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ملخص البحث
تسعى هذه الدراسة إىل بيان أمهية استحداث معجم متخصص جيمع بني طياته مجيع مصطلحات جمال تعليم اللغة
العربية للناطقني بغيها خاصة بعد توسع هذا اجملال املعريف احليوي وتعدد مصطلحاته وتنوعه .وقد تناولت الدراسة بعض
القضااي املتعلقة ابملصطلحات العربية ،منها :إشكالية وضع املصطلحات يف اللغة العربية للناطقني بغيها ،وإشكالية فهم
املصطلح لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني بغيها ،بيان األسس املنهجية لوضع املصطلحات .وقد قدمت الدراسة
منوذجني ملصطلحات املعجم املقرتح ،مها( :تعليم) و(تقومي) وذلك من خالل شرح بعض املصطلحات العلمية والرتبوية
اصطالحا ،مجع املصطلحات اخلاصة ابلنموذجني وشرحها من منظور اجملال املعريف لتعليم اللغة العربية للناطقني
لغ ًة و
ً
بغيها.
الكلمات املفتاحية :مصطلحات تعليم اللغة العربية ،إشكالية وضع املصطلحات ،األسس املنهجية ،التعليم ،التقومي.
Abstract
The Overall aim of this study to indicate the importance of developing a specialized dictionary
that combines all the terms of the field of teaching Arabic to non-Arabic speakers, especially after
the expansion of this field of knowledge and the diversity of biological terminology and diversity.
The study dealt with some of the issues related to the Arabic terminology, including: the problem
of developing terminology in the Arabic language for non-Arabic speakers, and the problem of
understanding the term among the Arabic speakers of other languages. The study presented two
examples of the terms of the proposed lexicon: (Education) and (Evaluation), through the
explanation of some scientific and educational terms language and terminology, the collection of
terminology for the models and explaining them from the perspective of the field of knowledge to
teach Arabic to other speakers.

 1طالبة دكتوراه بقسم اللغة العربية وآداهبا ،كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية ،اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزاي
 2أستاذ الرتمجة بقسم اللغة العربية وآداهبا ،كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية ،اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزاي
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متهيد

ازدادت عناية العرب ابملصطلحات بعد أن تشبعت العلوم وكثرت الفنون ،فقد كان البد للعرب أن يضعوا املصطلحات
لكل ما يستجد من مفاهيم وخمرتعات واكتشافات .وقد استعانوا هبذا الصدد بوسائل أمهها :القياس واالشتقاق والتوليد

والرتمجة والتعريب والنحت والدخيل ،وكانت هذه الوسائل سببًا يف اتساع العربية وجناحها يف استيعاب العلوم واآلداب.
جهودا حممودة يف وضع املصطلح ،وكان األساس فيه أن يتفق عليه اثنان أو أكثر وأن يستعمل يف
وقد بذل املتقدمون ً
علم أو فن بعينه ليكون واضح الداللة مؤداي املعىن الذي يريده الواضعون .وجدير ابلذكر أن اللغويني األوائل مل يروا أبسا
3

يف أن يضع املؤلف مصطلحه فيشيع أو يهمل إذ (ال مشاحة يف االصطالحات).
وقد أصبحت املصطلحات العربية من متطلبات احلياة اليومية اليت تسهم يف تنمية اللغة العربية وتطويرها ،وقد
قدرت منظمة (اليونسكو) استحداث املصطلحات بنحو مخسني مصطلحاً يومياً لالستعمال اليومي أي حنو عشرين
سنواي 4.ولقد كان إلنشاء املؤسسات العلمية اللغوية وكل اجملتمعات اللغوية األثر الكبي يف ظهور اجملامع
ألف مصطلح ً
اللغوية اليت كان على رأس مهامها تطوير اللغة العربية وجعلها شاملة مستوفيه ملتطلبات العصر.
ومع انتشار برامج تعليم اللغة العربية للناطقني بغيها ،واتساع جماالت البحث فيها ،ظهرت مصطلحات متنوعة
وخمتلفة للتعبي عن مفاهيم هذا اجملال احليوي .ويف ظل هذا الزخم اهلائل من املصطلحات اجلديدة الوافدة عن طريق

االشتقاق أو املرتمجة ظهرت حاجة ملحة إىل مجع هذه املصطلحات يف معجم خاص يضم بني دفتيه مجيع مصطلحات
تعليم اللغة العربية للناطقني بغيها
إشكاليات وضع املصطلحات يف اللغة العربية للناطقني بغريها
لعلنا نستطيع أن نلخص أهم اإلشكاالت املتعلقة ابملصطلحات يف اللغة العربية يف أربعة حماور ،وهي :اإلشكاالت
املتعلقة ببنية الكلمة ،واإلشكاالت املتعلقة بداللة املصطلحات ،واإلشكاالت املتعلقة إبعداد املعجمات ،واإلشكاالت
املعجمية والداللية اليت يعاين منها متعلو اللغة العربية بوصفها لغة اثنية أو أجنبية.

 3حامد صادق قنييب ،مباحث يف علم الداللة واملصطلح( ،عمان :دار ابن اجلوزي2005 ،م)،ص.169

 4انظر :ممدوح حممد خسارة ،علم املصطلح وطرائق وضع املصطلحات يف العربية( ،دمشق :دار -الفكر ،)2008 ،ص.16
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اإلشكالية األوىل :بنية املصطلحات:
تتلخص هذه اإلشكالية يف حتديد الوسائل اللغوية اليت تتخذ لتكوين املصطلحات ،والكشف ابلتفصيل عن الوسائل
اللغوية اليت اختذها املرتمجون إىل اللغة العربية واملؤلفون هبا لتكوين املصطلحات العلمية .إن القيام هبذه البحوث يف جمال
املصطلحات غي مقصور على كتب الرتاث ،بل تشمل اجلهود اليت بذلت منذ القرن التاسع عشر وحىت اليوم إلجياد
مصطلحات تعرب عن املفاهيم اجلديدة ،وتتطلب كذلك حبثا يف بنية املصطلحات كما استخدمت ابلفعل يف تلك
5
النصوص .وتفيد هذه الدراسات الصرفية الوصفية يف اختاذ القرارات املختصة بتكوين املصطلحات العلمية.
واجلدير ابلذكر أن جممع اللغة العربية ابلقاهرة قد وضع قراراته يف أصول اللغة بناء على عدد من البحوث اليت جتاوزت
آراء النحاة يف ضوء النصوص العربية ،فأضافت معلومات دقيقة وموثقة عن أبنية أفادت يف تكوين مصطلحات علمية.
اإلشكالية الثانية :داللة املصطلحات:
مهما للقيام ابلبحوث املتعلقة ابملصطلحات الواردة
يعد البحث الداليل جملموعات املصطلحات يف اللغة العربية ً
أساسا ً
يف الرتاث العريب أو يف الكلمات العربية املوروثة للتعبي عن املفاهيم اجلديدة 6.ومن هنا تربز قضية التطور الداليل يف
اللغة العربية والذي يعد موضوع حبثنا هذا .فهذه الدراسات الداللية ذات أمهية كربى يف الدراسة اللغوية للمصطلحات.
إن قضية تدوين املصطلحات املعربة من قضااي البحث اللغوي يف املصطلحات العربية اليت حتتاج إىل مزيد من
العناية ،ألنه قد نقلت مصطلحات يواننية وغي يواننية إىل اللغة العربية أثناء حركة الرتمجة يف العصر العباسي ،ومثة
كلمات التينية دخل ت اللغة العربية أثناء االحتكاك بني املغرب العريب واألندلس من جانب ،وأورواب الالتينية من جانب
آخر .ويف العصر احلديث دخلت مع حركة الرتمجة والنقل احلضاري مصطلحات أوروبية من الفرنسية واإلجنليزية،
واإليطالية إىل األقطار العربية ،وتعددت طرائق تدوين هذه الكلمات األوروبية احلديثة ابخلط العريب.
اإلشكالية الثالثة :إعداد املعجمات اخلاصة للقطاعات .إن املعجمات اخلاصة ابلقطاعات سواء أكانت مصطلحات
رصيدا أساسيًا ميكن اإلفادة
حديثة أو تراثية تعد
جهودا أساسيًا ،ولعله من الضروري حصر هذه املصطلحات لتكون ً
ً
أيضا من األدوات املهمة للبحث
منها يف البحوث املتعلقة ابملصطلحات .أضف إىل ذلك أن إجياد هذه املعجمات يعد ً
7
يف املصطلحات العربية.

 5انظر :املرجع نفسه ،ص.31
 6انظر :املرجع نفسه ،ص.32

 7انظر :حممد كامل حسني" ،اللغة والعلوم" ،جملة جممع اللغة العربية ،العدد األول( ،القاهرة1956 :م) ،ص.27
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اإلشكالية الرابعة :اإلشكاالت املعجمية والداللية اليت يعاين منها متعلمو اللغة العربية بوصفها لغة اثنية أو أجنبية.
على الرغم من أن اللغة العربية حتتوي على ثروة عظيمة من الكلمات اليت تراكمت فيها منذ أقدم العصور ،وتوسعت
وتعددت مبرور الزمن وتعددت األغراض .بيد أن هذا الكم اهلائل من الكلمات ،وتعدد معانيها األصلية والثانوية ،قد
أصبحت بشكل أو آبخر نوعا من الصعوابت اليت يعاين منها متعلموها من الناطقني بغيها .كما أن البحث عن معاين
فضال عن املشكالت الناجتة عن بنية الكلمة
الكلمات يف املعاجم العربية يعد مشكلة أخرى ،تضاف إىل هذه املشكلةً ،
وصيغتها يف اللغة العربية.
مشكالت فهم املصطلح لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني بغريها
نورد فيما يلي أهم املشكالت املعجمية والداللية اليت يعاين منها متعلمو اللغة العربية لغة اثنية أو أجنبية:
 .1كثرة كلمات اللغة العربية ،اليت تعد من ميزاهتا؛ جتعل من العسي على متعلميها من الناطقني بغيها ،السيطرة
على كلماهتا ،مهما أمضى الدارس من الزمن يف تعلمها ،أو وصل إىل مستوى من املعرفة هبا .وتتضح هذه
املشكلة عندما ميضي الطالب فرتة طويلة يف تعلم اللغة العربية ،وحيفظ اآلالف من كلماهتا ،ويشعر أنه قد متكن
من مهاراهتا ،مث يقرأ نصا من كتاب أو صحيفة ،فيفاجأ بصعوية فهمه ،ألن الكثي من كلماته غريبة عليه،
وألن ماتعلمه اليعد إال قطرات قليلة من حبر هذه اللغة.
فضال عن
 .2تعدد معاين اللغة العربية وتنوع دالالهتا ،وانتقال الكلمة من املعىن احلقيقي إىل معىن أو معان جمازيةً ،
املعاين الثانوية واالصطالحية ،كل ذلك قد يسبب صعوبة يف فهم املعىن املقصود يف نص من النصوص .وتتفاقم
هذه املشكلة إذا كان اختيار املواد اللغوية وتنظيمها وتقدميها للمتعلم مل يتم على أسس علمية من حيث الشيوع
واألمهية والتدرج وغيها من املعايي اليت ينبغي أن حتكم إعداد املناهج واملقررات ،ال يف اختيار املعىن وحتديده،
بل يف اختيار الكلمة نفسها.

 .3ارتباط الكلمات العربية ابلتصريف ،وخضوعها للقواعد التصريفية ،من حيث الشكل أو البنية ،وامليزان الصريف،
والتوزيع؛ رمبا يشكل صعوبة على املتعلم الناطق بغي العربية ،وإن كان هذا االرتباط من امليزات املهمة يف اللغة
العربية ،فالكثي من املتعلمني الذين مل يتعودوا على هذا النوع من االرتباط يف لغاهتم يعتقدون أن تعلم الكلمة
يف اللغة اهلدف اليتعدى حفظها وفهم معناها؛ وهلذا يالحظ جلوء كثي من هؤالء إىل وضع الكلمات يف قوائم،
مع ذكر معىن أو معنيني من معانيها ،وحفظها معزولة عن سياقها.
 .4يواجه متعلمو اللغة العربية مشكالت يف فهم بعض الكلمات واستعماالهتا ،وخيطئون يف ذلك؛ نتيجة تعميم
القاعدة اليت تعلموها يف بنية الكلمة وداللتها .وهذا أمر متوقع يف كثي من احلاالت ،وخباصة يف حالة عدم
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اطراد القاعدة الصرفية اليت حتكم بنية الكلمة العربية أو حتدد معناها وتوزيعها .وقد حيدث اخلطأ بسبب سوء
املنهج أو طريقة التدريس ،عندما تقدم الكلمات يف قوائم مفصولة عن سياقاهتا الطبيعية ،أو يشجع الطالب
على حفظها هبذه الطريقة ،أو تقدم هلم يف شكل قواعد جافة ،ال تراعى فيها اجلوانب االتصالية والوظيفية.
 .5غالبا ما يواجه متعلمو اللغة العربية مشكالت يف فهم كلمات العربية واستعماالهتا بسبب أتثي اللغة األم؛ من
ذلك صعوبة حتديد الفوا صل بني الكلمات العربية وخباصة يف املراحل األوىل من التعلم لدى الناطقني بلغات
تكتب ابحلروف الالتينية؛ ومن ذلك عدم التفريق بني الكلمات املعجمية وأمساء األعالم ،فقد يسأل بعضهم
طويل يف البحث عن معناها يف املعجم،
عن معىن كلمة تدل على شخص أو مكان أو كتاب ،وقد ميضي وقت ٌ
فال يفلح يف العثور على الكلمة نفسها .وتالحظ هذه املشكلة لدى الناطقني ابإلجنليزية وأمثاهلا من اللغات
اليت متيز األعالم حبروف كبية تتصدر الكلمة؛ ومن ذلك أيضا عدم التفريق بني االسم والفعل والصفة اليت
ترجع إىل أصل اشتقاقي واحد ،فتختلف ابختالف احلركات ،وهذا حيدث لدى الناطقني ابللغات النربية،
كاإلجنليزية اليت حتتوي على كلمات ال يفرق بني معانيها واألقسام اليت تنتمي إليها سوى موضع النرب ،مثل
كلمة accent :اليت تكون امسا إذا وضع النرب على املقطع األول ،وفعال إذا وضع النرب على املقطع الثاين.
 .6يتصور كثي من متعلمي اللغات األجنبية أن مجيع املعاين يف اللغات واحدة ،وأن االختالف يف الكلمات الدالة
عليها وحسب ،ويعتقدون أن لكل كلمة يف اللغة اهلدف مايقابلها يف لغة األم للمتعلم ،وهذا التصور غي
صحيح يف كثي من احلاالت؛ فعم وخال كلمتان عربيتان يقابلهما يف اإلجنليزية كلمة واحدة وهيuncle :
واألصابع تطلق يف العربية على أصابع اليدين والرجلني ،أما يف اإلجنليزية فيطلق على أصابع اليدين fingers
وعلى أصابع الرجلني  . toesوقد تعين بعض الكلمات يف لغة املتعلم مفهوما مضادا ملعىن يف اللغة اهلدف،
فعبارة (الدور األول) يف االستعمال العريب تعين الدور الذي فوق الدور األرضي مباشرة ،وفقا لالستعمال
اإلجنليزي الربيطاين  ، first floorغي أن هذه العبارة اإلجنليزية تطلق يف االستعمال األمريكي على الدور
األرضي ،أما الدور األول فيطلق عليه  second floorفاألمريكيون وغيهم من الناطقني بلغات أخرى
8
الذين يتفقون مع هذا االستعمال قد يلتبس عليهم املعىن يف العربية.
 .7مما يعيق فهم كلمات اللغة العربية ،وجماالت استعماهلا ،تصور املتعلم أن كل املعاين اليت تدور يف ذهنه شائعة
االستعمال يف لغته ،مع اختالف اللفظ فقط .ولعل سبب هذه املشكلة االعتماد على الرتمجة من اللغة األم
 8انظر :حممود إمساعيل صيين وإسحاق حممد األمني ،التقابل اللغوي وحتليل األخطاء( ،الرايض :جامعة امللك سعود1982 ،م)،
ص.68
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وإليها ،والرجوع إىل كل كلمة يف املعاجم ثنائية اللغة ،ومن مث عدم التخلص من أتثي اللغة األم ،وصعوبة التعبي
عن املعاين العربية ابلكلمات واألساليب العربية .وقد تنشأ هذه املشكلة بسبب االهتمام بقواعد النحو والصرف
يف املراحل املبكرة والتعلم ،وتقدميها أبساليب مباشرة وجافة .ومن املالحظ كثرة أسئلة الطالب عن التعبي عن
معىن من املعاين رمبا اليكون شائعا يف اللغة اهلدف ،أو ترمجة كلمة او عبارة من لغة املتعلم إىل العربية .وهذه
املشكلة غالبًا ما حتدث يف املراحل املبتدئة من تعلم اللغة ،وقد تستمر مع املتعلم ،إذا مل يتنبه إليها معدو املناهج
واملقررات ومؤلفوا الكتب ،ويعاجلها املعلمون يف املراحل املبكرة ،فيقنعوا الطالب أبن أساليب التعبي عن املعاين
ختتلف من لغة إىل أخرى مثلما ختتلف الكلمات ،وأن بعض املعاين أو االستعماالت الشائعة يف لغة ما رمبا ال
تكون كذلك يف اللغة أو اللغات األخرى ،وإن وجدت فقد يعرب عنها أبساليب وعبارات خمتلفة عما هو يف
اللغة األم.
 .8يغفل كثي من املتعلمني عن اجلوانب الثقافية ،واملعاين التخصصية ،والدالالت الثانوية لبعض الكلمات ،وال
يدرك كثي منهم أن املعىن املعجمي وحده ال يكفي لبيان معىن الكلمة ،ما مل تشرح يف السياق اليت وردت فيه.
فكلمة (النظام أو نظام) تشرحها أحدث املعاجم العربية أبهنا اخليط ينظم فيه اللؤلؤ وغيه ،كما تعين الرتتيب
مدلوال سلبيًا يف املصطلح السياسي املعاصر ،حيث توصف هبا األنظمة اجلائرة املتسلطة
واالتساق 9،غي أن هلا ً
أو الفاسدة ،فيقال :النظام العنصري يف جنوب أفريقا (سابقا) ،والنظام الصهيوين يف فلسطني ،والنظام الفالين
يف البلد الفالين ،وهو مقابل لكلمة  ،REGIMEوهذه املعىن ،الذي مل تشر إليه أوثق املعاجم العربية
احلديثة ،شائعة االستعمال يف مجيع وسائل اإلعالم املقروءة واملرئية واملسموعة.
 .9مثة مشكالت خاصة مبتعلمي اللغة العربية الناطقني بلغات الشعوب اإلسالمية اليت تكتب ابحلروف العربية.
كاملاليوية والفارسية واألردية اليت دخلتها كلمات عربية ،حيث ُح ِّرف نطقها ،وتغي معناها مبرور الزمن ،وعندما

يصادف الناطق إبحدى هذه اللغات ،كلمات عربية من هذا النوع ،ينطقها مثلما تنطق يف لغته ،وليس األمر
كذلك يف كثي من احلاالت ،بل قد يكون معناها يف العربية يطابق معناها يف لغته .فالكلمة املاليوية (إنصاف)
تعين (التوبة) خبالف املعىن العريب الذي يدل على (العدالة) ،والكلمة املاليوية (نكمة) تعين (النعمة) وليس
(النقمة) .ومن أمثلة االختالفات الداللية يف الكلمات العربية املقرتضة يف الفارسية ،كلمة (إجالس) اليت تعين
يف الفارسية االجتماع أو عقد اجللسة ،وكلمة (اعرتاف) اليت تعين يف الفارسية التعريف ،أي تقدمي السية
الذاتية ،وقد تعين التعرف على الشيء ،ومثلها كلمة (أصناف) اليت تعين نقاابت أو مجعيات.

9

جممع اللغة العربية ،املعجم الوسيط ،مادة نظم ،ص.933
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.10

صعوبة البحث يف املعاجم العربية عن معىن الكلمة اليت يصعب على املتعلم فهمها؛ ألن ذلك يستلزم

أن حيدد مادة الكلمة وجذرها؛ وهذا األمر يصعب على كثي من متعلمي العربية الناطقني بغيها ،وخباصة يف
املراحل األوىل من التعلم ،وهو الوقت الذي حيتاجون فيه إىل استعمال املعجم .وتزداد الصعوبة يف البحث عن
الكلمات اليت تبدو مفردة من حيث الشكل ،لكنها تعرب عن مجلة ،مثل :مسعتهم ،أطعمين ،أخربان ،وغيها.
وهذه املشكلة ليست خاصة ابلعربية ،وإمنا هي موجودة يف لغات أخرى ،منها اللغة الفارسية ،خبالف اللغة
اإلجنليزية وغيها من اللغات األوروبية ،اليت ال يتطلب البحث عن كلماهتا يف املعاجم خلفية جبذر الكلمة أو
نوعها؛ ألن معامجها قد وضعت لكل كلمة مدخال خاصا ،ورتبت الكلمات فيها ترتيبا أجبداي حسب كتابتها.
فضال ذلك فإن معظم املعاجم العربية قد رتبت ترتيبا خارجا عن القاعدة املألوفة لدى معظم املتعلمني ،ابستعمال
ً
آخر الكلمة مفتاحا للتسلسل األجبدي مع احلرف األول ،بعد جتريد الكلمة من الزوائد.

10

خصائص معجم مصطلحات تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا

املعجم لغةً :من مادة (عجم) وتعين اإلهبام والغموض ،واألعجم الذي ال يفصح وال يبني كالمه ،واألعجمي الذي يف

لسانه عجمه ،واألعجم األخرس ،وكل هبيمة عجماء ،واستعجم الرجل سكت ،وصالة النهار تسمى عجماء؛ إلخفاء
بالد العجم ألن لغتها مل تكن واضحة .وكلمة (معجم)
بالد فارس َ
العرب َ
عجم أي مقفل ،ومسى ُ
القراءة فيها ،وابب ُم َ
11
اسم مفعول ،وتعين :زوال ما فيه من غموض وإهبام .وقد تكون مصدرا ميميا فتعين :اإلعجام وإزالة الغموض واإلهبام.
اصطالحا( :الكتاب الذي يضم ألفاظ اللغة مرتبةً على منط معني ،مشروحةً شرحا يزيل إهبامها ،ومضافا إليها
واملعجم
ً
12
ما يناسبها من املعلومات اليت تفيد الباحث ،وتعينه على الوصول إىل مراده).
وتتمثل مادة املعجم يف الكلمات أو الوحدات املعجمية اليت جيمعها املعجمي مث يرتبها ويشرح معناها ،وختتلف هذه
املادة من معجم آلخر ،تبعا للهدف الذي وضع له املعجم أو رغبة مستعمليه ،وكذلك ختتلف املادة من حيث طبيعتها،
ومن حيث الكم أيضا ،وهذا ما يسمى ابملعاجم التخصصية .لذا فإن املادة اللغوية للمعجم قد تكون خاصة أو عامة،

 10انظر :عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي ،أساسيات تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى ،ط( ،1الرايض :جامعة اإلمام حممد
بن سعود اإلسالمية ،معهد تعليم اللغة العربية) ،ص.240-234
 11انظر :ابن منظور ،لسان العرب( ،مادة عجم)؛ وانظر :حممد حمي الدين عبد احلميد ،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،
(السعودية :دار الطالئع للنشر والتوزيع2004 ،م) ،ص.112-95

 12انظر :طلبة عبد الستار أبو هدمية ،دراسات يف املعاجم العربية وعلم الداللة( ،الرايض :دار املعارف للتنمية البشرية1429 ،هـ)،
ص.18
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وقد تضيق وتتسع ،وذلك تبعا للطائفة املوجهة إليها املعجم ،ويصرح حلمي خليل يف هذا الصدد قائال( :إن مادة املعجم
13

غي اثبتة ،ختتلف ابختالف الغرض منها ومن مستعمليها).
ويقصد ابخلصائص املعجمية هنا كلمات اللغة؛ ألن الكلمة هي مادة املعجم ،كما يقصد ابخلصائص الداللية
معاين تلك الكلمات .واختلف اللغويون يف تعريف (الكلمة) وبيان حدودها ،قدميا وحديثا؛ فالنحاة العرب عرفوا الكلمة
حد قول ابن عقيل( :الكلمة لفظ
أبهنا اللفظ املفرد ،أو القول املفرد ،أو هي لفظ مفرد دال على معىن مفرد ،أو على َ
وضع ملفرد) 14 .غي أن هذا التعريف قد انتقد؛ ألنه ال يفرق بني النظق والنظام اللغوي ،وخيلط بني الوظيفة اللغوية
واملعاين املنطقية والوضعية.
وعلى الرغم من الثروة الضخمة للكلمات العربية ،فإن املداخل يف املعاجم العربية اليت تعتمد الرتتيب األلفبائي،
حمدودة؛ العتمادها على اجلذور ،وهي احلروف األصلية اليت اشتقت منها الكلمة .وهذه ميزة ال توجد يف كثي من
اللغات؛ فمعاجم اللغة اإلجنليزية مثالً تضع لكل كلمة مدخالً خاصاً ،وترتب الكلمات فيها أجبدايً حسب كتابتها؛
فتجد مدخالً لالسم ،ومدخالً للفعل ،وآخر للصفة ،حىت لو كانت هذه الكلمات تعود إىل أصل اشتقاقي واحد،
مادامت ختتلف عن بعضها يف اإلمالء .ولكل من النوعني ميزات وعيوب؛ فجميع الكلمات اليت تعود إىل أصل واحد
توضع حتت مدخل واحد يف املعاجم العربية ،مما يقلل من عدد املداخل ،غي أن حتديد جذور الكلمة قد يصعب على
بعض القراء ،وخباصة الصغار والناطقون بغي العربية .أما البحث عن الكلمة يف املعاجم اإلجنليزية فسهل جداً ،بصرف
15
النظر عن مستوى املتعلم يف اللغة اإلجنليزية ،غي أن املداخل فيها كثية ،رغم قلة كلماهتا قياسياً على اللغة العربية.
ولعل أفضل املناهج اليت ميكن االعتماد عليها يف وضع معجم خاص ملصطلحات تعليم اللغة العربية لغي
الناطقني هبا منهج مجع مادة املعجم حبسب املوضوع والذي يهدف إىل مجع الثروة اللفظية حتت موضوعات حمددة،
وكل ما يتعلق هبذه املوضوعات من ألفاظ .وينطلق هذا النوع من املعاجم من املعىن إىل اللفظ ،ومن هنا كان نظام

الوضع فيه خمتلفا عن معاجم األلفاظ ،فرتتيب الكلمات ليس حسب أوائل اجلذور أو أواخرها أو صيغها ،وإمنا توضع
الكلمات حتت عنوان واحد يضم مجيع ال كلمات املتصلة هبذا العنوان ما أمكن ذلك ،ويتجه مستعمل هذا النوع من

13

انظر :حلمي خليل ،مقدمة لدراسة الرتاث املعجمي( ،بيوت :دار النهضة العربية1997 ،م) ،ص.19

15

انظر :عبد العزيز بن ابراهيم العصيلي ،من خصائص اللغة العربية ،ص.84-74

 14عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي ،من خصائص اللغة العربية ،ط( ،1الرايض :اجلمعية العلمية السعودية للغة العربية2008 ،م)،
ص.74
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املعاجم وفقا للموضوع الذي يريد أن يكتب عنه ،أو يبحث فيه أو يتكلم عنه .وهذه املعاجم تقدم األلفاظ اليت تتصل
مبوضوع ما ،وال تقدم الكلمة .وقد أطلق بعض العلماء القدامى على هذا النوع من املعاجم اسم كتب األلفاظ.

16

األسس املنهجية لوضع املصطلحات

أحلق حممود فهمي حجازي يف هناية كتابه (األسس اللغوية لعلم املصطلح) املبادىء األساسية اليت اعتمد عليها العلماء

واخلرباء الرتبويون يف حتديد املنهج املتبع يف وضع املصطلحات العربية واختيار املصطلحات العلمية ،وقد نشرها يف ندوة
توحيد منهجيات وضع املصطلح العلمي العريب (الرابط  ،)1981/2/20 – 18وميكننا تلخيص أهم هذه املبادئ يف
17
النقاط اآلتية:
 1ضرورة وجود مناسبة أو مشاركة أو مشاهبة بني مدلول املصطلح اللغوي ومدلوله االصطالحي ،وال يشرتط يف
املصطلح أن يستوعب كل معناه العلمي.
 2وضع مصطلح واحد للمفهوم العلمي ذي املضمون الواحد يف احلقل الواحد.
 3جتنب تعدد الدالالت للمصطلح الواحد يف احلقل الواحد ،وتفضيل اللفظ املختص على اللفظ املشرتك.
 4استقراء واستحياء الرتاث العريب وخاصة ما استعمل منه أو ما استقر منه من مصطلحات علمية عربية صاحلة
لالستعمال احلديث وما ورد فيه من ألفاظ معربة.
 5مسايرة املنهج الدويل يف اختيار املصطلحات العلمية ،ويتم ذلك من خالل:
أ .مراعاة التقريب بني املصطلحات العربية والعاملية لتسهيل املقابلة بينهما للمشتغلني ابلعلم والدارسني.
ب .اعتماد التصنيف العشرى الدويل لتصنيف املصطلحات حسب حقوهلا وفروعها.
ت .تقسيم املفاهيم واستكمال وحتديدها وتعريفها وترتيبها حسب كل حقل.
ث .اشرتاك املختصني واملستهلكني يف وضع املصطلحات.
ج .مواصلة البحوث والدراسات لتيسي االتصال بدوام بني واضعي املصطلحات ومستعمليها.
 6استخدام الوسائل اللغوية يف توليد املصطلحات العلمية اجلديدة ابألفضلية طبقا للرتتيب التايل :الرتاث ،فالتوليد
(ملا فيه من جماز واشتقاق وتعريب وحنت).
 7تفضيل الكلمات العربية الفصيحة املتواترة على الكلمات املعربة.

16
17

انظر :طلبة عبد الستار أبو هدمية ،دراسات يف املعاجم العربية وعلم الداللة ،ص.122

انظر :حممود فهمي حجازي ،األسس اللغوية لعلم املصطلح ،ص.251
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 8جتنب الكلمات العامية اال عند االقتضاء بشرط أن تكون مشرتكة بني اللهجات العربية وأن يشار إىل عاميتها
أبن توضع بني قوسني مثال.
 9تفضل الصيغة اجلزلة الواضحة ،وجتنب النافر واحملظور من األلفاظ.
 10تفضيل الكلمة اليت تسمح ابالشتقاق على الكلمة اليت ال تسمح به.
 11تفضيل الكلمة الدقيقة على الكلمة العامة أو املبهمة ومراعاة اتفاق املصطلح العريب مع املدلول العلمي
للمصطلح األجنيب ،دون تقيد ابلداللة اللفظية للمصطلح األجنيب.
 12يف حالة املرتادفات القريبة من الرتادف تفضل اللفظة اليت يوحى جذورها ابملفهوم األصلي بصفة أوضح.
 13تفضل الكلمة الشائعة على الكلمة النادرة أو الغريبة إال إذا التبس معىن املصطلح العلمي ابملعىن الشائع املتداول
لتلك الكلمة.
 14عند وجود ألفاظ مرتادفة أو متقاربة يف مدلوهلا ينبغي حتديد الداللة العلمية الدقيقة لكل واحد منها ،وانتقاء
اللفظ العلمي الذي يقابلها.
 15حيسن عند انتقاء مصطلحات من هذا النوع أو جتمع كل األلفاظ ذات املعاين القريبة أو املشاهبة يف الداللة
وتعاجل كلها جمموعة واحدة.
 16مراعاة ما اتفق املختصون على استعماله من مصطلحات ودالالت علمية خمتصة هبم ،معربة كانت أو مرتمجة.
 17التعريب عند احلاجة ،وخاصة املصطلحات ذات الصيغة العاملية كاأللفاظ ذات األصل اليوانين أو الالتيين أو
أمساء العلماء املستعملة أو العناصر واملركبات الكيماوية.
 18عند تعريب األلفاظ األجنبية يراعى ما أييت:
أ .ترجيح ما سهل نطقه يف رسم األلفاظ املعربة عند اختالف نطقها يف اللغات األجنبية.
ب .التغيي يف شكله حىت يصبح موافقا للصيغة العربية ومستساغا.
ت .اعتبار املصطلح املعرب عربيا ،خيضع لقواعد اللغة وجيوز فيه االشتقاق والنحت وتستخدم فيه أدوات البدء
واالحلاق مع موافقة للصيغة العربية.
ث .تصويب الكلمات العربية اليت حرفتها اللغات األجنبية واستعماهلا ابعتماد أصلها الفصيح.
ج .ضبط املصطلحات عامة واملعربة منها خاصة ابلشكل حرصا على صحة نطقها ودقة آدائها.
منوذج ملعجم مصطلحات تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها هبا
ابب "التعليم":
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.1التعليم األساسي
القدر األساسي من التعليم الالزم للذين مل ينالوا احلد الكايف من التعليم ،واملهارة اليت حيتاجون إليها ملواجهة متطلبات
18
احلياة يف اجملتمع ،وميتد بعد التعليم االبتدائي إىل التعليم املتوسط أو اإلعدادي لثالثة سنوات.
.2التعليم الربانجمي
يعرف التعليم املربمج أبنه نوع من التعليم الذايت الذي يعمل فيه مع املعلم – لقيادة املتعلم حنو االجتاه املنشود – برانمج
خاصا ،وعرضت من خالل كتاب مربمج أو آلة تعليمية.
تعليمي أعدت فيه املادة ً
إعدادا ً
أيضا إحدى طرق التعليم الفردي ،الذي ميكن للتعلم من خالله أن يعلم نفسه بنفسه بطريقة ذاتية،
ويعرف ً

تيبها تدريبًا منطقيًا وسلوكيًا
من خالل برانمج معد أبسلوب خاص يسمح بتقسيم املعلومات إىل أجزاء صغية ،وتر ً
حبيث يستجيب هلا املتعلم تدرجييًا ،ويتأكد من صحة استجابته حىت يصل يف النهاية إىل السلوك النهائي املرغوب.
ومن مث فإن التعليم الربانجمي (املربمج) هو تقنية حمددة هتدف إىل تقدمي التعليم للمتعلم وف ًقا حلاجته وقدراته،
استنادا إىل منهجية مقننة ،وقد تستخدم وسائل مطبوعة ،أو آالت تعليمية بسيطة أو أجهزة احلاسوب ،وتتبع
و ً

أساليب عديدة للتأكد من إتقانه لكل خطوة من خطوات التعلم قبل السماح له ابالنتقال إىل خطوة أخرى.
ومعىن ذلك أن التعليم الربانجمي ميثل إحدى التطبيقات الرتبوية لنظرية (سكنر)  Skinnerيف التعلم ،ومن
مث ..فإن هذا األسلوب ما هو إال نتاج لتطبيق نظرايت علم نفس التعلم يف واقع العملية التعليمية ،أي أنه أحد نتاجات

تكنولوجيا التعليم.
وقد ارتبط أسلوب التعليم  ،Teaching Machinesرغم أن طهور آالت التعليم هذه كان ساب ًقا على
ظهور التعليم الربانجمي مبفهومه احلايل ،حيث ظهرت أول آلة تعليمية عام 1912م على يد مصممها (سيدين ل.بريسي
 )Sidney L. Presseyجبامعة ةالية أوهايو  Ohioاألمريكية .ولكن هذه اآللة مل يكن اهلدف منها هو التعليم،
بل كان تصميمها هبدف اختبار ذكاء التالميذ من خالل جمموعة أسئلة تظهر على شاشة اآللة ،وعلى املتعلم اختيار
19
إجابة واحدة للسؤال من بني أربعة إجاابت اختيارية معطاة.
.3التعلم التعاوين
معا ليصلوا بتعلمهم وتعلم
يعرف التعلم التعاوين أبنه موقف تعليمي يستخدم اجملموعات الصغية لكي يعمل املتعلمون ً
اآلخرين إىل أقصى حد ممكن .ويف داخل جمموعات التعلم التعاوين هناك مسئوليتان إحدامها تعلم املادة التعليمية،
18
19

حسن شحاته ،معجم املصطلحات الرتبوية والنفسية ،ص.115
املرجع السابق نفسه ،ص.115
173

e-ISSN: 2600-8394
VOL 1 No 2
)Special Issue (1439 -2018
نحو بناء معجم مصطلحات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها-نوال بنت عبد هللا-مجدي حاج إبراهيم

واألخرى التأكد من أن كل أفراد اجملموعة قد تعلموا املادة التعليمية .ويف املوقف التعليمي التعاوين يناقش املتعلمون املادة
معا ويساعد بعضهم البعض يف فهمها.
التعليمية ليتعلموها ً
معا يف التعلم يف صورة جمموعات
ويعرف التعلم التعاوين ً
أيضا أبنه نوع من التعلم الصفي .يشرتك فيه الطالب ً
طالاب من خمتلف املستوايت يف األداء العايل واملتوسط والضعيف ،ولكنها
صغية غي متجانسة ،وتضم اجملموعة الواحدة ً
متجانسة من حيث مستوى قدراهتا على مستوى بقية اجملموعات يف الصف بقدر اإلمكان.

20

.4التعلم الذايت
وهو من أكثر الطرق املالئمة ملشاريع تطوير التلعيم وهو طريقة تتاح فيها الفرصة للمتعلم املشاركة الفعالة يف جوانب
العملية التعليمية كلها وبعضها والتقدم يف العملية التعليمية معتمدا على ذاته ،ومستفيدا من البدائل الرتبوية وتكنولوجيا
التعليم املتاحة إبشراف من املعلم وتوجيهه على أن يتحمل املتعلم نتائج اختياراته ويقوم نفسه وصوال لتحقيق األهداف.
وميكن التمييز بني التعليم الفردي والتعليم الذايت ،إذ يقصد ابلتعليم الفردي على أنه التعليم الذي يوجه إىل كل فرد على
حده وفقا مليوله وسرعته وخصائصة ،ويتخذ هذا التعليم صورا متعددة منها التعلم الفردي يف جمموعات كبية ويف
جمموعات صغية أو لتلميذ واحد ،وال حيدث ذلك بطريقة عشوائية وإمنا بطريقة مقصودة ومنهجية منظمة.

21

.5التعلم اجملدد
تغيي منط التعلم للتلميذ من تعليم حيايت منطي إىل تعليم يناسب املستقبل املتغي ،وهو نوع من التعلم تفرضه التغيات
التكنولوجية وثورة املعلومات املسيطرة على عام اليوم .وهو يتميز ابلتوقع أكثر من التالزم أو التكيف مع احلاضر ؛ فهو
يتضمن أن يتهيأ اإلنسان ملا حيتمل حدوثه من طوارئ وجماهيل ،وأن أيخذ يف اعتباره بدائل للمستقبل البعيد ،وأن
يتهيأ يف تعلمه التوقعي ألن يستخدم وسائل اإلسقاط والتنبؤ واملشاهبة والسيناريو والنماذج ،وهو ما يشجع على وضع
اخلطط وتقومي نتائج ها ،وتقدير اآلاثر اجلانبية الضارة ملا يتخذ اآلن من قرارات .كذلك تشجع على تعرف النتائج
العاملية للتصرفات احمللية ،ففي التوقع نعيش مع املستقبل يف ألفة ووائم وال نفاجأ به.
والتعلم اجملدد يتصف ابلتشاركية ،مبعىن أن يكون للفرد واجملتمع دور يف اختاذ القرار .وابلتايل حتتم على مؤسسات
دورا أساسيًا يف حتويل الفرد من التكيف الالشعوري إىل التوقع الشعوري ،أو نقل الفرد من الصيغ
التعليم والتدريب ً
 20انظر :رشدي أمحد طعيمة ،وحممد عالء الدين الشعييب ،تعليم القراءة واألدب اسرتاتيجيات خمتلفة جلمهور متنوع ،ط،1
(القاهرة :دار الفكر العريب2006 ،م) ،ص.218-215
 21انظر :حممد جهاد مجل ،تنمية مهارات التفكري اإلبداعي من خالل املناهج الدراسية( ،اإلمارات العربية املتحدة :دار الكتاب
اجلامعي2005 ،م) ،ص.80
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بدال من الصيانة ،والتعلم احلديث القائم على التوقع (املناهج
التقليدية للتعلم إىل الصيغ احلديثة ،ومنها التعلم ابلصدمة ً

املستقبلية) ،ويؤدي إىل االستقالل الذايت والتكامل للفرد واجملتمع.

22

 .6التعلم النشط

يقصد به ممارسة الطلبة لدور فاعل يف عملية التعلم ،عن طريق التفاعل مع ما يسمعون أو يشاهدون أو يقرأون يف

الصف ،ويقومون ابملالحظة ،واملقارنة ،والتفسي ،وتوليد األفكار ،وفحص الفرضيات ،وإصدار األحكام واكتشاف
23
العالقات ،ويتواصلون مع زمالئهم ومعلمهم بصورة ميسرة.
 .7التعلم ابحلاسوب (مع احلاسوب)
وفيه يكون احلاسب شري ًكا للمتعلم ،وركنًا أساسيًا يف منظومة التعلم .ويعد هذا احلاسوب أكثر أدوار احلاسوب ارتباطًا
اعتمادا على :حمتوى تعليمي متمثل يف برجميات احلاسوب التعليمية ،وجهاز حاسوب
ابلتعليم؛ حيث يتم هذا الدور
ً
تعليمي بكفاءة أجزائه ومشتمالته .ويعين التدريس مبساعدة احلاسوب ابستخدام احلاسب مباشرة يف عملية التدريس
24
لالستفادة من إمكانياته اهلائلة يف التفاعل واحلوار مما يساعد على جذب اهتمام الطالب وتشويقهم.
 .8التعليم املوصوف للفرد

تعد برامج التعليم املوصوف القائم على العالج الفردي من خالل التعلم الذايت من أوسع الربامج يف الوالايت املتحدة
اإلمريكية .وقد ظهرت هذه الربامج نتيجة حبوث مكثفة متت يف مراكز حبوث جامعة بتسربج يف الستينات على يد كل

من جليسر ولندفال وكوكس حيث طبقت أول مره يف مدرسة أوكليف يف والية فيالدلفيا ابلتعاون مع بني مركز البحوث
25
وجملس التعليم يف احلي.
 .9التعليم عن طريق الراديو والتليفزيون
يقوم على استخدام إرسال الراديو والتليفزيون يف جمال التعليم ،بتقدمي برامج تعليمية هتم التالميذ يف خمتلف مراحل
التعليم ،ويستمع التالميذ إىل هذه الربامج أو يشاهدوهنا أثناء اليوم الدراسي أو بعده .وحمطة إذاعية تعليمية هي حمطة
22

حسن شحاته ،معجم املصطلحات الرتبوية والنفسية ،ص.110

 23انظر :إميان بقاعي ،املتقن معجم تقنيات القراءة والكتابة والبحث للطالب جداول ومصطلحات( ،بيوت :دار الراتب
اجلامعية) ،ص.63

 24انظر :عبد الرمحن إبراهيم الفورزان ،إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا( ،الرايض :مكتبة امللك فهد الوطنية،
 ،)2011ص.115
25

انظر :حممد حممود احليلة ،طرائق التدريس واسرتاتيجياته(،عمان :دار املسية للنشر والتوزيع2011 ،م) ص.272
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أخيا بتلك الوسائط قنوات فضائية
إرسال إذاعي ،جتيها مؤسسة تربوية أو تعليمية للناس أو لفئة منهم ،وقد اقرتن ً

خمصصة للربامج التعليمية.

26

ابب التقومي:
 .1تقومي البيئة التعليمية

وهذا النوع من التقومي يهدف إىل حتديد مدى مالئمة البيئة التعليمية من ٍ
مبان ومرافق وجتهيزات وأاثث ..إخل ،للمعلم
عموما ،ومدى اقرتاب وابتعاد عناصر ومكوانت تلك البيئة من النماذج املعيارية املتعارف
واملتعلم وعملية التعليم والتعلم ً
27
عليها دوليًا يف هذا اجملال.
.2التقومي التحريري

وهذا النوع يعتمد على الورقة والقلم يف تنفيذ التقومي؛ حيث يستخدم الكالم املكتوب ،أو الرموز واألشكال املرسومة
لإلجابة عن التساؤالت الواردة ابالختبارات ،أو املقاييس اليت يعتمد عليها.

ويعتمد هذا النوع على اختبارات الورقة والقلم بصورها وأشكاهلا املختلفة ،ويعد هذا النوع من التقومي أكثر مناسبة
وجها لوجه.
لألفراد الذين ال ميلكون القدرة والشجاعة يف املواجهة والتعبي الشفهي والتفاعل مع اآلخرين ً
خصوصا فئة املعاقني مسعيًا
كما أن التقومي التحريري هو أكثر أنواع التقومي مالئمة لفئات خاصة من األفراد
ً
والصم والبكم ،الذين ال ميكنهم التفاعل لفظيًا إال من خالل اإلشارات .وحال التقومي التحريري هنا هو حال التقومي
الشفهي ،الذي يعد األمثل لفئات األفراد املكفوفني وضعاف البصر ،واألفراد الذين ال يعرفون القراءة والكتابة.

28

 .3التقومي الرتبوي

هو العملية اليت حيكم هبا على مدى جناح العملية الرتبوية يف حتقيق األهداف املنشودة ؛ هبدف إحداث تغييات مرغوبة

ومقوما أساسيًا من مقوماهتا ،أو هو تقومي أحداث سلوكية
يف سلوك املتعلمني .وهو جزء ال يتجزأ من عملية التعليم
ً
سواء كنا بصدد تكوين منهج دراسي كامل أو جزء منه .وكذلك الطريقة املتبعة يف تدريس منهج ،أو أهداف مرحلة
تعليمية بكاملها .وما يعنينا يف هذا كله هو مدى التغيي الناتج يف إدارة الطالب وسلوكهم من أتثي هذا املوقف أو ذاك.
والتقومي عملية تتم يف هناية عملية تعليمية معينة هبدف اخبار التلميذ واملدرس بدرجة التحكم احملصل عليه،
واكتشاف مواطن الصعوبة اليت يصادفها التلميذ خالل تعلمه من أجل جعله يكتشف اسرتاتيجيات متكنه من التطور،
26
27
28

إبراهيم فتحي ،معجم املصطلحات األدبية( ،تونس :املؤسسة العربية للناشرين املتحدين1986 ،م) ص.118
هاشم عواضة ،تقومي التعلم( ،بيوت :دار العلم للماليني2005 ،م) ،ص.27

حسن شحاته وآخرون ،معجم املصطلحات الرتبوية والنفسية عريب-اجنليزي-اجنليزي -عريب ،ص.136
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وتنظر لألخطاء يف حماولة حلل املشكالت وميكن التقومي الرتبوي من حتديد مؤهالت املتعلم لإلقبال على مراحل جديدة
من تعلمه وفق مراحل متسلسلة كما ميكنه تصحيح ثغرات التدريس.

29

 .4التقومي التشخيصي

يقصد به تلك اإلجراءات التقوميية اليت يقوم هبا املعلم حني يبدأ الطلبة يف تعلم اخلربات اجلديدة ،وميكن أن يلجأ املعلم

هنا يف االختبارات املقننة أو التشخيصية ويهدف إىل الكشف عن مشكالت وصعوابت تنفيذ املنهج ومن مث حتديد
أسباهبا ؛ األمر الذي يساعد يف اختاذ القرار املناسب لعالج هذه املشكالت ،وتلك الصعوابت.
وقد خيلط البعض بني التقومي التشخيصي والتقومي املبدئي ،ولكن الفارق بينها يف أن األول يرتكز على اهلدف من
التقومي (وهو التشخيص) ،بينما يركز الثاين على توقيت التقومي ،وهذا مبعىن أن التقومي التشخيصي قد يكون تقوميًا
30
مبدئيًا ،وأن كل تقومي مبدئي ليس ابلضرورة تقوميًا تشخيصيًا.
 .5التقومي اجلماعي

وهو نوع من التقومي يعتمد على اختبارات ومقاييس وأدوات ميكن تطبيقها على مجاعة من األفراد يف وقت واحد .وهذا

وتوفيا للوقت من التقومي الفردي ،الذي يستغرق وقتًا طويالً لتطبيقه.
النوع أكثر اقتصادية ً

31

 .6تقومي املتعلم

يركز هذا النوع من القومي يف العملية التعليمة على املتعلم كمحور آخر من حماور تلك العملية ،حيث يهدف إصدار
احلكم على مدى حتقق األهداف التعليمية يف هذا املتعلم ،ومدى أتثي ذلك يف مستوى منوه عقليًا ومهارًاي وانفعاليًا،
32
وحتديد العقبات اليت قد تعرقل أو تعوق هذا النمو ،وحتديد أسباهبا ،ومن مث العمل على تذليلها وعالجها.
 .7تقومي املنهج
يشي هذا النوع من التقومي إىل بعدين :البعد األول حمدود ،وهو إصدار احلكم على بنية املنهج ممثلة يف حمتواه العلمي
والتعليمي فقط ،وحتديد مدى جودة واتساق هذا احملتوى ،ومدى قدرته على حتقيق أهداف املنهج ،ومن مث تعديل
جوانب القصور والضعف فيه.

29
30
31

انظر :حممد زايد محدان ،تقييم التعلم :أسسه وتطبيقاته( ،الرايض :الدار السعودية للنشر والتوزيع )1984 ،ص.22
انظر :مروان أبو حويج وآخرون ،القياس والتقومي يف الرتبية وعلم النفس ،ص.23

حسن شحاته ،معجم املصطلحات الرتبوية والنفسية ،ص.136

 32انظر :عبده الراجحي ،التطبيق النحوي( ،بيوت :دار النهضة العربية للطباعة والنشر) ،ص.77
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مشوال حيث يهدف تشخيص وعالج مجيع جوانب وعناصر املنهج ،بداية من خطة
أما البعد الثاين فهو األكثر ً

املنهج مبا تشمله من :أهداف ،وحمتوى ،وطرق تدريس مقرتحة ووسائل تعليمية معينة ،وأنشطة مصاحبة ،ووسائل
ومرورا مبراحل تنفيذ املنهج يف مقررات املؤسسات التعليمية عن طريق املعلم واهليئة الفنية واإلدارية املعاونة
تقومي مقرتحةً ،
له ،وانتهاءً بنواتج التعلم اليت حيققها املتعلم الذي تعلم وف ًقا هلذا املنهج.
ويضم تقومي املنهج وف ًقا هلذا املعىن الشامل يف طياته :تقومي املعلم ،تقومي املتعلم ،وتقومي بنية املنهج ،وتقومي
33
البيئة التعليمية اليت ينفذ فيها املنهج.

اخلامتة

نظرا إىل الكم اهل ائل من املصطلحات العربية واخلاصة بتعليم اللغة العربية لغي الناطقني هبا بعناصرها املختلفة وجماالهتا
الواسعة اليت تستحق مجعها ووضعها يف معجم خاص يعنون مبعجم تعليم اللغة العربية لغي الناطقني هبا ،أصبح من
الضرورة مبكان استحداث معجم متخصص جيمع بني طياته مجيع مصطلحات جمال تعليم اللغة العربية لغي الناطقني هبا
اصبحت مطلبا عصراي ملحا خاصة بعد توسع هذا اجملال املعريف احليوي وتعدد مصطلحاته وتنوعه.
وعليه ،فإن الدراسة توصي مبا أييت:
 .1إجراء دراسات متعمقة تتناول مجيع جوانب جمال تعليم اللغة العربية لغي الناطقني هبا وعناصرها ،وربطها
مبختلف الدراسات اللغوية واجملاالت احلديثة ذات العالقة بعلوم اللغة من أجل تنمية تعليم اللغة العربية يف
الدول العربية واإلسالمية.
 .2إجراء مز ٍ
يد من الدراسات اليت جتمع املصطلحات اللغوية املبعثرة يف الكتب واملراجع والقواميس املتفرقة وذلك
من أجل وضع معاجم متخصصة ،فعلى سبيل املثال ،أتليف معجم خاص مبصطلحات تعليم احلاسوب،
مثال
ومعجم آخر ملصطلحات علم فقه اللغة ،ومعجم لتعليم اللغة العربية ألغراض خاصة ،لغرض احلج والعمرة ً
الذي قد يساعد احلاج واملعتمر غي العريب على أداء فريضته على أمت وجه.
 .3إجراء دراسات جتمع فيها التعبيات االصطالحية املستخدمة يف احلياة اليومية يف جمال التعليم ويف املؤسسات
التعليمية ،من خالل االستعانة ابلوسائل التعليمية احلديثة املختلفة مثل الصور واألقراص املربجمة ،واملواقع املفيدة
يف شبكات اإلنرتنت.

 33انظر :مروان أبو حويج وآخرون ،القياس والتقومي يف الرتبية وعلم النفس ،ص.30
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