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الكوريني: من الطلبة لتطوير منهاج اللغة العربّية للُمبتدئني 
 دراسة تطبيقية نقدّية وحتليلّية 

 )*(لي صون هي 

 )**(د. بسمة أمحد صدقي الدجاني

 

 امللّ 
تهدف الد راسة إلى الكشِف عن أ سس ت وير منها  اللغة العربي ة للم بتدئين 

ت ل بات الدارسين وآرائهم ِمن خالل أسئلة ِمن الكوريين في تعل م اللغة العربي ة وفق م  
ِمن خالل ف .0215كوريينُدرسواُفيُاألردنُخاللُعامُ استبانة وجِ هن إلى طالبٍ 
في تجربة تعل م الل غة العربي ة وم شكالت تعل مها، ونقدهم  اً است العُآراءُأربعينُطالب

ارسين لت وير تعليم الل غة العربي ة للمبتدئين، تم رصد م ت  منها البن اء ل لبات الد 
  تعليم الل غة العربي ة، ثم تحليل نتائج إجاباتهم.منها ُ

م الدراسة م قتر ًا أل سس ت وير المنها  الت عليمي للم بتدئين ِمن ال  لبة ت قد  
الكوريين بهدف الم ساهمة في تحسين واقع دراسة اللغة العربي ة لغًة أجنبي ة في 

 كوريا.
 .الم ستوى الم بتد  -منها  كوري  –تعليمُ -عربي ة كلماتُدالة:ُاللغةُال

 
 

 .الجامعةُاألردنية (*)

 .الجامعةُاألردنية (**)
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 قّدمةمُ 
عب الكوري بتعل م الل غة العربي ة في الن صف الثاني ِمن القرن  ايداد اهتمام الش 

د هذا الهتمام بافتتاح قسم الل غة العربي ة في  م(.1735العشرين )ِمن عام وتجس 
ُ ِمن الحكومة الكوري ة آنذاك بتحسين  للدراسات األجنبي ة، ر بةً  )هانكوك(جامعة

ار عالقاتها السياسي ة ال لارجي ة مع الد ول العربي ة واإلسالمي ة، وتلبيًة لحاجات التُّج 
ُسوق ُواإلسالمي ُالعربي ُالعالمين ُفي ُوجدوا ُالذين جديدًة واسعًة  اً الكوريين

يت أيمة الن ن، في عام  ،ُإثرُ ربُرمضانُ) ربُأكتوبر(1796ُلصادراتهم. وعز 
رق األوسم، وتوج هن األن ظار إلى الل غة العربي ة. الهتمام اآلسيوي بمن قة الش 

فأنشئن أقسام جديدة للغة العربي ة في ثالث جامعات كوري ة أخرى، وصارت أربع 
جامعات ت د رِ س الل غة العربي ة ِمن بين مئة وعشرين جامعة كوري ة، إل أن الهتمام 

 .اً بالل غة العربي ة ل يزال محدود
ي ة أنها أع ن أفضلية لمن وِمن مظاهر تشجيع الحكومة الكوري ة للغة العرب

ي تقنون الل غة العربي ة في وظائف ويارة اللارجي ة، ليكونوا عونًا لها في العالقات 
 Korean Research)الدبلوماسي ة. كما قامن م سسة البحوث العلمي ة الكورية 

Foundation)  بتقديم من  تشجيعًا إلرسال با ثين إلى بلدان عربي ة لكتساب
يست يع أي طالب أو شلص ييارة البالد العربي ة أو التدريس تقان الل غة. ول الث قافة وا

فيها إل إذا كان ي جيد الل غة العربي ة، مما يدفع الراغبين إلى تعل م الل غة العربي ة. وكذل  
صون في الل غة العربي ة في  تدعم هذ  الم سسة أساتذة الل غة الكورية الذين يتلص 

 .(1)العربي ة ريةُوثقافتهاُفيُالجامعاتتدريس الل غة الكو 

                                                 
 .126 -120م(، صوتيات الل غة الكورية، عمان: الجامعة األردنية، ص0229كونغُإلجوُ) (1)
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مـادةُ 0210وقد أصبحن الل غـة العربي ـة فـي النصـل األول ِمـن العـام الدراسـي 
ـــن  ـــة فـــي أكثـــر ِم صـــة أو اختياري ـــة؛ُوهـــي:ُجامعـــةُســـيوؤلُ 15متلص  جامعـــةُكوري

(،ُوجونــغKoreaُ(،ُوكوريــاُ)Yonsei(،ُويونســيهُ)Seoul Nationalالوطنيــةُ)
(، وســــــــــــــــــون مــــــــــــــــــون Kyungwonوكيونــــــــــــــــــغ وون )(،Chung-Angُعــــــــــــــــــانغُ)

(Sunmoon( وكــــــــون كــــــــوك ،)Konkuk(ُُودانكــــــــوك،)Dankookُُوهــــــــانكوك،)
(،ُوميونـغHankuk University of Foreign Studiesُللدراسـاتُاألجنبيـةُ)

 Busan University of(،ُوبوســــــــــــانُللدراســــــــــــاتُاألجنبيــــــــــــةُ)Myongjiجــــــــــــيُ)
Foreign Studies( وجوســون ،)Chosunُللعلــومُوالتقنيــةُ)(،ُوســيوؤلSeoul 

national University of science and technologyُُودونــغُكــوك،)
(Dongguk(ُُووانُكوانغ،)Wonkwang)(1) . 

ُ تم إنشاء قسم للغة العربي ة في مدرسة رأولسان الثانوية الحكومية كما
ُفيُعامُ ة للغة العربي ة في أكثر ِمن0211للدراساتُاألجنبيةر صن ِ ص   . وخ ص 

 ثالث مدارس ثانوية هي: مدرسة جيون سون، وجودونج، وكون دوك.
الب حوث التي ت عنى بتدريس الل غة العربي ة لغًة أجنبي ة خ واٍت  ونتيجة لذل  خ   ن

ملحوظة، ون شرت مواد تعليم الل غة العربي ة في أنحاء كثيرة ِمن العالم، إل أن ها ما 
وري ت وير المناهج لتتناسب مع تزال محدودة في كوريا. وأصب  ِمن الضر 

راسي ة، ول سي ما مع  الظ روف المحل ي ة والعالمي ة، ولت رك ز على األهداف الت عليمي ة الد 
 تزايد أعداد دارسي اللغة العربي ة في كوريا. 

                                                 
م(، دراسة في التغيـر ات عنـد ال ـالب الجـامعيين المتلصصـين فـي الدراسـات 0210كونغ جي هيون ) (1)

ــة: تركيــزًا علــى الــدوافع والتجاهــات،  Korean Association of Middle Easternالعربي 

Studies, Vol.33,No2, p56.) 
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ل لمقترح ت وير  وبريت فكرة هذ  الدراسة بهدف المساهمة في الت وص 
كوريين المبتدئين في الجامعات الكوري ة، ِمن خالل منها  الل غة العربي ة للدارسين ال

تقييم م حتو ى الكتب المتداولة لتعليم الل غة العربي ة فيها، واست الع آراء ال  الب في 
  دورُالمنها ،ُوم البهمُو اجاتهم.

 تقييم كتب تعليم الّلغة العربّية للمبتدئين الكوريين
في الت عليم، فالت دريس أيًا كان  اً حوريم اً أساسي اً ما ِمن ش ٍ  في أن للكتاب دور 

نوعه أو أسلوبه، فإن ه يعتمد اعتمادًا كبيرًا على المنها . فالكتاب المناسب ي عد  ِمن 
العوامل الم ث رة في تنظيم عملية الت عل م، وهو مصدر تعليمي أساسي يعتمد عليه كل 

داولةُباهتمامُالبا ثين،ُفعكنواُِمن الم عل م والم تعل م في الد رس. لذا  ظين الك تب الم ت
ِمن  ين آلخر، ل سيما أن الكتاب ي ل ف في  اً وت ويُر اً على دراستها تحلياًل وتقييم

 معظم األ يان دون اعتماد على أ سس مبنية على نتائج أبحاث ميداني ة.
تقييم محتو ى الكتب المتداولة لتعليم الل غة العربي ة في الجامعات الكورية في 

 دراسة:هذ ُال

، الجزء األول )بدوي، 1  م(1736( الكتاب األساسي 

0 )1(Elementary Modern Standard Arabic Part 1) 종합아랍  
6 )1아랍어 )الل غة العربي ة الجزء األول( 

وت ستلدم هذ  الكتب في أقسام الل غة العربي ة، وقسم علم الشرق األوسم في جامعات 
ُالثالاً كوري ة  الي ُالكتب ُهدفن ُوقد ُ)القراءةُ. ُاللغوية ُالمهارات ُتأسيس ُإلى ث

 والستماع والكتابة والمحادثة(، والقواعد لتعليم الل غة العربي ة للمبتدئين. 

عن المنظمة العربي ة للتربية والث قافة  -الجزءُاألول-صدرُالكتابُاألساسيُ
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ُعامُوالعلوم، جهاي الت عاون الد ولي لتنمية الث قافة العربي ة اإلسالمي ة، في ت ونس
، وأعد   السعيد محمد بدوي، وفتحي علي يونس. وأعيدت طباعته عدة 1735

مرات. وي لاطب منهجه م تعل مي المستو ى المبتد ، فيستهل  بتوطئٍة صوتيٍة 
م نصوصًا بسي ة تعكس مظاهر الحياة اليومي ة.  لألبجدية، ويقد 

ُر     ُكتاب  (Elementary Modern Standard Arabic Part 1)وصدر
종합아랍어 1ُ ُعام ُدارُالنشرُسونجُسانُفيُكوريا ُعنُم بعة ،1733ُر،

، وأعد   كل ِمن: لي 1773و 1733وط ِبع  كذل  عدة مرات، ما بين عامي 
 دوسون، ولي خيوتشال، في جزأين. 

ص للمستو ى المبتد ، ويضم ثالثين درس ل فقد خ صِ  . وأد ى اً أما الجزء األو 
العربي ة بأصواتها ونحوها وصرفها وثقافتها في كوريا، في تعليم الل غة  اً كبيُر اً دوُر

،ُمماُجعلهُأ دُأهمُالمصادرُونج  في ذل ، فحظي باهتماٍم كبيٍر وشهرٍة واسعةٍ 
 الرئيسة في تعليم الل غة العربي ة في معظم الجامعات الكوري ة.

)الل غة العربي ة، الجزء األول(ر، في ويارة التربية  아랍어1ثم ط بع كتاب ر
. واستهدف تعليم الل غة العربي ة والث قافة 0220موارد اإلنساني ة في كوريا عام وال

ة مرات ما بين عامي  ة. وط بع عد  . وقد أل نه م0212و 0220العربي ة بصورٍة خاص 
ثمانية أساتذة كوريين جامعيين، وأساتذة ِمن الجامعة األردني ة، وجامعة القاهرة، 

ُاللا ُمحمد ُوجامعة ُتونس، صون في وجامعة مس في المغرب، وجميعهم متلص 
ه لل الب الكوريين في المر لة الثانوية، ونال شهرًة  الل غة العربي ة وآدابها. وهو موج 

 واسعًة في الجامعاِت الكوري ة.
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 الّتقييم منهجّية
راسة المعايير  األساسية في تقييم المناهج ِمن خالل دراسة  راجعن الد 

عملُفيُإعدادُالموادُالتعليميةُلبرامجُتعليمُالعربيةر.ُ رشديُطعيمةُفيُكتابهُردليل
ثم وضعن معايير لتقويم كتب تعليم اللغة العربي ة تتناسب مع هذ  الد راسة، وتظهر 

 فيُالجدولُاآلتي:

 خ ةُالكتابُ
 وأهدافه

مة ت بي ن هدفه ؟-  هل يحتوي الكتاب على م قد 
 هلُكاننُاألهدافُواضحة؟ -
ات للم عل م، وطريقة الحل، أو ال ُّرق هل يحتوي على إرشاد -

 الم ثل ى للتدريس؟
 لمن ي ل ف الكتاب؟ وعلى أي م ستو ى ي رك ز كتابه؟ -

 ما هو محتوى الكتاب عمومًا، وكل  درٍس على  دة؟ - تكوينُالكتابُ  

 اللغوي  المحتوى 

 ماُالمهاراتُاللغويةُالتيُيقصدُالكتابُإلىُتنميتها؟ -
 ب؟ماُلغةُشرحُالكتا -
هل فيه شرح عن النروقات بين الل غة العربي ة والل غة  -

 الكوري ة؟
هل ي نم ي الم حتو ى الل غة الوظيفي ة التي يحتاجها المتعل م في  -

  ياته اليومي ة؟
 كيقُتعرضُالقواعدُفيُالكتاب؟ -
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 التدريبُوالتقويم

دة للو دة  - هل ترتبم التدريبات باألهداف التعليمي ة الم حد 
 اسية؟الدُر

 هلُتتنوعُالتدريباتُفيُأنماطها؟ُ -
 هل تساعد التدريبات على التقويم الذاتي للمتعل مين؟ -

 المحتوى الثقافي

 هل يتناول موضوعات متنو عة؟ -
هل الموضوعات إسالمي ة أم عربي ة أم عالمية أم تجمع بين  -

 الثقافاتُالملتلنة؟
 وما كيفي ة عرضها وتدريسها؟ 

 ما الوسائل التعليمي ة المصا بة؟ - مصا باتُالكتاب

 مضمون الّتحليل
 :أوال: خطة الكتاب وأهدافه

ُ وهو كتاب شامل للمتعل مين  الكتاب األساسّي، الجزء األول،يهدف
المبتدئين من الناطقين بغير العربي ة في أي مكان، إلى تقديم أساسيات اللغة 

مته. إل أنه  حًا تقسيماته في مقد   لوًل  ل يعرض إرشادات للمعل م أوالعربي ة، موض 
للتدريبات، أو ال ُّرق الم ثل ى لتدريس الل غة العربي ة؛ لذا ي واجه معل م الل غة العربي ة 

عوبة في تناوله.  لغير الناطقين بها بعض الص 
ُــــــــــــــكت  (Elementary Modern Standard Arabic Part 1)اب

종합아랍어1 (ُر ُكتاب ُمن  Elementary Modern(1737مأخوذ
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Standard Arabic  ر المنشور في أمريكا، لذل  فإنه ل يراعي  الة المتعل م وبيئته
ة. وينتقر الكتاب إلى توضي  أهدافه وارشادات للمعل م، فيعرض تنسيرًا بسي ًا  اللاص 
لمنها  الكتاب في مقدمته. وقد يواجه الم عل م م شكالٍت في تدريس الل غة العربي ة، 

 قد ي واجه الم تعل م في تعل مها بسبب عدم وجود دليل م رافق. وكذل 
رِ ح بالهدف، ول )الّلغة العربّية، الجزء األول(  아랍어1وكتابُ ل ي ص 

مها ِمن خالل كتاب دليل المعل م مع  مته، لكنه ي قد  م إرشادات للمعل م في مقد  ي قد 
 يس،ُوأنش ةُالتعليم.توضي  الهدف النرعي لكل درٍس، وارشاداته، وطريقة التدر 

 :: ُمكّونات الكتاباً ثاني
ر  توطئة الكتاب األساسي، الجزء األول يحوي  خمسة وعشرين درسًا، تتصد 

صوتية لألبجدي ة. ويتألف كل  درس ِمن نص  معنون وكلمات جديدة وتدريبات بالل غة 
مرُالعربي ة فقم، دون لغة وسي ة. ويعرض الكتاب الكلمات الجديدة باللون األ 

، وي بري تشكيلها باللون األ مر.  سواء في التدريبات أو النص 
 (Elementary Modern Standard Arabic Part 1)كتابُ أم ا

종합아랍어1  ،أساسي ٍ فيحوي ثالثين درسًا. ويتأل ف كل  درس ِمن نص 
ومنردات، وقواعد، وتدريبات. والكتاب ل يتضم ن أي صور أو رسومات تتعل ق 

وان للتوضي  للمتعل م. وبالرغم ِمن أن هذا الكتاب للمبتدئين، فإنه ل العن بالنص  أو
م توطئة صوتية لألبجدي ة، مم ا ي عيق تعل م ال الب.  ي قد 

ِمن خمسة وعشرين )الّلغة العربّية الجزء األول(  아랍어1ويتأل ف كتاب  
ن كل درس ِمن هدٍف رئيسي، واستماع، ومحادثة، وقراءة، ومنرد ات،ُدرسًا. ويتكو 
قبلُ اً وتعبير، وكتابة، وقواعد، وتمرينات وث قافة عربي ة. ويقد م الكتاب درسًا تمهيدي  
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ُتمرينات،ُ ُالحرفُالصامنُوالصائنُمع ُال البُمنُخالله ُفيتعلم الدرسُاألول،
ُبإجاباتُ ُملحق ُالكتاب ُنهاية ُوفي ُتسجيلي. ُقرص ُمع ُالحروف ُن ق وكيفية

اول موضوعات متنو عة تتضم ن المهارات التمرينات،ُومعجمُلمنرداتُالكتاب.ُويتن
 األربعُوالقواعدُبصورةُمتساوية.

 :: المحتوى اللغوي اً ثالث
أساسًا على تنمية مهارتي الستماع الكتاب األساسي، الجزء األّول ي رك ز 

والمحادثة باعتبارهما المدخل ال بيعي لدراسة اللغات الحي ة. فتتناول نصوصه 
اليومي ة ِمن خالل التعامل التلقائي مع أبناء الل غة،  األساسي ة موضوعات الحياة

م نموذ  القاعدة ليستوعب المتعلم نظام اإلعراب  وتمرينات قواعد متنو عة، وي قد 
 والنظامُالتركيبي.ُ

ومنها  الكتاب األساسي بشكل عام للمتعل مين المبتدئين من غير الناطقين 
م الل   غة العربي ة دون لغة وسي ة. فيصعب على بالعربي ة في بلدان العالم، إذ ي قد 

 المتعل م الكوري الم بتد  أن يدرسه و د  في بداية مر لة تعل مه للغة العربي ة.
 Elementary Modern Standard Arabic Part)ويتضم ن كتاب 
1) 종합아랍어1 متنو عة الموضوعات يتناول فيها مهارات الستماع  اً نصوص

ُوالكتابة ُوالقراءة ُالقراءةُوالمحادثة ُوتدريباتُعلىُأنواع ُالتركيزُعلىُالقواعد، ُمع ،
الملتلنة، ومهارة الكتابة. وتأتي مهارتا الستماع والمحادثة في المر لة الثانية ِمن 
 يث الهتمام. وقد اعتمد في منهاجه على تقديم القواعد ِمن خالل شر ها بالل غة 

تقابلية بين اللغتين العربي ة الكوري ة،  يث يشرح معظم القواعد من خالل مقارنة 
مها بتدر   ووضوح.  والكوري ة، ويقد 
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م بالل غة  )الّلغة العربّية، الجزء األول( 아랍어1واعتمدُمنها ُكتابُ المقد 
الكورية على المهارات األربع )القراءة والستماع والكتابة والمحادثة( في محتوى 

 بسيمُوس حيُوموجز.
م المص ل  ويشر ه، ثم وات سمن طريقة تقديمه للقواعد  بالبساطة، في قد 

يعرض األمثلة المناسبة دون تدريبات عليها. فال ي لبي  الكتاب ر بة المتعل م 
و اجاته،  يث ل يتمك ن ِمن معرفة القواعد وظيفي ًا بشكٍل واضٍ ، أو ِمن ت بيقها 

 كتابةُومحادثة.
 :: الّتدريب والّتقييماً رابع

ُ ُتدريبات دة اسّي، الجزء األّول الكتاب األسترتبم بأهداف تعليمي ة م حد 
دة، مثل: الستبدال، والمنردات،  للو دة الدراسي ة، وأنماط التدريبات متنو عة ومتعد 
د، وكثير  والسُّ ال والجواب، واإلعادة والتكرار، واختيار اإلجابة الصحيحة ِمن متعد 

اراتُاألربعُفيُالمر لةُمنهاُ ولُالقواعد.ُويمكنُالقولُإنهُمنُالصعبُتحقيقُالمه
األولى ِمن تعل م الل غة، لفتقار  لشرح للقواعد. فيحصل المتعل م على القواعد اللغوية 
عن طريق عمليات الستنتا  القائمة على التدريبات، ومال ظة الل غة في أثناء 

ُالجوابُالنموذجيُ اً الستلدام. ول يست يع ال الب أن ي قي م ننسه ذاتي ُوجود لعدم
 لتدريبات.ل

ُكتاب ُمنها  ُيتناول ُ ين  Elementary Modern Standard)في
Arabic Part 1) 종합아랍어1  ،تمرينات متنو عة؛ أبريها تغيير المنردات

والستبدال، واكمال النراغ، والترجمة من الل غة العربي ة إلى الل غة الكورية أو من 
عروضة،ُوربمُالكلماتُفيُالكورية للعربي ة، وتحديد الصواب والل أ في الج مل الم

ج مل. ويشرح القاعدة والتمرين بدق ة وبصورة متدر جة بالل غة الكورية، ولكن معظم 
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لمهارتيُالكتابةُوالقراءة.ُوبسببُ اً التمرينات ت رك ز على القواعد والباقي يتناول تدريب
 ذل  ل يتدرب المتعل م الكوري على مهارتي الستماع والمحادثة للتواصل الحي.

فتتباينُفيهُالتدريباتُ )الّلغة العربّية، الجزء األول( 아랍어1أم ا كتاب 
بين استماع ومنردات وس ال وجواب، وكتابة عن صورة معروضة، ثم التحد ث 
عنها. ويرك ز على تدريبات مهارات المحادثة والستماع والكتابة في األغلب، في 

ب بالتدر ب على القواعد. غير أن ه  ين ينتقد لتدريبات على القواعد، فال ت سعف ال ال
ِمن إيجابيات هذا الكتاب أن ه يعرض في آخر  إجابات الت دريبات، مما ي ساعد في 

 التأكد ِمن اإلجابات الصحيحة، وفي تقييم المتعل م لننسه.
  :: المحتَوى الثقافياً خامس

ُيدورُ موضوعاٍت عام ةً الكتاب األساسي، الجزء األول يتناولُمنها ُ مما
في الحياة اليومي ة في البالد العربي ة، وموضوعات متنو عة تجمع بين الثقافات 
الملتلنة، وت بري عناصر الحضارة اإلسالمي ة والتاريخ العربي. وألن تعلُّم الل غة هو 
تعر ف ثقافات األمم و ضاراتها فإن المتعل م الكوري بحاجة لتوضي  بعض المنردات 

ُع ُالمنها  ُهذا ُفي ن البيئة العربي ة، مثل كلمة ركبابر، ور لبنر، المستلدمة
ورملوخيةر، ورصالةر...إلخ،  يث ل يوجد شرح دللي لها، وثم ة اعتماد على 

 الصورُفيُتقريبُالمنهوم.
 Elementary Modern Standard)بينما يتضم ن منها  كتاب

Arabic Part 1) 종합아랍어1  دة؛ منها ما يتعل ق بالحياة موضوعات متعد 
مي ة كاألخبار والسنر، والمرأة العربي ة، والت عليم في العالم العربي، و ياة البدو، اليُو

والِحكم العربي ة، والنرق بين الن صحى والعام ي ة. ويتعر ف ال الب ِمن خالل هذ  
 النصوص إلى الث قافة العربي ة والم جتمع العربي.
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ُ ُكتاب ُمنها  ُيشمل ُ ين األول(  )الّلغة العربّية، الجزء 아랍어1في
موضوعات متعددة متعلقة بالتواصل اليومي في البالد العربي ة. ويرك ز على المتعل م 
الكوري، لذا توجد موضوعات كثيرة توض   النرق بين الث قافة الكوري ة والث قافة العربي ة، 

عل م والمواقف التي يمر  بها المتعلم الكوري في البالد العربي ة، والمواقف التي يمر  بها المت
م الكتاب  ُاللصوص-العربي في كوريا. وي قد  ُوجه ث قافة الحضارة العربي ة  -على

اإلسالمية تحن عنوان رتعر ف إلى الث قافة العربي ةر في كل  درس. فيعرض مثاًل عن 
سة، والتقويم اإلسالمي، وعن شهر رمضان وعيدي الن ر  أماكن إسالمية مقد 

م نماذ  لك ت اب ع رب و كايات ِمن ألف ليلة وليلة، وصورًا أليياء واألضحى. كما يقد 
وطعام تقليدي، وآلثار مشهورة في بالد عربية. فتهيئ موضوعاته المتعل م الذي لم يسبق 
نر إلى بالد عربي ة أن يتعر ف على مالم  ثقافي ة للشعوب العربي ة بشكٍل أو بفخر.   له الس 

 :: مصاحبات الكتاباً سادس
إلى دليل شامل للمعل م، ويكتنى  الكتاب األساسي، الجزء األولينتقدُمنها ُ

نات الدروس، وطريقة سير  ر ومكو  مة لتوضي  طبيعة المقر  ببضعة أس ر في الم قد 
أنُ -خاصةُالمبتد -(،ُلذاُيمكنُللمتعلمDVDُالدرس. وي صا ب الكتاب قرص )

 يتدر ب على المحادثة والستماع لوقن أطول. 
مة   Elementary Modern Standard Arabic)كتابوتتناول مقد 

Part 1) 종합아랍어1  .ر نات الدروس، لكنها ل توض   طبيعة المقر  م كو 
ُقرصُ) ُالستماعُخصوصDVDويصا به ُمهارة ُفي ُيساعد ُيستمعُاً ( ُفالمتعلم ،

 إلى الن ص األساسي والمنردات الجديدة وبعض التمارين ِمن خالله. 
ُعديدة،ُويرك ز الكتاب جل  اهتمامه عل ُتدريباتُقراءة ُفنجد ُالقراءة، ىُمهارة

 لكنهُافتقرُلكراسةُتدريبات،ُوألجوبةُأسئلةُالتدريباتُالاليمةُلتقييمُالمتعلم.
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،ُوفيهُ)الّلغة العربّية، الجزء األول( 아랍어1وثم ة مرشد للمعل م مع كتاب 
ُويساعدُوجودُ ُالنص،ُوشر ه. ُالتدريس،ُوتقسيم إرشاداتُلكلُدرسُ ولُطريقة

ُإلُأنُالحاجةُال ُالكتابُفيُتحقيقُكثيرُمنُاألهدافُالعامة، قرصُالمدمجُمع
 لمزيدُمنُالتدريباتُعلىُالمهاراتُاللغويةُواضحة.

 وعندُتقييمُالكتبُالسائدةُالمستلدمةُفيُالمر لةُالجامعيةُنال ،ُماُيأتي:
ــٌه للمــتعل م ِمــن غيــر النــاطقين  إن منهــا  رالكتــاب األساســي، الجــزء األولر موج 

ــة الجــزء األول(  ــا منهــا  )الل غــة العربي  ر아랍어ُبالعربي ــة فــي كــل أنحــاء العــالم. أم 
رُ 종합아랍어 (Elementary Modern Standard Arabic 1)ومنهـا ُر

هان للمتعل مين الكوريين فقم.   فهما موج 
لذل  فإن المتعل م الكوري يواجه صعوبة إلى  دٍ  ما في دراسة منها  رالكتاب 

ُ ُبشكل ُونظُراألساسير ُالكتابينُاآلخرين. ُفيُدراسة ُيواجه ُمما لقل ة الكتب  اً أكبر
هة للمتعل مين الكوريين في كوريا، فإن  الحاجة تض ر الجامعات والم سسات  الموج 

 لعتمادُرالكتابُاألساسيرُ تىُاآلن.
ومع أن منها  الكتابين الكوريين بالل غة الكورية، إل أن الحاجة ماسة إلجراء 

ُتراعيُ فية، فعلى سبيل المثال، على مستوى المنردات؛ لتحسيناتُإضا ُأن بد
مستوى المتعلم، وفي تقديم القواعد بشكل توظيني مع شر ها، وفي الواجبات، 
والتقويم، وتدريبات تجسد أهداف المنها ، إذ إن الكتب المتداولة ل تلب ي الحاجة 

ة لت وير  منها  مناسب لتعليم الل غة الم لوبة، ويمكن القول، إن هناك ضرورة م ِلح 
دة.  العربي ة للدارسين الكوريين في المستويات المتعد 
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 التحليل والنقد ِمن خالل االستبيان
المنها  الذي ي لب ي  اجات المتعل مين، است لعن الدراسة م الب  ولت وير

 الم تعل مين، ثم  ل لن هذ  الم الب لعمل مقترح لت وير كتاب الدارسين الكوريين
 المبتدئين.

ةُووج هن استبانة الد راسة إلى طالب كوريين درسوا في األردن خالل عام
، كانوا قد بدأوا دراستهم للغة العربي ة في كوريا؛ فكثير ِمن ال الب الكوريين 0215

ة سنة أو سنتين في جامعاتهم في كوريا، ثم  م لمد  يدرسون المستوى المبتد  والمتوس 
ص في أقسام يدرسون في بلد عربي مد   ة نصف سنة أو سنة غالبًا. بعضهم يتلص 

الل غة العربي ة، والبقي ة في أقسام أخرى. ونظرًا للظروف السياسي ة في المن قة 
العربي ة، فإن معظم ال الب الكوريين يتوج هون لألردن طلبًا لألمن والستقرار. وقد 

فيُمركزُاللغاتُفيُ ورياً طالبًا ك 07ط ب ق الستبيان على عي نة ِمن مجتمع البحث؛ 
طالبُكوريينُفيُمركزُاللغاتُفيُكليةُالمجتمعُالعربي،ُ 12الجامعة األردني ة، و

طالب كوريين ي عل مهم مدر س خاص. فبلغ عدد ال الب الذين شاركوا في  3و
 طالبًا. وناقشن الدراسة المحاور اآلتية: 72الستبيانُ
 .ة الكوريين ومشكالتهم في تعلُّمها( وضع تعلُّم الل غة العربي ة بين ال لب1
( درجة الرضا عن المناهج المستلدمة في كوريا لتعليم الل غة العربي ة 0

  .للمستوى المبتد 
 .( مت لبات الدارسين الكوريين لت وير منها  تعليم الل غة العربي ة6

 المنهج الوصني لرصد الظاهرة وضبم النسب المئوي ة. واعتمدت الد راسة
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د ِمن ال الب الكوريين المشاركين في الستبيان في أقسام مرتب ة درسُعد
أيُ طالباً  03بالدراسات العربي ة في جامعات كوري ة، وبعضهم تلر   فيها. وهم 

للدراساتُ (هانكوك): تسعة طالب منهم ِمن قسم الل غة العربي ة في جامعة 92%
بوسان للدراسات األجنبي ة،  طالب ِمن قسم الل غة العربي ة في جامعة 3األجنبي ة، و

طالب ِمن  6طالب ِمن قسم دراسات الشرق األوسم في جامعة دانكوك، و 3و
غة العربي ة في جامعة قسم الل غة العربي ة في جامعة جوسون، وطالبان ِمن قسم الل  

 ميونغُجي.
صات غير الل غة العربي ة  ،ُ%62في  ين كانن نسبة المتعل مين في تلص 

صاتهم بين علوم الدين، وعلم اللغات، وعلم وعددهمُاثناُع شر طالبًا، وتنوعن تلص 
اإلدارة، والعالقات الدولي ة، واألدب الكوري، ووسائل اإلعالم. ويتض  ذل  في 

 الجدولُاآلتي:

ص  النسبةُالمئوية عدد اسمُالجامعةُالكورية التلص 

تلصصاتُمرتب ةُ
 بالدراسات العربي ة 
أو دراسات الشرق 

 األوسم

 7 معةُهانكوكُللدراساتُاألجنبيةجا

92% 

 6 جامعة جوسون 

 3 جامعةُدانكوك

 0 جامعةُمنونغُجي

 3 جامعةُبوسانُللدراساتُاألجنبية

 تلصصات أخرى 
جامعاتُسيولُالوطنيةُوكورياُ

 و انجُدونجُوسانجُمنونج
10 62% 
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مينُالذينُأما ِمن  يث سنوات تحصيل الل غة العربي ة: فقد بلغ عدد المتعل  
،ُوسبعةُ%15يتعل مون الل غة العربي ة لمدة أقل ِمن ستة أشهر ستة طالب، نسبتهم 

يدرسون العربية  اً ،ُوأ دُعشرُطالب%19,5طالب ِمن ستة أشهر إلى سنة، نسبتهم 
، وسبعة طالب يدرسونها ِمن سنتين إلى %09,5ِمن سنة إلى سنتين، نسبتهم 

طالب يتعل مون الل غة العربي ة ثالث سنوات ،ُوتسعةُ%19,5ثالثُسنوات،ُنسبتهمُ
 .%00,5فأكثر،ُونسبتهمُ

 النسبةُالمئوية عدد سنوات تحصيل الل غة العربي ة

 %15 3 أقلُمنُستةُأشهر

 %19,5 9 ستةُأشهرُإلىُسنة

 %09,5 11 سنةُإلىُسنتين

 %19,5 9 سنتينُإلىُثالثُسنوات

 %00,5 7 أكثرُمنُثالثُسنوات
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 ئج إجابات الطالب عن وضع تعلم الّلغة العربّية ومشكالت فيهاتحليل نتا
 * ما الغرض ِمن تعلم  الل غة العربي ة؟

 النسبةُالمئوية عدد إجابات

 %50,5 01 الحصولُعلىُعمل

 %10,5 5 الدراسةُفيُاللار 

 %62 10 الهتمام/ُالهواية

 - - الدين

 %5 0 تلصص متعلق بالل غة العربي ة أو الشرق األوسم

ي ظهر الجدول أن نسبًة كبيرة ِمن ه لء ال الب يتعل مون الل غة العربي ة 
،ُوبعضهمُبهدفُ%50,5،ُأيُماُنسبته01ُبهدفُالحصولُعلىُعمل،ُوعددهمُ

ُفيُاللار ُ ُ%10,5الدراسة هوايًة، نسبتهم  اً شلص 10أشلاص، وآخرون؛  5،
صهما يتعل ق بالثقافة العربي ة ، وثم ة طالبين يتعل مان الل غة العربي ة ألن  تلص  62%

رق األوسم.  والش 
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 ؟اً *ُماذاُتستلدم/ُتستلدمينُ ينماُتدرس/ُتدرسينُبننس ُغالب

 النسبةُالمئوية عدد إجابات

 % 12 7 اإلنترنن

 % 5 0 التلناي

 - - الراديو

 % 00,5 7 المحادثة

 % 30,5 05 الكتاب

 - - آخرى 

ُ ى الكتاب في تعلمهم الل غة العربي ة، من المتعل مين عل % 30,5يعتمد
علىُالتلنايُ)مشاهدةُالمسلسالتُواألفالمُ %5يعتمدون على اإلنترنن، و %12و

يعتمدون على مهارة المحادثة مع أبناء  %00,5العربيةُواألخبارُباللغةُالعربية(ُو
الل غة. فيت ض  ِمن خالل عرض النتائج أن معظم المتعل مين الكوريين يعتمدون 

د على أهم ية المنها  أساسًا لتعل م ال كتاب وسيلًة لتعل م الل غة العربي ة. وهذا ي ك 
ي الهتمام به وت وير  عم ا هو عليه.  الكوريين العربية، مم ا يعز 
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 * ما هي المشكالت التي واجهت ها/ واجهِتها منذ بداية تعل م  الل غة العربي ة؟

 النسبةُالمئوية عدد إجابات

 %12 7 صامنُوالصائنالحرفُال

 %52 02 اللن،

 %9,5 6 ترتيبُالكلمات

 %00,5 7 المنردات

 %5 0 الث قافة والحضارة اإلسالمية

 %5 0 أخرى )مص لحات القواعد(

خلصن دراسة إجابات ال الب إلى أن مشكلة المتعلمين الكبرى عند بداية 
بذل ،ُبينماُ %52ةُببنس اً متعلم 02تعلُّمهم الل غة العربي ة هي اللن،،  يث صرح 

ُ 7أقر   ُأي ُ %00,5طالب ُوواجه ُالمنردات. ُ 7بصعوبة ُبنسبة  %12طالب
مشكالتُمعُ %9,5طالبُأيُ 6صعوبةُمعُالحروفُالصامتةُوالصائتة،ُووجدُ

ترتيبُالكلمات،ُولقىُطالبانُصعوبةُفيُدراسةُموضوعاتُثقافةُالحضارةُالعربيةُ
،ُصعوباتُفيُاستيعابُالقواعدُ%5ةُ،ُوواجهُطالبانُبنسب%5اإلسالميةُبنسبةُ

 في بداية تعلمهما الل غة العربي ة.
ِمن المتعل مين الكوريين يواجهون  اً واتض  ِمن خالل الستبيان أن كثير 

مشكلة اللن، عند بداية تعلم الل غة العربي ة بسبب عدم وجود أ رف مشابهة لها في 
 روف الل غة العربي ة سواء  الل غة الكورية. ويللم ال الب الكوريون بين أصوات
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أكان ذل  في القراءِة أم الكتابِة. كما أفادت نتيجة الستبانة إلى الحاجة لت وير 
المنها  بحيث يراعي المشكالت التي تواجه متعلم الل غة العربي ة، وضرورة استلدام 

 (،ُمعُشرو اتُمنصلة،ُوتدريباتُأكثر.DVDوسائلُمساندةُمثلُأقراصُ)
 /تدرسين،ُفيُأيُمجالُتواجه/ُتواجهينُمشكالتُمحددة؟*ُعندماُتدرس

 الموضوع

 إجابات

صعبُ
 جداً 

 نق ة( 5)

 صعب
(6 

 نق ة(

 متوسم
(1 

 إجمالي نق ة(

 النسبةُالمئوية

( =

 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 عالستما

 %79 77 13 19 5 القراءة

 %57 113 16 15 10 الكتابة

ث قافة الحضارة 
 اإلسالمية

7 3 03 90 63% 
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وبتحليل النتائج التي  صلنا عليها في الجدول أعال ، فإن المتعل مين 
منُبينُباقيُ %91الكوريين يواجهون صعوبة أكبر في القواعد والمحادثة نسبتها 

التي يأتي ترتيبها كما يأتي: م ن يواجهون صعوبات في تعل م الستماع  الموضوعات
ُ ، وم ن %57، وم ن يواجهون صعوبة في تعل م الكتابة فنسبتهم %36نسبتهم

، وأم ا م ن يواجهون صعوبة في %53يواجهون صعوبة في تعل م المنردات فنسبتهم 
لحضارة اإلسالمية ل تشك ل . وي ظهر الجدول أن ث قافة ا%79تعل م القراءة فنسبتهم 

صعوبة لدى المتعل مين الكوريين. كما اتض  ِمن خالل الستبيان أنهم يرغبون في 
تعل م المحادثة والقواعد بشكٍل م رك ز أكثر، مما يدل على إدراكهم ألهمية التغلب 

 على صعوبات الل غة.
بب، وهو رإذا كانن أجاب ُالسابقةُويتبع السُّ ال السابق تعليل لبيان الس  ت 

بب في ذل ؟ر، واختيار اإلجابة من وا د إلى اً رصعبُجد ر أو رصعبر، ما الس 
 اثنين.ُكماُتتض ُفيُهذاُالجدول:

 النسبةُالمئوية عدد إجابات

 %12 9 قلةُالوقنُالاليمُللتحصيل

 %70 62 الكتابُغيرُمناسب

 %61,7 00 اختالف كبير بين الل غة العربي ة والل غة األم

 %15,9 11 ودُتعليمُنظاميعدمُوج

 - - أخرى 
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 %70طالبًا، أي نسبة  62بلغُعددُالذينُأجابواُبأنُالكتابُغيرُمناسبُ
ُوأجابُ ُ 00منُال البُالكوريين، بوجود اختالف بين الل غة  %61,7أيُبنسبة

،ُوكاننُبنسبة11ُالعربي ة والل غة األم، واجابات بند رعدم وجود تعليم نظامير بلغن 
ُأم15,9% ،ُ ُبنسبة ُفكانن ُللتحصيل ُالاليم ُالوقن ُقلة ُنتيجة ُبلغُ %12ا  يث
ُ طالب. أي أن عددًا من المتعل مين الكوريين الذين يجدون صعوبة في  7عددها

تعلم الل غة العربي ة، ل سيما القواعد والمحادثة، ناتجة عن المنها  غير المناسب، 
بد  للمنها  من مراعاة تل   النتيجة الختالف الكبير بين طبيعة الل غتين. ف وأيضاً 

عوبات التي يواجهها المتعلم الكوري عند ت وير ، مع تقديم الشرح الدقيق بشأن  الصُّ
عوبات.  ؛الختالفات بين الل غة العربي ة والل غة األم  ليساعد في تجاوي هذ  الصُّ

 *ُأيُالمهاراتُوالموضوعاتُترغب/ُترغبينُفيُتعلمهُأكثر؟ُ

 المئوية النسبة 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
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ي ظهر هذا الجدول ر بة الدارسين الكوريين في تعل م مهارة رالمحادثةر أكثر 
ُفردًا أي ب 13من المهارات األخرى، فبلغ عددهم  ُعددُ%75نسبة ُبلغ ُكما ،

 . %02دارسين،ُبنسةُ 3الدارسين الذين يريدون تحسين قدرتهم في القواعد 
أم ا المتعل مون الر اغبون في الت ركيز على دراسة رالستماعر بالعربي ة، فعددهم 

5 ُ ُبنسبة ُمنُ%10,5أشلاص، ُالمزيد ُباكتساب ُالراغبين ُال الب ُعدد ُوكان .
ُ ُ 12رالمنرداتر ُما ُطالبُأي ُو%12نسبته ُتنميةُ 6، ُفي ُرغبتهم ُأبدوا طالب

ُ ُنسبتهم ُبلغن ُر ُرالكتابة . وأم ا مهارة رالقراءةر ورث قافة الحضارة %9,5مهارة
 .%0,5أيُبنسبةُ -اإلسالميةرُفحظينُبالنسبةُاألقل؛ُفأبدىُطالبُوا دُرغبتهُ

ونذكر ِمن إجاباتهم على هذا الس ال: أي المواضيع ترغب/ ترغبين في 
 كثر؟:تعلمهُأ

بب قلة الوقن الاليم لتحصيل هذ  المهارة في  بالنسبة إلى رالمحادثةر: الس 
قسم الل غة العربي ة في الجامعة الكورية، ومهارة المحادثة أهم في مجال تعل م الل غة 

،ُولزيادةُفرصُالحصولُعلىُعمل،ُاً الثانية، واستلدام الل غة في الحياة اليومية كثير 
 لل غة في البالد العربي ة.والت واصل مع أبناء ا

بب هو صعوبة فهم قواعد الل غة العربي ة. وأم ا بالنسبة  وعن رالقواعدر: الس 
لـرالستماعر: فهو ضروري في الحياة اليومي ة، وعدم الوصول لدرجة الكناية والقدرة 
على استيعاب الستماع مشكلة في الت واصل مع أبناء الل غة العربي ة في البالد 

ُأنُبعضُالعربي   ُكما ُللتدربُعلىُالستماعُ تىُاآلن. ُالمصا بة ُالمواد ُوقلة ة،
المتعل مين يرغبون في تعل م رالمنرداتر أكثر لممارسة الل غة مع أبنائها بكلمات 
 ومص لحاتُعديدةُوموضوعاتُمتنوعة،ُولمعرفةُالتعبيراتُالمتداولةُفيُالمحادثة.
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ن أن يتعلموها أكثر نتيجة قلة والمتعل مون الذين اختاروا رالكتابةر يريدو 
النرص لتحصيل الكتابة أو الت درب عليها، على النقيض من المهارات األخرى مثل 
ُفيُممارسةُالعمل.ُوال البُالذيُاختارُ ُوالمحادثة،ُولضرورتها الستماعُوالقراءة
 رالقراءةر لم ي جب عن سبب اختيار  لها، وال الب اآلخر الذي اختار رالث قافة و ضارة

صه واهتماماته.  اإلسالمر يرغب في أن يتعلمها لرتباط هذا البند بتلص 
 مدى رضاك عن المناهج المتداولة لتعليم الل غة العربي ة ؟ *

 النسبةُالمئوية عدد إجابات

 % 5 0 اً راٍض جد

 % 02 3 راضٍ 

 % 00,5 7 متوسم

 % 72 13 غير راضٍ 

 % 10,5 5 اً غير راٍض جد

ل مين بأنهم غير راضين عن مناهج تعليم الل غة العربي ة منُالمتع %52أجابُ
متعل مين  5،ُواختارُ%72رغير راٍضر أي ما نسبته  اً طالب 13المتداولة،ُإذُاختارُ

وبناًء على ذل  ي ظهر الستبيان عدم رضى  .%10,5رُأيُبنسبةُاً رغيرُراضُجد
ُمتعلمانُغالبية ال الب الكوريين عن مناهج تعليم الل غة العربي ة الس ُفاختار ابقة.

ارسون %02متعل مين رراضر بنسبة  3،ُواختارُ%5رُبنسبةُاً رراٍض جد . واختار الد 
 .%00,5متعل مين رمتوسمر فبلغن النسبة  3الباقون وعددهم 



196

 أسبابُعدمُالرضاُتوصلناُلماُيليُ)معُإمكانيةُاختيارُأكثرُمنُإجابة(:

 عدد إجابات
النسبةُ
 المئوية

ى الكتاب وشر ه، ألنه يستلدم الل غة صعوبةُفهمُمحتُو
 العربي ة فقم

5 3,6% 

 %02 10 موضوعُالكتابُلُيثيرُاهتمامُالمتعلم

 %01,9 16 الكتابُيقتصرُعلىُتدريباتُالقواعدُوشرحُالمنردات

الكتابُيقتصرُعلىُتدريباتُتحسينُمهارتيُالستماعُ
 والمحادثة

19 03,6% 

 %13,9 12 هارتيُالقراءةُوالكتابةالكتابُيقتصرُعلىُتدريباتُتحسينُم

 %5 6 عدمُوجودُرسومُوصورُتوضيحية

 - - أخرى 

ُ ُجد دارسًا كورياً  01أجاب ُراض ُورغير ُراضر ُالكتبُاً بــرغير ُعن ر
ُنسبتهُ ،ُومنُأسبابُعدمُرضاهمُكماُيظهرُفيُالجدولُ%50,5السابقة،ُأيُما

 السابق:
بب األول: يقتصر الكتاب على تدريبات مهارتي  19الستماعُوالمحادثة.ُاختارُ الس 

 .%03,6طالبًا هذا البند بنسبة 
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بب الثاني: يقتصر الكتاب على تدريبات قواعد وشرح منردات،   بنسبةُ اً طالب 16الس 
01,9%. 

بب الثالث: يقتصر الكتاب على تدريبات مهارتي القراءة والكتابةر،   طالبُ 12الس 
 .%13,9بنسبةُ
ُإلى      ُالدراسة ُخلصن ظهور شكوى المتعل م ِمن قصور تدريبات تحسين  وقد

ُأنُ مهاراتُالقراءةُوالكتابةُوالستماعُوالمحادثةُوالقواعدُفيُالكتبُالمتداولة.ُكما
موضوعات المنها  ل تثير اهتمام المتعلم، ول ت حقق هدفه في اكتساب اللغة، وقد 

بندُ %3,6سبةُمتعلمينُأيُبن 5،ُواختارُ%02ةُبمتعلمًا أي بنس 10بلغُعددهمُ
رصعوبة فهم محتوى الكتاب وشر ه، لستلدامه الل غة العربي ة فقمر، في  ين لم 

ُأيُ 6يحققُالكتابُ اجةُ ُوالصور، ُالتوضيحية ُالرسوم منُالدارسينُبسببُقلة
 .%5بنسبةُ

 * أي الموضوعات يجب أن يشتمل عليها كتاب تعليم الل غة العربي ة؟
ة بين الث قافـة العربي ـة والحضـارة اإلسـالمية والحيـاة لهذا السُّ ال إجابة اختياري   

فيُالبالدُالعربية،ُُوتدريباتُتحسينُمهـاراتُالقـراءةُوالكتابـةُوالمحادثـةُوالسـتماع،ُ
والصــور والرســوم التوضــيحية التــي تســاعد فــي فهــم المــتعلم، وقائمــة المنــردات والل غــة 

سلســـالت،ُومـــنُالممكـــنُاختيـــارُالعاميـــة البســـي ة، والموســـيقى العربي ـــة واألفـــالم والم
 اإلجابةُمنُوا دُإلىُاثنين،ُويتض ُمنُالجدولُاآلتي:
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 عدد إجابات
النسبةُ
 المئوية

 %15 10 الث قافة العربي ة والحضارة اإلسالمية والحياة في بالد العرب

 %63,5 07 تدريباتُتحسينُمهاراتُالقراءةُوالكتابةُوالمحادثةُوالستماع

 %5 7 لتوضيحيةُالتيُتساعدُفيُفهمُالمتعلمالصورُوالرسومُا

 %3,95 9 قائمةُالمنردات

 %13,05 16 الل غة العامية البسي ة

 %13,95 15 الموسيقي العربي ة واألفالم والمسلسالت

 - - أخرى 

اتض  في الدراسة أن  الذين يريدون أن يشتمل الكتاب على رتدريبات تحسين 
ُوالمحا ُوالكتابة ُمهاراتُالقراءة ُعددهم ُبلغ ُوالستماعر، متعلمًا أي بنسبة  07دثة

، في  ين أن  الذين يريدون أن يشتمل الكتاب علىرموضوعات  ول 63,5%
،ُوبعدُ%13,95متعلمًا أي بنسبة  15الموسيقى العربي ة واألفالم والمسلسالت، بلغ 

عددُ بند رالل غة العامية البسي ةر، وبلغ %13,05متعلمًا أي بنسبة  16ذل ُاختارُ
المتعل مين الذين اختاروا موضوع رالث قافة العربي ة والحضارة اإلسالمية والحياة في 

ُ  %3,95طالبُأيُبنسبةُ 9،ُوبينهمُ%10متعلمًا ونسبتهم  10البالدُالعربيةر،
فكروا أن يشتمل الكتاب على رقوائم بالمنرداتر، وبلغ عدد المتعل مين الذين اتنقوا أن 

 7الصورُوالرسومُالتوضيحيةُالتيُتساعدُفيُفهمُالمتعلمر،ُيشمل الكتاب موضوع  ر
 . %5متعل مين، ونسبتهم 
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أم ا الموضوع األول رتدريبات تحسين مهارات القراءة والكتابة والمحادثة     
والستماعر فيتعل ق بشكوى المتعل مين ِمن المنها  الذي يقتصر على تدريبات 

وع اآلخر هو ال ريقة النضلى لتعليم الل غة استماعُومحادثةُوقراءةُوكتابة،ُوالموض
بموضوعاتُدينية،ُبلُ اً العربي ة، بصورة خاصة للمتعلم الكوري الذي ل يهتم كثير 

يهتم بموضوعات تتعل ق بالث قافة المشتركة. وبناًء عليه فإن التعليم ِمن خالل 
 الموسيقى العربي ة واألفالم والمسلسالت مناط اهتمام المتعل م.

ُل*  دي  أي اقترا ات لت وير منها  تعليم الل غة العربي ة للدارسين الكوريين هل
 المبتدئين؟

بدراسة إجابات ثالثين دارسًا كوريًا عن هذا السُّ ال، اتضحن رغبتهم في منهاٍ  
 علىُالنحوُاآلتي:

(ُكتابُبمنرداتُوفيرةُوتعبيراتُمتعددةُلموضوعاتُمستلدمةُفيُالحياةُالواقعية1ُ
 العربي ة. )أجاب أ د عشر متعلمًا(فيُالبالدُ

 ( كتاب فيه الكثير من المواد للتعليم السمعي  والبصري. )أجاب ثمانية متعلمين(0
 (ُكتابُفيهُشرحُوتناصيلُوغزارةُفيُالقواعد.ُ)أجابُستةُمتعلمين(6ُ
ُ)أجاب7ُ ُوتنصيالتُالشرحُعنُإجاباتُالتدريبات. ُتدريباتُمتنوعة ُكتابُفيه )

 خمسةُمتعلمين(
فيماُبينها.ُ)أجابُ ( كتاب ي نم ي اكتساب المهارات اللغوية األربع بتركيز متساوٍ 5

 خمسةُمتعلمين(
 (ُكتابُفيهُالجملُالنموذجيةُالت بيقيةُللمنرداتُوالقواعد.ُ)أجابُمتعلمان(3
 (ُكتابُفيهُقوائمُمنردات.ُ)أجابُمتعلمان(9
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ُوالمجتمع3 ُاإلسالمية ُالحضارة ُفيُتاريخ ُكتابُموضوعاته ات العربي ة. )أجاب (
 متعلمان(

وباإلضافة إلى ذل ، أجاب بقي ة ال الب أن الكتاب األفضل الذي يحتوي 
 على صور وفيرة، وكراسة تدريبات، وشرو ات قواعد؛ وخاصة  روف العل ة.

وهكذا يظهر بعد الطالع على النتائج السابقة أن وضع تعلم الل غة العربي ة 
ن، ومدى الرضا عن مناهج تعليم الل غة العربي ة الراهنة ومشكالتُتعلمُال لبةُالكوريي

بب الكامن وراء استشعار الدارسين  للمبتدئين، ل يلبي مت لبات الدارسين. والس 
الكوريين بالصعوبة في تعلم الل غة العربي ة هو رالكتاب غير مناسبر ورالختالف 

شكوُمنُأنُموضوعاتُالكتابُالكبير بين الل غة العربي ة والل غة األمر. وكثير منهم ي
 ل تثير اهتمام المتعلم، ويجب مراعاة اهتمام المتعل مين عند ت وير المنها .

 أساس تطوير المنهاج

هذا مقترح لمحاور ت وير منها  تعليم الل غة العربي ة على أساس المحتوى 
م، أي على أساس تحليل الكتب، وتحليل مت لبات المتعل م الكوري، وأساس  المقد 

 ت ويرُالكتب:

 ، مراعاة أن الّلغة العربّية لغة غير مألوفة للمتعلم الكوري:أوالً 
صون في الل غة العربي ة في الجامعات  أغلبية ال الب الكوريين الذين يتلص 
الكورية لم تتوافر لهم خبرة تحصيلية في الل غة العربي ة قبل دخول الجامعة. كما أن 

كورياُمحدودةُوتتركزُفيُالعاصمةُسيئول.ُمماُيعنيُ مراكز تعليم الل غة العربي ة في
قلة النرص المتا ة لتعلم الل غة العربي ة في كوريا. إن  موقع كوريا الجنوبية في 

في أن الل غة العربي ة لغة  اً كبيُر اً جنوب شرق آسيا بعيد عن البلدان العربي ة ي دي دور 
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يسافروا إلى أي ِمن الدول  غير شائعة لدى الكوريين. ومعظم المتعل مين منهم لم
 العربي ة، وليس لديهم النرص الكافية للتعارف والتناعل مع أبناء الل غة العربي ة. 

ُي ثرُالعاملُالدينيُأيض في جعل الدول العربي ة واإلسالمية خار   اً وربما
تتويعُبينُالبوذيةُوهيُاألكثرُ( 1)ن اقُمعرفةُالكوريين،ُفاألديانُفيُكورياُالجنوبية

ُ%00,3تشارًا بنسبة ان ُالمسيحية ُوتليها ، أما المسلمون فيبلغ عددهم 13,6%،
نسمة فقم. ولذل  فأغلبية الكوريين ل يعرفون عن اإلسالم الكثير، ول  72,222

. لذل  عندما تدر س الل غة يعرفون أن  الل غة العربي ة هي لغة القرآن الكريم أيضاً 
خصيصًا لهم يجب مراعاة خلفي ة المتعل م العربي ة للمتعلم الكوري، وت ل ف كتب 

الكوري، وعدم معرفته بالدول العربي ة وباإلسالم، وأن يتم شرح ما ية الل غة العربي ة 
 وارتباطهاُبالقرآنُالكريمُب ريقةُسلسةُسهلةُالنهم،ُوقريبةُمنُعقليته.ُ

ُال مثالً       ُيتعلمها ُالتي ُاإلسالم ُتحية ُوهي ُعليكمر ُرالسالم ُنقول متعلمُعندما
الكوري في بداية تعلمه الل غة العربي ة، إذا درس المتعلم الكوري هذ  الجملة مع 
ُركمرُ ُالجمع ُضمير ُاستلدام ُكيفية ُينهم ُأن ُيست يع ُفلن ُفقم ُالبس ية القواعد
ُوللمثنىُ ُعلي ر، ُرالسالم ُللمنرد ُنستلدم ُأن ُيجب ُأنه ُتقول ُالقاعدة ُألن للمنرد،

ُ ُرالسالم ُوللجمع ُعليكمار، عليكمر، ولكن اإلسالم والعادات العربي ة تنسران رالسالم
استلدام ضمير الجمع ركمر. قال النووي في رصحي  مسلمر: أقل  السالم أن يقول: 

فأقلهُالسالمُعلي ،ُواألفضلُأنُ السالم عليكم، فإن كان المسلم الذي يقابله وا داً 
ُور م ُيزيد ُأن ُمنه ُوأكمل ُوملكيه، ُليتناوله ُعليكم، ُالسالم  ة الله، وأيضاً يقول:

                                                 
(1) ُ ُ)إ صاء ُالجنوبية ُكوريا ُفي ُ)0225الدين ُدين ُل :)73,5%(ُ ُبوذية ُمسيحية00,3%ُ(، ،)

(ُ ُ)%13,6بروتستانتية ُالكاتوليكية ُالرومانية ُمسيحية (، أديان أخرى 12,7%(،
(1,9%):ensus.go.krwww.c 
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. بناًء عليه يجب على المعلم والمنها  تقديم شرح بشكل تنصيلي للمتعلم (1)بركاته
الذي ليسن لديه معرفة عن اإلسالم والعادات العربي ة على اإلطالق، وأهمية 

 التنسير بالل غة الكورية، ليس فقم القواعد، بل المنردات واللن،.
 :العربّية األساسي هو الحصول على العمل ، مراعاة أن غر  تعلم الّلغةثانياً 

تبري أهمية اختيار المواد التعليمية وتنظيمها من خالل مراعاة النروق بين 
. وقد ثم ة دراسة مقارنة لكونغ جي (0)اهتمامات الدارسين ودوافعهم في تعلم الل غة

ُاستبيانُلرأيُ (6)هيون  تُطالبًا وطالبة في أقسام الدراسا 323بنينُعلىُتحليل
، ِمن أجل 0211و 1777العربي ة ودراسات الشرق األوسم بكوريا في عامي 

التعر ف على التغي رات التي  دثن في دوافعهم لتعلم الل غة العربي ة واتجاهاتهم نحو 
مدر سيهم، ومدى اهتمامهم بأنش ة الت عليم الملتلنة. فِمن خالل طرح سُّ ال: لماذا 

ُللحصولُعلىُفرصُللعملُي همني تعلم الل غة العربي ة؟ ا  ُمنيدة تلنُإجابةُرألنها
ُالعامينُ ُكال ُفي ُال الب ُبين ُالنقاط ُ يث ُمن ُاألول ُالمركز ُالمستقبلر في

ُوفق ُأولئ ُ اً الدراسيين. ُمن ُكبيرة ُنسبة ُفإن ُالدراسة، ُتل  ُفي ُالستبيان لنتيجة
هذ ُ المتعل مين الكوريين يتعل مون الل غة العربي ة لغرض الحصول على عمل. وت ظهر

النتيجة أنه ل تزال دوافع تعلم المتعلم الكوري وغرضه هو الحصول على العمل. 
لذل ُفيجبُأنُيراعىُعندُوضعُالكتبُهدفُال البُبالحصولُعلىُالعمل،ُ اً طبق

                                                 
 ،ُدارُاللير،ُالقاهرة.شرح النووي على مسلمم(،1773ُيحيى بن شرف أبو يكريا النووي ) (1)
مناهج تعليم الّلغة العربّية م(،0212ُعليُأ مدُمدكورُورشديُأ مدُطعيمةُوايمانُأ مدُهريديُ) (0)

 ،ُدارُالنكرُالعربي،ُالقاهرة.للناطقين بلغات أخرى 
دراسة عن التغيّرات عند الطالب الجامعيين المتخصصين في الدراسات م(،0210ُكونغ جي هيون ) (6)

 ,Korean Association of Middle Eastern Studies: تركيزاًعلى الدوافع والتجاهات،العربّية

Vol.33,No2. 
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ُكيفيةُ ُأو ُالشركة ُفي ُبالعمل ُتتعلق ُ يوية ُموضوعات ُالمنها  ُيتضمن وأن
ردات  والتعبيرات والقواعد التي لها بدُأنُيقدمُالمنها ُالمن الحصولُعلىُالعمل.ُول

صلة بذل  الموضوع في المستوى المبتد ، وتدريجيًا في المستويات المتقدمة، إلى 
أن يجد ال الب بين يديه محتوى ذا مستوى عال يساعد  على قراءة الوثائق 

 المتنوعة مثل العقود والستمارات، وكتابة الوثائق الم لوبة في سوق العمل.
خرى، نحن بحاجة إلى تعليم اللهجة العام ي ة عند تعليم الل غة ِمن جهة أ

العربي ة في كوريا، ونحتا  إلى مناهج متنو عة لتعليمها إلى  د  كبير. فهناك 
اختالف كبير بين الل غة الكوري ة والل غة العربي ة في هذ  النق ة تحديدًا؛ إذ إن الل غة 

الل ابات الرسمي ة، وهي لغة الت لاطب  الكوري ة النصيحة ت ستلدم في التلناي وفي
في المناسبات الرسمي ة. وقد ي عب ر الكوريون عن مشاعرهم وعواطنهم باستلدام 
لهجاتهم المحلية. لكن في المحادثة اللغوي ة نجد الل غة الكوري ة السليمة ولهجاتها 

دة والملتلنة ِمن من قة إلى أخرى، دون وجود فروقات كبيرة بينهما مثلماُهوُ المتعد 
النرق بين الل غة العربي ة النصيحة والعام ي ة
(1) . 

أم ا العربي ة النصيحة فت عد  لغة الكتابة الرسمي ة والت عليم، بينما العام ي ة الدارجة 
في المجتمع للتعامل والتواصل. وهذا ي شك ل صعوباٍت لألجانب ِمم ن يتكل مون الل غة 

ساعدهمُعلىُإتقانُالنصيحة.ُويصب ُاألجنبيُفيُالعربي ة النصيحة. فالمجتمع ل ي  
 .(0)صراع بين العامية رلغة التعاملر وبين النصيحة ر لغة الكتابة والث قافة ر

والشركات الكوري ة تحتا  في البلدان العربي ة إلى موظ نين ِمن خريجي أقسام 
 لء الموظ نين الل غة العربي ة إلرسالهم لت وير أعمالهم في البلدان العربي ة. لكن  ه

                                                 
 ، الجامعة األردنية، عم ان.صوتيات اللغة الكورية(،0229ُكونغُإلجوُ)  (1)
 المصدرُننسه.( 0)
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يتكل مون العربي ة النصيحة. وعند ا تكاكهم بالموظنين العرب، ي واجهون صعوبات 
في التحد ث إليهم باللهجات العام ي ة. ونتيجة لذل  يرى الموظف الكوري أنه ِمن 
المناسب استبدال االعربي ة النصيحة بلغة تواصل أسهل ليتعامل مع ال رف اآلخر. 

ُذ ُأمثال ُيلجأ اك الموظف لستعمال الل غة اإلنجليزية بعد اكتشافهم تنر ع وهكذا
 اللهجات العربي ة في البلدان العربي ة وكثرتها وصعوبة تعل مها.

وِمن هنا نتوصل إلى أنه بقدر أهمية تعليم الل غة العربي ة النصيحة، فإن تعليم 
اصةُبتعليمُ. والجامعات الكورية تللو ِمن محاضرات خاللهجات العربي ة مهم أيضاً 

العاميات واللهجات العربي ة. فيواجه ال الب صعوبات في الوصول لمستوى التناهم 
. أي أن ت وير منها  تعليم الل غة العربي ة (1)والتعاملُمعُالعربُباللهجاتُالمناسبة

النصيحة للدارسين الكوريين يجب أن يتضم ن ت وير منها  اكتساب العام ي ات 
 حلي ة.واللهجات العربي ة الم

، األخذ بعين االعتبار أن المتعلم الكوري يواجه مشكلة اللفظ عند بداية تعلم ثالثاً 
 الّلغة العربّية:

لقد اتض  من خالل تحليل الستبيان أن كثيرًا من المتعل مين الكوريين 
 (0)يواجهون مشكلة اللن، عند بداية تعلم الل غة العربي ة. وقد قسمن نجوى خلف

عوبات الص وتية لدى المتعلم الكوري إلى رأصوات صعبةر ورأصوات ملتل ةر. الصُّ
ُوذل ُ ُن قها، ُالكوريين ُال الب ُعلى ُيصعب ُأصوات ُهي ُالصعبة، واألصوات
لصعوبتها وعدم وجود ما يقابلها في الل غة األم. وعدد األصوات الصامتة في 

                                                 
 ، الجامعة األردنية، عم ان.صوتيات اللغة الكورية(،0229ُكونغُإلجوُ) (1)
 Korean Association،صعوبات في تعليم اللغة العربية للطالب الكوريي( 0217نجوى خلف ) (0)

of Arabic Language &Literature, Vol.18 , No.2, pp. 71-108 
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وريةُتسعةُ، في  ين أن عدد الصوامن في الل غة الكاً العربي ة ثمانية وعشرون صوت
عف( اً عشرُصوت ، والجدول أدنا  يوض  النرق بين الصوامن في الل غة (1))أي الضِ 

 العربي ة والل غة الكورية.

 غاري  طبقي لهوي   لقي  نجري  الل غة
أقصىُ
 لثوي 

 أسناني

 لثوي 

مماُبينُ
 األسنان

شنوي 
 أسناني

شنوي 
 ثنائي

الل غة 
 العربي ة

 هـ
 ح

 ع
 ق

 نُو

 غُخ

 ي

 ش

  

 

دُنُ
 ت

 طُض

 ر

 لُس

 صُي

 ذ

 ت

 ث

 ف

 ب

 م

 و

الل غة 
 الكورية

ㅎ   

ㄱ 

ㅋ 

ㅇ 

 

ㅈ 

ㅊ 

ㄹ 

ㄷ 

ㅅ 

ㅉ 

ㅌ 

ㄴ 

  

ㅁ 

ㅍ 

ㅃ 

ㅍ 

 

                                                 
 المصدرُننسه.ُ (1)
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أم ا راألصوات الملتل ةر فهي أصوات يللم ال الب الكوريون بينها، سواء 
هـــ(،ُ)خُ -ت(،ُ)حُ -ي -ع(،ُ) ُ -فــيُالقــراءةُأوُالكتابــة.ُوتــمُ صــرهاُفــي:ُ)أُ

مـنُفــيُأنهـاُصـعبةُفـيُ ـدُذاتهــاُر(.ُومشـكلةُاألصـواتُالملتل ـةُتك -ك(،)لُ -
ل بيعــة الل غــة الكوريــة، فعلــى ســبيل المثــال صــوت  بالنســبة لل ــالب الكــوريين، وفقــاً 

(ㄹ ولـذل  تكمـن مشـكلة صـع وبة  -( يقابله صـوتان فـي الل غـة العربي ـة همـا )ل .)ر
م(.ُوقـدُينـتجُعـنُهـذا0217ُر(ُ)خلـف،ُ -تمييزُالمتعلمُالكورينُبينُالحرفينُ)لُ

صـــوتيُســـوءُفهـــمُأوُتعبيـــر،ُكمـــاُيـــ ديُإلـــىُتغييـــرُالمعنـــىُبشـــكلُكامـــلُالللـــمُال
أ يانــًا. فمــن الضــروري أن ي نب ــه المعلــم ال ــالب أن ين قــوا األ ــرف بشــكل صــحي  
وواضـــــ ،ُباســـــتلدامُالوســـــائلُالمســـــاعدةُمثـــــلُاألشـــــرطةُأوُاألقـــــراصُالمضـــــغوطةُ

(DVD ويحتا  ال الب الكوري إلى شرح منصل وتدريبات كثيرة على .).هذاُاألمر 
 ، التركيز على مهارة المحادثة والقواعد لتقوّية الدارسين:رابعاً 

أظهرت نتائج الستبيان أن الدارسين الكوريين يواجهون صعوبات تتعلق 
ُوالكتابة،ُ ُوالقراءة، ُوالستماع، ُالمنردات، ُمن ُأكثر ُالقواعد، ُواستيعاب بالمحادثة

الدراسة أنهم يرغبون في تعلم المحادثة  والث قافة والحضارة اإلسالمية، لذل  استنتجن
 والقواعدُأكثرُمنُغيرهما.

فالمتعلمُيريدُأنُتتحسنُمهارتهُفيُالمحادثةُلكيُيستلدمهاُعندُالعملُفيُ
شركات لها عالقة بالدول العربي ة أو في المعامالت اليومية. والمناهج المتداولة 

م المحتوى الذي يمكن أن يست ُأوُالتي تم تحليلها ل تقد  ُالعمل ُمكان ُفي لدم
للحصول على عمل، كما أن المضمون الذي يتعلق بالحياة اليومية غير متوافر. 
والكتاب الملصص للمتعلم الكوري المبتد  يحتا  إلى مزيد من الحوارات العملي ة، 
ووفرة في المحتوى التناعلي  تى يلبي ا تيا  المتعلم. والمحادثة على المستوى 
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،ُفيجبُأنُ(1)تحفي، نماذ  ِمن المحادثة العربي ة الصحيحة المبتد ُتقتصرُعلى
يكون الكتاب متدرجًا في تقديم المحادثة في كل مستوى، ويجب على الموضوعات 

 . (0)أن تتسع تدريجيًا، وأن تتنوع المواقف ويزداد الرصيد اللغوي لل الب
م تدريبات متنوعة لتت اً وكذل ُاعتباُر حسنُمهارةُلبيئة المتعلم، يجب أن ت قد 

المحادثة من خالل أنش ة متعددة مثل المناقشة التي تكون بصورة ثنائية بين 
ُأو ُوال الب، ُويقومُ المعلم ُالنقاش، ُالمعلم ُبحيثُيدير ُأننسهم ُال الب ُبين فيما

ُالواقعية،ُوالتعبيرُعنُ ُيتعلقُبحياتهم ال البُبتمثيلُاألدوارُفيُالحوارُ ولُما
وما يشاهدونه  ولهم. وعلى المعلم أل ي كل ف  الموضوعاتُبشأنُخبراتُال الب،

ال البُبالمحادثةُعنُشيءُليسُلديهمُعلمُبه،ُأوُليسُلديهمُالكنايةُاللغويةُالتيُ
يعب رون بها عن األفكار التي ت رح عليهم، ألن المتعل م الكوري ل يست يع أن 

ف ي ة، وعلى الرغم ِمنيستلدم الل غة العربي ة إل   ة   في الغرفة الص  تلصيص  ص 
تها  للمحادثة بالل غة العربي ة في أقسام الل غة العربي ة في الجامعات الكورية إل أن  مد 
محدودة. وأغلبية أقسام الل غة العربي ة في الجامعات الكورية توفر  صة المحادثة 
بين ساعتين إلى ثالث ساعات أسبوعيًا. وألن عدد األساتذة الناطقين بالل غة العربي ة 

ُقل ُمع ُيتعامل ُالوا د ُفاألستاذ طالبًا في الدرس، ل تتهيأ النرصة  62-02يل،
عدمُوضوحُخ ةُالدرسُأوُ الكافية لممارسة المتعلم للمحادثة. وبجانب ذل  غالباً 

ير المنها   أهدافهُالتعليمية،ُونقصُالموادُالتعليميةُالمساندة.ُلذل ُل بد من ت و 
المحادثة في منزله وبننسه،  تى يعو ض الذي يتي  للمتعلم أن يم ارس مهارة 

 النقصُفيُالدروسُالجماعية.

                                                 
(1) (ُ ُطعيمة ُأ مد 1737ُرشدي ُالمنظمةُليم العربّية لغير الناطقين بها: مناهجه وأساليبهتعم(، ،

 إيسيسكو،ُالرباط. -اإلسالمية للتربية والعلوم والث قافة 
 المصدرُننسه. (0)
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يعتقد كثير من المتعل مين الكوريين أن  قواعد الل غة العربي ة واسعة الن اق، ألن  
ملة في الل غة الكورية  ترتيب الجملة الكورية ملتلف تمامًا عن الجملة العربية. فالج 

ُدائم ُالصنة ُأو ُبالنعل ُباً تنتهي ُأما قية العناصر األخرى للجملة الكورية مثل ،
 المنعولُبهُأوُالمبتدأ،ُفتسبقُالنعلُأوُالصنة،ُوالحرفُيأتيُبعدُأسماء.ُ

 مثال: في الل غة العربي ة نقول: يلعب خالد كرة القدم مع صديقه في المدرسة.
ُالقدمُأما في الل غة الكورية: فنقول:  ُكرة ُمع ُصديقه ُفي ُالمدرسة خالد

 .(1)يلعب
ذا يواجه المتعلم الكوري صعوبات كبيرة في تركيب الجملة والكتابة وهك

بالل غة العربي ة.  ين يحاول التعبير بلغة ثانية أو عندما يكون غير متمكن من الل غة 
العربية، يقوم بت بيق معرفته الضمنية بصورة عنوية طبقًا لقواعد لغته األم، فينتج 

ُإلىُاختالفاتُف ُتكمنُأهميةُعنهُأخ اءُيرجعُسببها يُقواعدُلغتهُاألم.ُمنُهنا
إجراء تحليل مقارن لستنباط األخ اء المحتملة أثناء تعل م الل غة الثانية نتيجة تأثير 

م المنها  شرو ات دقيقة للقواعد التي يستصعبها (0)الل غة األم . فمن األهمية أن ي قد 
مشكالت أخرى ناتجة عن المتعل م الكوري، مع التنو ع في تدريبات عليها لتركز على 

 دراساتُتحليلُاألخ اء.
، تنويع تدريبات تطوير مهارات الكتابة والقراءة واالستماع والمحادثة، خامساً 

 والقواعد:
ُوالكتابةُ ُالمحادثة ُ)مهارة ُاألربع ُالمهارات ُتحصيل ُوقن ُمحدودية بسبب

                                                 
 ، الجامعة األردنية، عم ان.صوتيات اللغة الكورية(،0229ُكونغُإلجوُ) (1)
،ُالم سسةُالجامعيةُللدراساتُاللغة مباحث في النظرية األلسنية وتعليمم(،1737ُيكريا،ُميشالُ) (1)

 والنشر،ُلبنان.
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امعاتُالكورية،ُوالقراءة والستماع(، والقواعد في دروس أقسام الل غة العربي ة في الج
فإن معظم ال الب يمارسونها ويتدربون عليها واجباٍت منزليًة. وقد ورد في تحليل 
ُعلىُ سابُ ُعلىُالقواعد، ُوتركيزها ُبالتدريبات، ُعنايتها المناهجُالمستلدمةُعدم
المهاراتُالم لوبة.ُفالمتعلمُبحاجةُلمزيدُمنُالتدريباتُلت ويرُمهاراتُالستماعُ

ُوالمحادث ُلذل ُيجبُعندُت ويرُالمنها ُوالقراءة ةُوالكتابةُباإلضافةُإلىُالقواعد.
 ت لب ي  اجة المتعل م.  اً وعدد اً الهتمامُبهذاُالمحور،ُوتقديمُتدريباتُأكثرُتنوع

مقارنةُبمنها ُ اً إن المحتوى الذي يتناوله منها  المستوى المبتد  ليس كبير 
أن يتعامل منها  المستوى المستوى المتوسم أو المستوى المتقدم. والقتراح 

ُفيُ ينُيحتا ُمنها ُالمستويينُالمتوسمُ المبتد ُمعُكلُالمهاراتُوتدريباتها.
دة مثل القراءة  والمتقدم إلى كراسة تدريبات أو كتاب متلصص في مهارة محد 
والستماع والكتابة والمحادثة. وذل  ليست يع المتعل م أن يرك ز على كل جانب من 

 لغة، ويتدر ب عليها بشكل مرك ز.جوانبُمهاراتُال
ولعل  األهم  أن يحتوي الكتاب على إجابات لألسئلة والتدريبات. فنتيجة 
محدودية دروس اللغة العربي ة في أقسام الل غة العربي ة في الجامعات الكورية، نجد 
أن النترة المتا ة للتدرب على المهارات محدودة كذل . ويحتا  المتعلم أن يتدر ب 

ف وغالبًا بننسه. فعلى المنها  تقديم اإلجابات النموذجية على أسئلة  خار  الص 
ُفيُ ُيواجهها ُالتي ُاألخ اء ُويعالج ُيتابعها ُأن ُالمتعلم ُيست يع ُلكي التدريبات،

 استلدامُالمهاراتُاألربعُوالقواعدُبإرشاداتُواضحة.
د العربّية ، التركيز على موضوعات منهاج معاصر للحياة الواقعّية في البالسادساً 

 بمفردات ومصطلحات متعددة:
عدد كبير من المتعل مين يحتاجون إلى موضوعات تتعلق بالحياة اليومية 
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مثلُالتعريقُبالننسُوالتحية،ُوأساليبُالتعبيرُعنُالقصدُعندُعملُشيءُمعين،ُ
والذهاب إلى مكتب البريد أو الصيدلية، والتصال بفخرين. فمن الضروري أن 

م الل غة العربي ة للدراسين المبتدئين على المحتوى الذي يمكن أن يشتملُكتابُتعلي
ي ستلدم في الحياة اليومية. فهدف تعلم العربي ة لدى معظم الدارسين الكوريين هو 
الحصول على العمل، وليس بسبب غرض ديني مثل دوافع تعلم ال الب البروناوي 

 والماليزي في األغلب. 
عتبار أن الل غة لها عالقة بالث قافة العربي ة؛ ِمن جهة أخرى األخذ بعين ال

عوبات بسهولة عندما يتعلم الل غة اً لذا فإن ه إذا كان المتعل م مثقنًا جي د ، سيتجاوي الصُّ
العربي ة واقعيًا. ونتيجة لعدم كناية النهم والمعرفة بشأن الث قافة العربي ة، فإن 

ة في الدول العربي ة يواجهون الموظنين الكوريين الذين يعملون في شركات كوري
صعوبات كثيرة عندما يتعاملون مع أبناء الل غة العربي ة. وعليه فإن ه ِمن الضروري 
أن نعل م الل غة العربي ة للدارسين الكوريين ِمن خالل تعليمهم الث قافة العربي ة، 

 . (1)قالربم بين الل غة العربي ة والث قافة العربي ة اإلسالمية بشكل وثي اً وخصوص
فتتمي ز الل غة العربي ة بكونها لغة الدين، والقرآن الكريم دستور المسلمين، 

ُفيُتعلمُ(0)ومنظ م  ياتهم في الدنيا واآلخرة ُستساعد ُفالمعرفةُعنُاإلسالم ُلهذا .
الل غة العربي ة، وفي فهم  ياة العرب. لذل  ينبغي أن تراعي الكتب الموضوعات 

ُم ُاليومية ُبالحياة ُتتصل باشرة، والموضوعات التي تتعلق بالث قافة والدين التي
 والعادات والتقاليد والحضارة اإلسالمية والث قافة المشتركة.

                                                 
(1) (ُ ُفر  ُأ مد ُعبد  0216ُمحمود  ،تجربة األزهر في تعليم الّلغة العربّية للناطقين بغيرهام(،

ali.com-http://azhar 
(0) (ُ ُرشديُأ مد 1733ُطعيمة، ُدارُالتأليف والتدريس الّثقافة العربّية اإلسالمية بينم(، ُالقاهرة: ،

 النكرُالعربي.
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 خاتمة
لن إلى أن  استعرضن هذ  الدراسة تعليم الل غة العربي ة في كوريا، وتوص 
الكتاب الذي ي ناسب طبيعة الدارسين الكوريين وخصائص بيئتهم وأهدافهم ل يزال 

. وقد من بعض األسس المقتر ة لت وير كتاب الل غة العربي ة للدارسين اً محدود
الكوريينُالمبتدئين.ُفقدُبريتُالحاجةُلت ويرُالكتبُوتأليقُمناهجُجديدةُبعدُتقييمُ
الكتب المتداولة في كوريا؛ خاصًة في الجامعات، وهي: رالكتاب األساسي الجزء 

ُور  종합아랍어1 (Elementary Modern Standard Arabicاألولر،

Part 1ر،ُور)) 아랍어1  ل(ر. -الل غة العربي ة  الجزء األو 
وهذا مقترح ت وير كتاب الل غة العربي ة للدارسين الكوريين المبتدئين بعد دراسة 

 نتائجُالستبيان،ُوتحليلُمت لباتُالدارسينُالكوريين،ُو اجاتهم:
 للمتعل م الكوري.مراعاة أن الل غة العربي ة هي لغة غير مألوفة  :  أولً 
مراعاة أن  غرض تعلم الل غة العربي ة لدى الكوريين هو الحصول على العمل  :اً ـــــــثاني

 غالبًا.
األخذ بعين العتبار أن المتعل م الكوري يواجه مشكلة اللن، عند بداية تعل م  :اً ــــــــثالث

 الل غة العربي ة.
 ثة والقواعد لتقوي ة الدارسين.الت ركيز على مهارة المحاد :اً ــــــــرابع

ُوالمحادثة،ُ :خامساً  ُوالستماع ُوالقراءة ُالكتابة ُمهارات ُت وير ُتدريبات تنويع
 والقواعد.

التركيز على موضوعات  يوية متداولة في البالد العربي ة، وتوفير قوائم  :سادساً 
دة.  منردات ومص لحات متعد 

ر دراسي لمنها  الل غة العربي   ُفيُوهذا مقترح مقر  ُالمبتدئين ُالكوريين ُللدارسين ة
 النصلُاألول:
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 ث قافة أنش ةُتعليمية قواعد منردات موضوعات الدرس

 -األولُ
 التمهيدي

 الصوامن والصوائن في الل غة العربي ة 

 الحروفُالتيُتكتبُولُتلن،

 الحروفُالشمسيةُوالقمرية

 الختالفُبينُالجملتين

 -الثانيُ
 التمهيدي

مُالتقدي الثالث
 والتحية

الجملةُ التحية
السمية،ُ
 الضمير،
المعرفةُ
 ةوالنكُر

 التحيةُوالتعارف

أسماءُ
عربي ة 
 والتحية

المكتبُ التقديم الرابع
 والمدرسة

 اسمُالجنس

 الستنهام:
ماذا،ُما،ُ

 هل

 أسئلةُوأجوبةُ

مالبسُ
 تقليدية



213

اإلعرابُ أفرادُالعائلة التقديم اللامس
 والبناء،

الت ابقُبينُ
المبتدأُ

 اللبر،ُو
ننيُالجملةُ
السميةُ
 )ليس(،
 اإلضافة

 تقديمُالعائلة

العائلةُ
 العربي ة

 المهنة المقدمة السادس
 والجنسية

الت ابقُبينُ
الصنةُ

 والموصوف،
أسماءُ
 اإلشارة

تقديمُالمهنةُ
 والجنسية

الدولُ 
 العربي ة

أنش ةُنهايةُ السابع
 األسبوع

أسماءُ
أماكن،ُ
وأفعالُ
 أساسية

النعلُ
 الماضي،

فُ رُو
 الجر

أنش ةُنهايةُ
 األسبوع

 المسجد

 
 الثامن

التوقين:ُ الحياةُاليومية
صبا ًا 
وظهرًا 
ومساًء 
وأفعالُ
 أساسية

النعلُ
 المضارع

برنامجُيوميُفيُ
 المنزلُوالعمل

 رمضان
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ومقترح مقرر دراسي لمنها  الل غة العربي ة للدارسين الكوريين المبتدئين في النصل 
 الثاني

أنش ةُ قواعد منردات موضوعات الدرس
 ث قافة تعليمية

صنةُ ال قس األول
أساسية،ُ
ال قسُ
وفصولُ
 السنة

 أسلوب
 الستنهام
اسمُ
 التنضيل

السُّ ال والرد 
 عنُال قس

ال قسُفيُ
اللليجُ
 العربي

مكالمةُ الثاني
 هاتفية

مكالمةُ
 هاتفية

النعلُ
 المزيد

اتصالُ
 هاتني

إنُشاءُ
 الله

الدعوةُ الدعوة الثالث
والقبولُ
 والرفض

النعلُ
 المزيد،
اسمُ
 المنعول

قبولُالدعوةُ
 ورفضها

عباراتُ
 التهنئة

جسم،ُال الصحة الرابع
 أمراض

النعلُ
 المزيد،
السمُ

 الموصول

التحدثُعنُ
 الةُ

المريضُ
 والنصيحة

 كمُ
 وأمثالُ
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التحضيرُ الر لة اللامس
 للر لة

النعلُ
 المزيد،
 المصدر

التحدثُعنُ
 خبرةُالر لةُ

آثارُمهمةُ
فيُدولُ
 عربي ة

الحب    نلةُالعرس السادس
 والزوا 

النعلُ
 المزيد،

 إن  وأخواتها
 

التحضيرُ
 للزوا ،
وتهنئةُ
 العرس

ال تنالُ
بالزوا ُ
فيُدولُ
 عربي ة

مقابلةُ السابع
 شلصية

العملُ
والهتمامُ
 والقدرات

النعلُ
 المزيد،

 إن  وأخواتها

التحدثُعنُ
الهتمامُ
 والقدرات

جامعةُ
الدولُ
 العربي ة

طلبُاإلقامةُ اإلقامة الثامن
 واجراءاتها

النعلُ
 المزيد،
مبنيُ

 للمجهول

طلبُ
اإلقامةُ

 واجراءاتها

 البدو

النعلُ الحجز الحجز التاسع
 المعتل

 جزالتذكرةُ
وفندقُ
 وم عم

فنانون 
 عرب

بحثُعنُ العاشر
 سكن

استئجارُ
 الشقة

النعلُ
 المعتل،
اسماُ

المكانُ
 والزمان

إعالناتُ
شققُ

والمناقشةُ
معُصا بُ

 الشقة

السكنُفيُ
 دول عربي ة
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الحاديُ
 عشر

تقديمُعنُ
 كوريا

منرداتُ
الث قافة 
الكوريةُ
 وأماكن

نعلُال
 المعتل،
أسلوبُ
 تعجب

شرحُعنُ
 كوريا

مدينةُ
 مقدسة

الثانيُ
 عشر

 الستمارة
 والرسائل

مص لحاتُ
 المراسلة

أسلوبُ
 الشرط

نموذ ُ
 رسالة
وملءُ
 استمارة

اللمُ
 العربي

  
عسى أن تساهم نتائج هذ  الدراسة في تحسين القدرة على دراسة الل غة 

ضوءُعلىُأهميةُإضافةُمناهجُجديدةُالعربي ة كلغة أجنبي ة في كوريا، وفي تسليم ال
رة ِمن خالل الستمرار في الدراسة  ول ت وير ك تب تعليم الل غة العربي ة  مت و 
لل لبة الكوريين. وان رك زت  دود هذ  الدراسة على ال الب الكوري ودوافع تعل مه 

واقعُ وم ت لباته، فالحاجة مستمرة إلى دراسات أخرى تتضم ن رأي الم عل م الكوري ِمن
 تجربتهُوخبرتهُلت ويرُالمنها .
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