءة ُوالمحادثة ُوالكتابةُباإلضافةُإلىُالقواعدُ.لذل ُيجب ُعند ُت وير ُالمنها ُ
الهتمامُبهذاُالمحورُ،وتقديمُتدريباتُأكثرُتنوعُاًُوعددُاًُتلبيُ اجةُالمتعلمُ ُ.
ُليسُكبيرُمقارنةُبمنها ُ
إنُالمحتوىُالذيُيتناولهُمنها ُالمستوىُالمبتد
ُُاً

المستوى ُالمتوسم ُأو ُالمستوى ُالمتقدمُ .والقتراح ُأن ُيتعامل ُمنها ُالمستوىُ
المبتد ُمع ُكل ُالمهارات ُوتدريباتهاُ .في ُ ين ُيحتا ُمنها ُالمستويين ُالمتوسمُ
والمتقدم ُإلى ُكراسة ُتدريبات ُأو ُكتاب ُمتلصص ُفي ُمهارة ُمحددة ُمثل ُالقراءةُ
والستماعُوالكتابةُوالمحادثةُ.وذل ُليست يعُالمتعلمُأنُيركزُعلىُكلُجانبُمنُ
جوانبُمهاراتُاللغةُ،ويتدربُعليهاُبشكلُمركزُ .
ولعل ُاألهم ُأن ُيحتوي ُالكتاب ُعلى ُإجابات ُلألسئلة ُوالتدريباتُ .فنتيجةُ
محدوديةُدروسُاللغةُالعربيةُفيُأقسامُاللغةُالعربيةُفيُالجامعاتُالكوريةُ،نجدُ
أنُالنترةُالمتا ةُللتدربُعلىُالمهاراتُمحدودةُكذل ُ.ويحتا ُالمتعلمُأنُيتدربُ
خار ُالصف ُوغالباً ُبننسهُ .فعلى ُالمنها ُتقديم ُاإلجابات ُالنموذجية ُعلى ُأسئلةُ
التدريباتُ ،لكي ُيست يع ُالمتعلم ُأن ُيتابعها ُويعالج ُاألخ اء ُالتي ُيواجهها ُفيُ

استلدامُالمهاراتُاألربعُوالقواعدُبإرشاداتُواضحةُ .
العربية
اقعية في البالد
سادساً ،التركيز على موضوعات منهاج معاصر للحياة الو ّ
ّ
بمفردات ومصطلحات متعددة:
عدد ُكبير ُمن ُالمتعلمين ُيحتاجون ُإلى ُموضوعات ُتتعلق ُبالحياة ُاليوميةُ
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مثلُالتعريقُبالننسُوالتحيةُ،وأساليبُالتعبيرُعنُالقصدُعندُعملُشيءُمعينُ،

والذهاب ُإلى ُمكتب ُالبريد ُأو ُالصيدليةُ ،والتصال ُبفخرينُ .فمن ُالضروري ُأنُ

يشتملُكتابُتعليمُاللغةُالعربيةُللدراسينُالمبتدئينُعلىُالمحتوىُالذيُيمكنُأنُ
يستلدمُفيُالحياةُاليوميةُ.فهدفُتعلمُالعربيةُلدىُمعظمُالدارسينُالكوريينُهوُ
الحصولُعلىُالعملُ،وليسُبسببُغرضُدينيُمثلُدوافعُتعلمُال البُالبروناويُ
والماليزيُفيُاألغلبُ ُ.
ِمنُجهةُأخرىُاألخذُبعينُالعتبارُأنُاللغةُلهاُعالقةُبالثقافةُالعربية؛ُ
ُ،سيتجاويُالصعوباتُبسهولةُعندماُيتعلمُاللغةُ
ُّ
لذاُفإنهُإذاُكانُالمتعلمُمثقناًُجيدُاً

العربية ُواقعياًُ .ونتيجة ُلعدم ُكناية ُالنهم ُوالمعرفة ُبشأن ُالثقافة ُالعربيةُ ،فإنُ

الموظنين ُالكوريين ُالذين ُيعملون ُفي ُشركات ُكورية ُفي ُالدول ُالعربية ُيواجهونُ
صعوباتُكثيرةُعندماُيتعاملون ُمعُأبناءُاللغةُالعربيةُ.وعليهُفإن ِ
هُمنُالضروريُ

أن ُنعلم ُاللغة ُالعربية ُللدارسين ُالكوريين ِ
ُمن ُخالل ُتعليمهم ُالثقافة ُالعربيةُ،
وخصوصُاًُالربمُبينُاللغةُالعربيةُوالثقافةُالعربيةُاإلسالميةُبشكلُوثيق(ُ ُ.)1

فتتميز ُاللغة ُالعربية ُبكونها ُلغة ُالدينُ ،والقرآن ُالكريم ُدستور ُالمسلمينُ،
ومنظم ُ ياتهم ُفي ُالدنيا ُواآلخرة(ُ .)0لهذا ُفالمعرفة ُعن ُاإلسالم ُستساعد ُفي ُتعلمُ
اللغة ُالعربيةُ ،وفي ُفهم ُ ياة ُالعربُ .لذل ُينبغي ُأن ُتراعي ُالكتب ُالموضوعاتُ
التي ُتتصل ُبالحياة ُاليومية ُمباشرةُ ،والموضوعات ُالتي ُتتعلق ُبالثقافة ُوالدينُ
والعاداتُوالتقاليدُوالحضارةُاإلسالميةُوالثقافةُالمشتركةُ .
العربية للناطقين بغيرهاُ،
(ُ )1محمود ُعبد ُأ مد ُفر ُ(0216م)ُ ،تجربة األزهر في تعليم الّلغة
ّ
ُ http://azhar-ali.com

العربية اإلسالمية بين التأليف والتدريسُ ،القاهرةُ :دارُ
(ُ )0طعيمةُ ،رشدي ُأ مد ُ(1733م)ُ ،ال ّثقافة
ّ
النكرُالعربيُ .
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خاتمة ُ
استعرضن ُهذ ُالدراسة ُتعليم ُاللغة ُالعربية ُفي ُكورياُ ،وتوصلن ُإلى ُأنُ
الكتابُالذيُيناسبُطبيعةُالدارسينُالكوريينُوخصائصُبيئتهمُوأهدافهمُلُيزالُ
محدودُاًُ .وقدمن ُبعض ُاألسس ُالمقتر ة ُلت وير ُكتاب ُاللغة ُالعربية ُللدارسينُ

الكوريينُالمبتدئينُ.فقدُبريتُالحاجةُلت ويرُالكتبُوتأليقُمناهجُجديدةُبعدُتقييمُ

الكتب ُالمتداولة ُفي ُكوريا؛ ُخاص ًة ُفي ُالجامعاتُ ،وهيُ :رالكتاب ُاألساسي ُالجزءُ
األولرُ ،ور(Elementary Modern Standard Arabic ُ 종합아랍어1
)1ُPartرُ،ور)ُُ아랍어1اللغةُالعربيةُُ-الجزءُاألول)رُ .
وهذاُمقترحُت ويرُكتابُاللغةُالعربيةُللدارسينُالكوريينُالمبتدئينُبعدُدراسةُ
نتائجُالستبيانُ،وتحليلُمت لباتُالدارسينُالكوريينُ،و اجاتهمُ :
لًُُُ:مراعاةُأنُاللغةُالعربيةُهيُلغةُغيرُمألوفةُللمتعلمُالكوريُ .
أوُ

ثانيـ ـ ـ ـُاًُ :مراعاةُأن ُغرضُتعلمُاللغةُالعربيةُلدىُالكوريينُهوُالحصولُعلىُالعملُ
غالباًُ .

ثالث ـ ـ ـ ـُاًُ :األخذُبعينُالعتبارُأنُالمتعلمُالكوريُيواجهُمشكلةُاللنُ،عندُبدايةُتعلمُ

اللغةُالعربيةُ .

رابع ـ ـ ـ ـُاًُ:التركيزُعلىُمهارةُالمحادثةُوالقواعدُلتقويةُالدارسينُ .

خامسُاًُ :تنويع ُتدريبات ُت وير ُمهارات ُالكتابة ُوالقراءة ُوالستماع ُوالمحادثةُ،
والقواعدُ .

سادسُاًُ :التركيز ُعلى ُموضوعات ُ يوية ُمتداولة ُفي ُالبالد ُالعربيةُ ،وتوفير ُقوائمُ

منرداتُومص لحاتُمتعددةُ .

وهذا ُمقترح ُمقرر ُدراسي ُلمنها ُاللغة ُالعربيُة ُللدارسين ُالكوريين ُالمبتدئين ُفيُ
النصلُاألولُ :
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قواعد ُ

الدرس ُ

موضوعات ُ منردات ُ

األولُُ-

الصوامنُوالصوائنُفيُاللغةُالعربيةُ ُ

أنش ةُتعليمية ُ

ثقافة ُ

التمهيدي ُ الحروفُالتيُتكتبُولُتلنُ ،
الثانيُ ُ-الحروفُالشمسيةُوالقمرية ُ
التمهيدي ُ الختالفُبينُالجملتين ُ
الثالث ُ

التقديمُ

التحية ُ

والتحية ُ

الجملةُ

أسماءُ

السميةُ،

عربيةُ

الضميرُ ،

التحيةُوالتعارف ُ والتحية ُ

المعرفةُ
النكرة
و ُ
الرابع ُ

التقديم ُ

المكتبُ

مالبسُ

اسمُالجنس ُ

والمدرسة ُ الستنهامُ :
ماذاُ،ماُ،
هل ُ
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أسئلةُوأجوبةُ ُ

تقليدية ُ

اللامس ُ التقديم ُ

أفرادُالعائلة ُ اإلعرابُ
والبناءُ ،

العائلةُ
العربية ُ

الت ابقُبينُ
المبتدأُ
ُواللبر ُ ،تقديمُالعائلة ُ
ننيُالجملةُ
السميةُ
(ليس)ُ ،
اإلضافة ُ
السادس ُ المقدمة

الت ابقُبينُ
المهنة ُ
والجنسية ُ الصنةُ
تقديمُالمهنةُ
والموصوفُ ،
والجنسية ُ
أسماءُ
اإلشارة ُ

السابع ُ

أنش ةُنهايةُ أسماءُ
أماكنُ،
األسبوع ُ
وأفعالُ
أساسية ُ

النعلُ
الماضي ُ ،أنش ةُنهايةُ
األسبوع ُ
رُوفُ

ُ

الحياةُاليومية ُالتوقينُ:
صبا ًاُ
وظه اًرُ
ومساءُ
ً
وأفعالُ
أساسية ُ

النعلُ
المضارع ُ

الثامن ُ

ُالدولُ
العربية ُ

المسجد

الجر ُ
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رمضان ُ
برنامجُيوميُفيُ
المنزلُوالعمل ُ
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ومقترحُمقررُدراسيُلمنها ُاللغةُالعربيةُللدارسينُالكوريينُالمبتدئينُفيُالنصلُ
الثاني
الدرس ُ موضوعات ُ منردات ُ
صنةُ

األول ُ

ال قس

الثاني ُ

مكالمةُ

هاتفية ُ

هاتفية ُ

الثالث ُ

الدعوة ُ

الدعوةُ

الرابع ُ

الصحة ُ

أساسيةُ،

ال قسُ

قواعد ُ
أسلوبُ

الستنهام ُ

تعليمية ُ

الس الُوالردُ ال قسُفيُ
ُّ
عنُال قس ُ اللليجُ

العربي ُ

اسمُ

وفصولُ

التنضيل ُ

السنة ُ

مكالمةُ

أنش ةُ

ثقافة ُ

النعلُ

المزيد ُ
النعلُ

المزيدُ ،

والقبولُ

والرفض ُ

اتصالُ
هاتني ُ

إنُشاءُ

الله ُ

قبولُالدعوةُ عباراتُ
ورفضها ُ

التهنئة

اسمُ

المنعول ُ
الجسمُ،

أمراض ُ

النعلُ

المزيدُ ،
السمُ

التحدثُعنُ
الةُ

المريضُ

الموصول ُ والنصيحة ُ
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كمُ

وأمثالُ ُ

اللامس ُ الر لة ُ

النعلُ
المزيدُ ،

التحضيرُ
للر لة

المصدر ُ
السادس ُ

النعلُ
المزيدُ ،

نلةُالعرس ُ الحبُ
والزوا ُ

التحدثُعنُ آثارُمهمةُ
خبرةُالر لةُ ُ فيُدولُ
عربية ُ
التحضيرُ
للزوا ُ ،

إنُوأخواتها ُ وتهنئةُ
العرس ُ
ُ
السابع ُ مقابلةُ
شلصية ُ
الثامن ُ

اإلقامة ُ

العملُ
والهتمامُ
والقدرات ُ

ال تنالُ
بالزوا ُ
فيُدولُ
عربية ُ

النعلُ التحدثُعنُ جامعةُ
الدولُ
المزيد ُ ،الهتمامُ
العربية ُ
إنُوأخواتها ُ والقدرات ُ

طلبُاإلقامةُ النعلُ
واجراءاتها ُ المزيدُ ،
مبنيُ
للمجهول ُ

طلبُ
اإلقامةُ
واجراءاتها ُ

البدو ُ

التاسع ُ الحجز ُ

الحجز ُ

النعلُ
المعتل ُ

جزالتذكرةُ
وفندقُ
وم عم ُ

فنانونُ
عرب ُ

العاشر ُ بحثُعنُ
سكن ُ

استئجارُ
الشقة ُ

النعلُ
المعتلُ ،

إعالناتُ
شققُ
والمناقشةُ
معُصا بُ
الشقة ُ

السكنُفيُ
دولُعربية ُ

اسماُ
المكانُ
والزمان ُ
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الحاديُ
عشر ُ

النعلُ

تقديمُعنُ منرداتُ
كوريا ُ

المعتلُ ،

الثقافةُ

الكوريةُ

الثانيُ

عشر ُ

والرسائل ُ

كوريا ُ

مقدسة ُ

أسلوبُ

وأماكن ُ

الستمارة ُ

شرحُعنُ

مدينةُ

تعجب ُ

مص لحاتُ
المراسلة ُ

أسلوبُ

الشرط ُ

نموذ ُ

رسالة ُ

اللمُ

العربي ُ

وملءُ

استمارة
ُُ
عسى ُأن ُتساهم ُنتائج ُهذ ُالدراسة ُفي ُتحسين ُالقدرة ُعلى ُدراسة ُاللغةُ
العربيةُكلغةُأجنبيةُفيُكورياُ،وفيُتسليمُالضوءُعلىُأهميةُإضافةُمناهجُجديدةُ
مت ورة ِ
ُمن ُخالل ُالستمرار ُفي ُالدراسة ُ ول ُت وير ُكتب ُتعليم ُاللغة ُالعربيةُ
لل لبةُالكوريينُ.وانُركزتُ دودُهذ ُالدراسةُعلىُال البُالكوريُودوافعُتعلمهُ
ومت لباتهُ،فالحاجةُمستمرةُإلىُدراساتُأخرىُتتضمنُرأيُالمعلمُالكور ِ
يُمنُواقعُ
تجربتهُوخبرتهُلت ويرُالمنها ُ .
ُ
ُ
ُ
ُ
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المصادر والمراجع
 .1بدويُ،السعيدُمحمدُوفتحيُعلىُيونسُ(1736م)ُ،الكتاب األساسي في تعليم

العربية لغير الناطقين بها الجزء األولُ،تونسُ:المنظمةُالعربيةُللتربيةُ
الّلغة
ّ
والثقافةُوالعلومُ .

 .0خلفُ،نجوىُ(0217م)ُ،صعوباتُفيُتعليمُاللغةُالعربيةُلل البُالكوريينُ ،
Korean Association of Arabic Language &Literature, Vol.18 .6
ُ , No.2, pp. 71-108

 .7يكرياُ ،ميشال ُ(1737م)ُ ،مباحث في النظرية األلسنية وتعليم اللغةُ ،طُ،0
لبنانُ:الم سسةُالجامعيةُللدراساتُوالنشرُ .

 .5طعيمةُ ،رشدي ُأ مد ُ(1733م)ُ ،ال ّثقافة العربّية اإلسالمية بين التأليف
والتدريسُ،القاهرةُ:دارُالنكرُالعربيُ .
العربية لغير الناطقين بها :مناهجه
 .3طعيمةُ ،رشدي ُأ مد ُ(1737م)ُ ،تعليم
ّ
وأساليبهُ،الرباطُ:المنظمةُاإلسالميةُللتربيةُوالعلومُوالثقافةُُ-إيسيسكوُ .
 .9فر ُ ،محمود ُعبد ُأ مد ُ(0216م)ُ ،تجربة ُاأليهر ُفي ُتعليم ُاللغة ُالعربيةُ
للناطقينُبغيرها ُ

ُ http://azhar-ali.com .3
 .7كونغُإلجوُ(0229م)ُ،صوتياتُاللغةُالكوريةُ،عمانُ:الجامعةُاألردنية.
ُ.12كونغ ُجي ُهيون ُ(0210م)ُ ،دراسة ُعن ُالتغيرات ُعند ُال الب ُالجامعيينُ

المتلصصينُفيُالدراس ـ ـ ـ ـ ـ ـاتُالعربيُ ـ ـ ـ ـ ـةُ:تركي ـ ُاًزُعلىُالدوافـ ـ ـ ـ ـ ـعُوالتجاهـ ـ ـ ـ ـ ـاتُ ،

ُُKorean Association of Middle Eastern Studies, Vol.33,No2.
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ُ.11مدكورُ ،علي ُأ مد ُوطعيمة ُرشدي ُأ مد ُوهريديُ ،إيمان ُأ مد ُ(0212م)ُ،
العربية للناطقين بلغات أخرىُ،القاهرةُ:دارُالنكرُالعربيُ .
مناهج تعليم الّلغة
ّ

ُ.10النوويُ ،يحيى ُبن ُشرف ُأبو ُيكريا ُ(1773م)ُ ،شرح النووي على مسلمُ،
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