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Abstract: 

The gap appears to be very wide between the development of communication technologies, and the benefit from 

them in teaching, as evidenced by the lack of websites specialized in teaching Arabic, whether for native speakers or 

for non-native speakers. In addition, by comparing the Arabic language teaching websites with those specialized in 

teaching foreign languages; The Arabic websites appear in their first steps and need to be evaluated, corrected and 

encouraged to benefit from the possibilities offered by Internet technologies and the open knowledge spaces. 

This study attempts to present an analytical and evaluative study for the (Learnning Arabic) website of the Al 

Jazeera network, compared to the French learning website (Apprendre le français avec TV5MONDE) of the 

TV5MONDE network. According to specific criteria, in order to identify the shortcomings and negatives in the Al 

Jazeera Learnning Arabic website, and to provide a set of recommendations and suggestions to solve them. 

Keywords: Teaching Arabic for Non-Native Speakers; Language Learning Websites; Aljazeera Learn Arabic 

Website; TV5MOND. 
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تقييم موقع "تعلم العربية" لغير الناطقين بها مقارنة بموقع "تعلم اللغة 

 الفرنسية". دراسة تحليلية
 محمد موفق الحسن

 كلية التربية واآلداب

 سلطنة ُعمان -جامعة ُصحار

alhasan.moaffak@gmail.com 
 

 االستالم: 2021/11/07 القبول: 2022/02/08

 :الملخص
بين التطور الهائل لتقنيات التواصل، وبين االستفادة منها وتسخيرها في تعليم اللغة العربية ونشرها، يشهد على ذلك  اتبدو واسعة جد  ال شك أن الفجوة 

جودة بالمواقع المو  ةقلة مواقع اإلنترنت المتخصصة في تعليم اللغة العربية سواء ألبنائها أم لغير الناطقين بها. وإذا ما قورنت مواقع تعليم اللغة العربي
ها، وتطويرها بالمتخصصة بتعليم اللغات األجنبية؛ فإن المواقع العربية تبدو في خطواتها األولى التي تحتاج إلى تقويم وتصحيح وتشجيع ليتم االرتقاء 

ربية لغير الناطقين ي تعليم اللغة العبالقدر الذي يسمح باالستفادة القصوى من اإلمكانات التي تتيحها تقنيات اإلنترنت، وفضاءات المعرفة المفتوحة ف
 .بها

  Apprendre leالتابع لشبكة )الجزيرة نت(، مقارنة بموقع تعليم اللغة الفرنسية ،تحاول هذه الدراسة تقديم دراسة تحليلية تقويمية لموقع )تعّلم العربية(
français avec TV5MONDE التابع لشبكة(TV5MONDE).  حديد جوانب النقص والسلبيات التي تعتور موقع الجزيرة وفق معايير محددة، بغية ت

 .لتعلم العربية، وتقديم مجموعة من التوصيات واالقتراحات لحلها
 .(TV5MONDE)لكترونية، المهارات اللغوية، االختبارات المعيارية، الجزيرة نت، ناطقين بغيرها، مواقع التعليم اإلتعليم العربية لل الكلمات المفتاحية:

 :المقدمة
عالمية في استخدام الشبكة ال في الكبير   األثر   ةعديد دراسات  لقد أثبتت 

عندهم، ية عوزيادة الداف ،المتعلمين لدىانطباعات إيجابية لتشكيل  ؛التعلم
ق وذلك لما توفره الشبكة من تنوع في طرائ ؛وارتفاع مستوى تحصيلهم

 .(20)العرض، ومن جاذبية
ويمكن تعريف مواقع اإلنترنت التعليمية بأنها عبارة عن وحدات تعليمية 
من الصفحات الرقمية على شبكة اإلنترنت، تتكون من عناصر الوسائط 

د تعليمية موّجهة إلى فئة الفائقة، وتحتوي على أنشطة وخدمات وموا
ة مقننة؛ ا لمعايير تربوية وتكنولوجيمحددة من المتعلمين، ويتم إنتاجها وفق  

 .(17)لتحقيق أهداف تعليمية محددة
وقد استفاد حقل تعليم اللغات من إمكانات الشبكة العالمية؛ فالمواقع 

 ،تالصو  :التعليمية المتخصصة في تعليم اللغات توفر خيارات تقنية مثل
واألفالم التعليمية، والمشاهد الحية، والرسوم المتحركة...إلخ،  ،والصورة

لمعلم اكما أنها تتيح فرص تقديم الدروس الحية، وتتيح التفاعل بين 
متعددة من التغذية الراجعة، ومن ثم فإن  اوالمتعلمين، وتوفر أنواع  

المهارات اللغوية يمكن تقديمها بصورة متكاملة من خالل ما توفره هذه 
. وقد (12)المواقع من فرص لممارسة االستماع، والتكّلم، والقراءة والكتابة

كان من توصيات المؤتمر العالمي لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين 
 ادة من التقنيات الحديثة المستخدمة في تعليم اللغاتضرورة االستف: بها

الحية كالبرمجيات التعليمية بأنواعها، وإنشاء المواقع المتخصصة في 
 .(12)تعليم اللغة العربية من خالل الشبكة العالمية

        لغات على الشبكة العالمية تكشف إال أن نظرة على مواقع تعليم ال
ية عن نتائج غير مرض -علي والسحيبانيبحسب دراسة أجراها الشيخ –

 :فيما يتعلق بتعليم اللغة العربية، حيث أظهرت الدراسة
اهتمام اللغات األجنبية باالستفادة من إمكانات المواقع المتوافرة على  -

 .الشبكة العالمية مقارنة باللغة بالعربية
 .قلة المواقع المهتمة بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها -
ضعف المحتوى المقدم في المواقع المهتمة بتعليم العربية لغير  -

 .الناطقين بها
التقليدية في طريقة عرض هذه المواقع للمحتوى، وفي طريقة تعليمها  -

 .(12)للمهارات اللغوية
متخصصة لكترونية الالمواقع اإلوبسبب هذه المعطيات السلبية في كمية 

نا من ، وبسبب ما فرضته جائحة كورو ونوعيتها في تعليم اللغة العربية
د الذي بات نمط ا أساسي ا من أنماط التعليم، ال نمط ا عنمط التعليم عن ب  

؛ فقد وقع اختياري على دراسة أحد مواقع تعليم اللغة العربية دراسة تكميلي ا
تحليلة تقويمية، وقد وقع االختيار على موقع تعلم العربية التابع لشبكة 

أن  ، وكونه يمكنكونه من المواقع المعروفة عالمي ا ؛زيرة اإلعالميةالج
ة، على شبكة إعالمية إخباري يواكب المواقع المماثلة التي تتكئيطور ل

ا من فضائهخصص حيز ا ت تيالاإلعالمية  (BBC بي بي سيمثل شبكة )
 Deutsche Welle ) فيليه )دويتشه شبكةو ، لتعليم اللغة اإلنجليزية

ا م )تعلي األلمانية، وكذا موقعلتعلم  اإلعالمية التي تخصص موقع 
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 Apprendre le français avec موند 5الفرتسية مع تي في 

TV5MONDE) .المتخصص بتعليم الفرنسية ) 

 إشكالية الدراسة: 
على الرغم من النجاحات التي حققتها مواقع تعليم اللغات التي تنمي 
إلى شبكات إعالمية إخبارية كتلك التي أشرنا إليها في الفقرة السابقة؛ 
إال أن موقع شبكة الجزيرة )تعلم العربية(، وهو الموقع الوحيد الذي ينتمي 

ة تحليلة سإلى النمط نفسه، لم يحقق النجاح المطلوب، وتمثل دراسته درا
 الطريقة المثلى لكشف اللثام عن سبب هذا اإلخفاق. 

  :أهمية الدراسة
تكمن أهمية هذا البحث في كونه من بين قلة قليلة من البحوث التي 
ك ّرست لتحليل وتقييم موقع عربي واحد متخصص بتعليم اللغة العربية 

 -احسب اطالعن–على الشبكة العالمية، إضافة إلى أنه البحث األول 
 .الذي يتناول موقع الجزيرة لتعليم اللغة العربية

 :أهداف الدراسة
 تعلم العربية التابع لشبكة الجزيرة اإلعالمية، تحليل محتوى موقع 

 :وتقييمه من خالل جملة من المعايير

 فة.األهداف الموضوعة، والشريحة المستهدأ. 

 ب. المحتوى التعليمي.
 .الموادة المستخدمة، وطريقة عرض غاللج. 
 .المهارات اللغوية التي يتيح الموقعان تطويرهاد. 
 .إمكانية التفاعل التي يتيحها الموقعانهـ. 
 .آلية التقويم والقياس المعتمدةو. 
 الذي ة تعلم اللغة الفرنسية التابع لشبكة التلفزة الفرنسي مقارنته بموقع

در المستطاع لالستفادة ق .يعد من بين المواقع الناجحة في تعليم اللغات
 ته.بمن تجر 

  ،تقديم اقتراحات وتوصيات لتقويم عمل موقع الجزيرة لتعّلم العربية
 .وتدارك السلبيات إن وجدت

 :عينة الدراسة
يم اللغة لتعلوتقييمه ك رِّس هذا البحث لتحليل موقع الكتروني واحد 

العربية، هو موقع تعلم العربية التابع لشبكة الجزيرة اإلخبارية على 
 Apprendre le français avec) اإلنترنت، وقد اختير موقع

TV5MONDE) ين الموقعين ب للتشابه تتم مقارنة موقع الجزيرة به نظر ال
من حيث اعتماد كل منهما على ما تنتجه الشبكة اإلعالمية التي ينتمي 

ليمي، في بناء المحتوى التع اا أساسي  بوصفها مكون   ،إليها من مواد إعالمية
 Apprendre le français avec) ا باإلضافة إلى تطور موقعهذ

TV5MONDE)  ونجاحه الملحوظ في تعليم اللغة الفرنسية لغير
  .الناطقين بها

  :منهج الدراسة
ا ؛للوصول إلى األهداف الموضوعةالمقارن عتمد البحث المنهج ي  متبع 

 اتفصيلي   يقدم وصف ا؛ حيث (G. Bereday)طريقة جورج بيريداي 
 ،عينة الدراسة من حيث الواجهة، والمحتوى، وطريقة العرض للموقعين

بتفسير المتكآت المعرفية التي انطلق منها كل من الموقعين، ثم  يقومثم 
مقارنات موضعية بين الموقعين ضمن كل معيار من المعايير  يجري 

خلص من تلك التحليالت والمقارنات إلى تحديد مشكالت ي، ثم المقترحة
م كيفية تطويره من خالل اإلفادة من تعلييوضح قع تعليم العربية، و مو 

. كل ذلك يناقش ويحلل في ضوء معطيات الفرنسية وتجربته الناجحة
 الدراسات الحديثة في حقل تعليم اللغات لغير الناطقين بها.

 :الدراسة أسئلة
هذه الدراسة من خالل تحليل موقع تعلم العربية إلى اإلجابة  تهدف

 على جملة من األسئلة:
 ما المحتوى التعليمي المقدم في الموقع، وكيف يتم عرضه؟ -
هل يتماشى المحتوى المقّدم مع الشريحة المستهدفة واألهداف  -

 الموضوعة؟
 يهل تواكب طريقة العرض وتراعي معطيات الدراسات الحديثة ف -

 ميدان تعليم اللغات لغير الناطقين بها؟
هل يوفر الموقع بحالته الراهنة بيئة تعليمية متكاملة من حيث التعليم،  -

 والتقييم؟
 ما النقاط اإليجابية، والنقاط السلبية في الموقع؟ -
كيف يمكن تطوير الموقع على هدي من الدراسات الحديثة في  -

بها، وفي ضوء االستفادة من  مضمار تعليم اللغات لغير الناطقين
 التجارب المشابهة الناجحة؟

 مفاهيم الدراسة:
 فيما يأتي تعريف بأهم المفاهيم الواردة في الدراسة:

ن أجل م ؛تقويم الواقع التقويمية: الدراسة التي تعتمد علىالدراسة  -
 ومحاولة تقديم حلول لهذه النقاط الضعيفة. ،تحديد نقاط القوة والضعف

عة ( يتميز بالسر أداء لغوي )صوتي أو غير صوتيرة اللغوية: المها -
ومراعاة القواعد اللغوية المنطوقة والمكتوبة. والمقصود  ،والدقة والكفاءة

: )االستيعاب الشفهي أو االستماع، المهارات اللغوية األربعهنا 
واالستيعاب الكتابي أو القراءة، واإلنتاج الشفهي أو التكّلم، واإلنتاج 

 تابي أو الكتابة(.الك
 هو الشخص الذي يتحدث تلك اللغة كلغة أولىالناطق األصلي للغة:  -
 من تعلمها كلغة أجنبية.، وليس مّ أ  

الناطق غير األصلي: هو الشخص الذي يتعلم، أو يتحدث لغة أخرى  -
 م.ليست لغته األ  
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الكفاية اللغوية: المدى الذي عنده يمكن للشخص أن يستخدم لغة ما  -
اعللتواصل بفا  .لية استيعاب ا وإنتاج 

وهو إطار تم وضعه من  :اإلطار المرجعي األوربي المشترك للغات -
قبل المجلس األوربي يقدم األسس المشتركة، والخطوط األساسية لتطوير 

التقويم المختلفة، كما يشير إلى ، ووسائل القياس و هاوإعداد المناهج
الفعالة لتعّلم اللغة وتعليمها، كما يبين ما يجب على  ستراتيجياتاإل

 ليتمكنوا من استخدام اللغة في تحقيق كفاية التواصل ؛المتعلمين تعلمه
 .في أقل وقت وبأسرع الطرق 

ت مواقع اإلنترنت التعليمية عبارة عن وحدالكترونية: مواقع التعليم اإل -
ناصر ، تتكون من عشبكة اإلنترنت تعليمية من الصفحات الرقمية على

وّجهة متعليمية  ومواد ،وخدمات ،الوسائط الفائقة، وتحتوي على أنشطة
 ا لمعايير تربويةفئة محددة من المتعلمين، ويتم إنتاجها وفق  إلى 

 .أهداف تعليمية محددة وتكنولوجية مقننة؛ لتحقيق

 :الدراسات السابقة
وصالح السحيباني: مواقع تعليم اللغة  الشيخ علي دراسة هداية هداية •

العربية لغير الناطقين بها على الشبكة العالمية؛ دراسة مسحية 
وفي هذه الدراسة أعد الباحثان استمارة لتقييم عينة من مواقع . (12)وصفية

تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها على الشبكة العالمية، وقد تكونت 
ق ّيمت على أساسها المواقع عينة  ،ا( معيار  54)مارة التحليل هذه من است

صت وخل. ةذه المعايير على تسعة محاور رئيسوقد توزعت ه، الدراسة
قع معظم المواأن إلى  -من بين النتائج التي توصلت إليها–الدراسة 

المدروسة لم يرق إلى المستوى المطلوب؛ حيث حصلت معظم المواقع 
(، %41.2) ف يتراوح ما بين:المحللة على مستوى متوسط أو ضعي

 . (%68.2)و
لطالب عبد الرحمن بن سعد الصرامي بعنوان: تقييم لرسالة ماجستير  •

مواقع تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها على الشبكة العالمية في 
السؤال اآلتي:  عنحاول الباحث فيها اإلجابة  ،(13)اللغويةضوء المهارات 

ما مدى التزام مواقع تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها على الشبكة 
العالمية بالمعايير العلمية لتعليم المهارات اللغوية؟ ولإلجابة على هذه 

ق ّيمت  اا علمي  ( معيار  61استمارة تحليل تضمنت )السؤال أعد الباحث 
 درجة التزامالدراسة إلى  على أساسها المواقع عينة الدراسة وخلصت

 متوسطة من عينة الدراسة فيما يخص تعليم المهارات اللغوية.
دراسة إبراهيم المنصور: مهارة التفاعل الشفوي في مواقع تعليم اللغة  •

تصميم  نموذجأالعربية عن بعد للناطقين بغيرها؛ دراسة تقييمية وفق 
لعربية تعليم اللغة ا تعليمي مقترح، حيث درس الباحث مدى التزام مواقع

للناطقين بغيرها بمعايير التفاعل والتفاعل الشفوي. وبعد تمرير عينة 
الدراسة المؤلفة من عشرة مواقع، استبعدت ستة مواقع من بينها موقع 

 .(16)قلعدم تحقيقها درجة تحق الجزيرة لتعلم اللغة العربية

 الواقع  بينكتروني عبر الشبكات دراسة بدر نادر علي: التعليم اإلل
 .(4)والمأمول

  ى لعربية لغير الناطقين بها علمواقع تعليم اللغة اورقة عمل بعنوان
لثاني االلقاء الشهري ، مقدمة من قبل الباحثة ريما الجرف إلى نترنتاإل

( 30) لرياض،، اللجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية والسبعين
 .(8()م2006) ابريل

 :الدراسة
وقع الجزيرة لمتقديم دراسة تقويمية  في الفقرات اآلتيةسيحاول البحث 
مقارنة بالموقع تعلم اللغة الفرنسية. وفق عدد من  ،لتعلم اللغة العربية

المعايير بغية تحديد جوانب النقص والسلبيات التي تعتور موقع الجزيرة 
 .لتعلم العربية، وتقديم مجموعة من التوصيات واالقتراحات لحلها

 :األهداف الموضوعة، والشريحة المستهدفة -أ
بسلسلة  -وما يزال–إنشائه موقع الجزيرة لتعلم اللغة العربية منذ  مرّ 

من التعديالت سواء على مستوى الهدف والرؤية، أو على مستوى 
التصميم والمحتوى؛ فقد كانت الغاية من الموقع عند إطالقه كما أشار 

لتعليم العربية لغير  امنير الجالودي أن يكون موقع   -اكآنذ–مديره 
 على إنشائه« الجزيرة نت»الناطقين بها، حيث يقول: "إن ما شجع 

]الموقع[ هو الطلبات التي ما فتئت تتلقاها من طرف غير الناطقين 
باللغة العربية، ومن دول إسالمية تطلب استعمال المحتوى اإلعالمي 

شاء إن مما أوحى بفكرة ؛ألغراض تعلم اللغة العربية« ة نتالجزير »لموقع 
م ث تاالطالع على تجارب مماثلة، حيهذا الموقع. ويضيف أنه تّم "

التوصل إلى أن بعض المؤسسات اإلعالمية تستعمل مواقعها لتعليم 
الذي يخصص حيز ا لتعليم اللغة « بي بي سي»موقع  :مثل ،لغاتها

الذي يعلم  (Deutsche Welle) الدوتشي فيليه»وموقع  ،اإلنجليزية
 Apprendre le français avec» األلمانية، وكذا موقع

» TV5MONDE  (9)بالفرنسيةالخاص. 
في النسخة الثانية من الموقع، إذ  ان يبدو أن هذا الهدف ع ّدل الحق  لك

ركز "لئن كان هذا الموقع ي :الجزيرة يستدرك بعد عامين قائال   نجد موقع
على الناطقين بغير اللغة العربية، فإنه خطا خطوة نحو الجمهور العربي 

المي ا حد المتون الرائجة عمنذ انطالقه، فأنشأ صفحة لتعليم النحو عبر أ
ا كبير   بين  ا)متن األجرومية( بطريقة تفاعلية حديثة، وهو ما القى رواج 

الجمهور العربي للجزيرة نت، كما أضاف صفحة للشعر نشر فيها 
ا شعرية عديدة متنوعة األغراض والعصور مصحوبة بتدريبات نصوص  

 .(6)وتمارين تفاعلية"
 :اآلتييفيد ب العربّيةموقع تعلم اللغة على  اأما التقديم الموجود حالي  

م  العربية  " موقع  الجزيرة لتعلُّم العربية موقع  تعليميٌّ مّجانيٌّ مفتوح، يقدِّ
م اللغوية ،  م ومهاراتِّهِّ بطريقٍة سهلٍة، تساعد  المتعلمين على تنميةِّ معارفِّهِّ

 .(7)"وفي الموقع مجاالت أخرى تخدم متعلمِّي العربية ومستعمليها
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هو غياب الهدف  في االقتباسات السابقةإن أول ما يمكن مالحظته 
المحدد والرؤية الواضحة؛ فالموقع يخاطب شريحتين مختلفتين من 
المتعلمين في الوقت نفسه: المتعلمين الناطقين األصليين باللغة العربية، 

على  االعربية، األمر الذي انعكس الحق  والمتعلمين غير الناطقين باللغة 
نية الموقع ومحتواه وأدائه، وأدى إلى سلبيات كثيرة سيشار إليها في ب

بينما تبدو الرؤية أكثر احترافية، واألهداف واضحة عند القائمين  .حينها
ع متخصص "موق -كما يعّرف نفسه–على موقع تعلم اللغة الفرنسية؛ فهو 

فاعليا  للتعلم تبتعليم الفرنسية لغير الناطقين بها، يراد منه أن يكون موقعا  
 :الذاتي من خالل

  كما هي ُمتحدثة عبر  هاوفهمسماع اللغة الفرنسية المعاصرة

 .العالم

 هاوتحليل التعلم عن طريق مشاهدة الصور. 

 إثراء الثروة اللفظية للمتعلم. 

 اختبار المتعلم لمعارفه النحوية. 

 (11)."اكتشاف الثقافات الفرانكوفونية. 

 :المحتوى التعليمي -ب
يعتمد موقع الجزيرة لتعلم اللغة العربية في بناء المحتوى التعليمي، بشكل 
أساسي، على ما تنتجه شبكة الجزيرة من مواد إعالمية، إضافة إلى 

لتدعيم الموقع،  امواد التعليمية التي أنتجت خصيص  مجموعة من ال

وخصوصا  في المستوى المبتدئ، ويتوزع هذا المحتوى على ثالثة 
 (1)انظر: الشكل  .ي: المبتدئ، والمتوسط، والمتقدممستويات ه

 
 : واجهة المتعلم في موقع تعلم العربية(1ذو الرقم ) الشكل

 :درجات أو مستويات فرعية ويتضمن ثالثالمستوى المبتدئ:  .1
ويتضمن مواد تعليمية مبسطة تختّص بتعليم الحروف  التمهيدي: -

 (.2الشكل  )انظر: .العربية

 
 : محتوى المستوى التمهيدي في موقع تعلم العربية(2ذو الرقم ) الشكل
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 ،ةمن المواد التعليمي اويتضمن هذا المستوى خليط   المبتدئ األدنى: -
بعضها مواد وظيفية تركز على مواقف حياتية وظيفية، مثل: )أسرتي(، 
)من أنت؟(، )في مكتب الجوازات(، )التعارف(. وبعضها مواد مقتبسة 

  .من تقارير شبكة الجزيرة
وجميع المواد مصحوبة بمجموعة من التدريبات التي تترواح ما بين 

أو  أو صح تدريبات تقيس االستيعاب على شكل اختيار من متعدد،

خطأ، وتدريبات تمكن اإلنتاج اللغوي على شكل إكمال العبارات، أو 
إنشاء عبارات تحاكي ما ورد في المقطع، مع اإلشارة إلى أن عدد المواد 
المرفوعة من كال الصنفين قليل ال يتجاوز ست مواد حتى تاريخ كتابة 

 (.3)انظر: الشكل  .هذا البحث

  

 : محتوى مستوى المبتدئ األدنى في موقع تعلم العربية(3ذو الرقم ) الشكل

اد ابهة لموويتضمن مواد تعليمية مش المستوى المبتدئ األعلى: -
ان وجد اثنتتنه يالحظ أن عددها أكبر حيث أالمستوى السابق، إال 

 .وثالثون مادة حتى تاريخ كتابة هذا البحث

نى، وأعلى. وال يختلف من حيث المستوى المتوسط: وينقسم إلى أد -2
ر بكثير أكث ه ومضمونه عن المستوى السابق، لكنه يتضمن موادّ ؤ بنا
 .( مادة477)
 وال يختلف من حيث نى، وأعلى.المستوى المتقدم، وينقسم إلى أد -3

 .( مادة62يتضمن )مضمونه عن المستويين السابقين، و ه و ؤ بنا
ي ضاف إلى هذه المواد التي تمثل المحتوى العام مواد خاصة بقواعد 
اللغة مرفوعة ضمن قسم خاص يحمل عنوان )قواعد(، ويتضمن 

 :مجموعة من السالسل أو األنشطة
كما يرد في –يهدف سلسلة دروس )مبادئ نحوية(: وهو نشاط   -1

ق إلى مساعدة الدارسين المبتدئين على معرفة وتطبي -مقدمته التعريفية
أهم المبادئ والتراكيب النحوية المستعملة في نظام الجملة العربية، 

كما –واكتساب مهارة استخدامها استخدام ا سليم ا. والفئة المستهدفة منه 
اعين إلى حو العربي، السهي فئة المبتدئين في دراسة الن -يشير الموقع

التعبير عن حاجاتهم ومشاعرهم بجمل وتراكيب عربية بسيطة تخضع 
صفها كما ي–ألسلوب العربية ونظامها النحوي. وهي سلسلة تقتصر 

اللغوية  والتراكيب ،على التعريف بالمبادئ النحوية الضرورية -الموقع
لتقليدي بويب االشائعة في اللغة العربية المعاصرة، دون االلتزام بالت

للنحو العربي؛ حيث يقوم منهج هذه الدروس على تناول المفردات 
والتراكيب النحوية من زاوية وظائفها النحوية والغرض من استخدامها، 
والتركيز في كل درس على الجانب العملي من الموضوع، وعدم شغل 
المتعلم بمصطلحات وتفريعات ال يترتب عليها شيء ذو بال في 

 .(7)ال اللغوي االستعم
ورغم هذه المقدمة التي قد تبدو مبّشرة من حيث علميتها، وطموحها 
إلى تقديم النحو وفق المقاربات التعليمية الحديثة؛ إال أن نظرة على 
المحتوى تكشف أن بعض هذه األسس النظرية قد روعي، بينما لم يجد 

سلسل تله حين التطبيق؛ فإذا نظرنا إلى  اير من تلك األسس مكان  كث
يستند  ايفي  ا وظا أنها اختيرت اختيار  النحوية المقدمة؛ فإننا نجد حق   المواد

إلى أهميتها بالنسبة للغة المتعلم المرحلية، ال إلى تسلسها كما وردت 
في كتب النحو التقليدية، وهذا من اإليجابيات، فباستثناء الدرس األول 

ه؛ فإن التسلسل جاء على )أقسام الكالم( الذي ال أهمية أو معنى لوجود
 :الشكل اآلتي

 )التذكير والتأنيث، ومطابقة الفعل :قضايا الجنس في اللغة العربية
)المفرد والمثنى والجمع(، ثم التعريف  :للفاعل(، ثم قضايا العدد

والتنكير، ثم الضمائر، وأسماء اإلشارة...إلخ. نالحظ في هذا التسلسل 
نحو المبني على ما جاء في كتب الأنه ال يكترث بالتسلسل التقليدي 
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التقليدية، بل يستند في تسلسل التراكيب على أهميتها للغة المرحلية، 
 .وشيوعها في االستخدام، وهذا من اإليجابيات في هذا النشاط التعليمي

أما إذا نظرنا إلى طريقة عرض هذه المواد؛ فإننا نجد أنها تعاني من 
 :مشكلتين أساسيتين

-Grammar) المواد وتعليمها بطريقة النحو والترجمةيتم عرض  -
Translation Method)  التي تعد أقدم طرائق تدريس اللغات

األجنبية حيث يرجع تاريخها إلى القرون الماضية. وهي حقيقة ال تنبني 
إنما كما ال تستند إلى نظرية معينة، و  ،على فكرة لغوية أو تربوية معينة

للغة الالتينية واليونانية الذى كان يتمحور ترجع جذورها إلى تعليم ا
 (.4)انظر: الشكل  .حول تعليم القواعد اللغوية والترجمة

 
 

 : طريقة عرض المواد النحوية في موقع تعلم العربية(4) ذو الرقم الشكل

طريقة تناول المواد النحوية وتقديمها غير مبني على المقاربات اللسانية 
الحديثة في النظر إلى بنية اللغة العربية؛ ولنضرب مثاال  على ذلك 
دروس األفعال؛ فاألفعال في اللغة العربية تقدم على أنها: ماٍض، 

م مر  اجعة لها تحت عنوان )أزمنة الفعل( يذكر ومضارع، وأمر، ثم ت ّقدَّ
من  مواألمر. وال يخفى ما في هذا التقسي ،فيها: الماضي، والمضارع

ا لمدلولها لصيغتها الصرفية، وتقسيمها تب اخلط بين تقسيم األفعال تبع   ع 
الزمني؛ فالتقسيم السابق يقصد منه الصيغة الصرفية للفعل، إذ ال 
عالقة لصيغة األمر بالزمن! ثم أين زمن المستقبل في هذا التقسيم 

م أنه أزمنة الفعل في اللغة العربية؟!  (.5. )انظر: الشكل (2)الذي ز عِّ

 
 نموذج للطريقة التقليدية لعرض المواد النحوية في موقع تعلم العربيةأ: (5) ذو الرقم الشكل
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، فمعظم العربية في تعليمه للنحو ليس بدع  وفي الحقيقة فإن موقع تعلم ا
الناطقين بها، يعاني من جملة من المشاكل كتب تعليم العربية لغير 

منشؤها عدم التمييز بين المتعلم الناطق بالعربية، والمتعلم غير  ،والعيوب
الناطق بالعربية الذي يحتاج إلى مقاربات لغوية أخرى غير تلك التي 

مي لنجدها في كتب النحو العربي؛ إذ ال يكفي تبني تسلسل حديث وع
 ،تبني المقاربات اللسانية الحديثة ايض  للمواد النحوية، بل يجب أ

 .(3)اواالستفادة من نتائجها في تعليم العربية لغير الناطقين به
سلسلة "دروس نحوية في ظالل منظومة األجرومية": يتضمن هذا   -2

النشاط مجموعة من الدروس التي تعّلم النحو العربي من خالل كتاب 
ّدد في الدرس )منظومة األجرومية( لناظمه عبيد رّبه ا لشنقيطي، وقد ح 

التمهيدي من هذا النشاط منهج الدروس وعناصر الدرس كما يأتي: 
 :"يقوم منهجنا في هذه الدروس على

تقديم قواعد النحو عبر تبويب ومحتوى كتاب األجرومية دون االلتزام  -
 .بشرحه بالطريقة التقليدية المألوفة

وعدم الخوض في المسائل  ،ةالتركيز على القواعد النحوية الع م لي -
 .النظرية والخالفية

المباشر للقواعد باعتباره األسلوب األنسب لتعليم الكبار  العرض -
إذا سمح  ااألمثلة ومناقشتها أحيان   مع إيضاحوللتدريس عبر اإلنترنت، 

 ."حجم الدرس بذلك
 :اآلتيةو"يتألف الدرس في هذه السلسة من العناصر 

عنوان الدرس ورقمه التسلسلي ونص أبيات نظم تصميم فني يحوي   -
 .األجرومية التي تتناول الموضوع

 اشرح مبسط يعرض القواعد النحوية التي تضمنها النص عرض     -
معلومات ومقدار ال ،من حيث مستواهم ،ا يناسب المبتدئينا مبسط  مختصر  

 .التي ينبغي أن تعرض أمامهم في كل درس
م هذا العرض في نسخ ة، تين، نسخة مشّكلة لمن تصعب عليهم القراءوي قدَّ

 .ونسخة غير مشكلة لمن لديهم مستوى فوق ذلك
شرح أشمل يتناول الموضوع بالتفصيل ويتتبع عناصره متجاوزا مادة    -

ا، وهو موجه إلى الذين يسعون إلى التعمق في دراسة األجرومية أحيان  
 .وغيرهم النحو واالطالع على جزئياته من الطالب والمدرسين

التمارين وهي تدريبات وأنشطة متنوعة تستهدف ترسيخ القواعد  - 
د وتعينه على حفظها وفهمها وتطبيقها، ليستفي ،المدروسة لدى المتعلم

 (.6. )انظر: الشكل (7)منها في استعماالته اللغوية"
وال نعتقد أّن هذا النشاط يتناسب بحال من األحوال مع األساليب الحديثة 

 تعليم اللغات حتى ألبنائها الناطقين بها، فما بالك بالمتعلمين غيرفي 
وني وليس لكتر إا أننا نتحدث عن موقع الناطقين باللغة العربية، خصوص  

 .عن حلقة تعليمية تقليدية

 
دروس نحوية في ظالل منظومة : أحد دروس سلسلة (6ذو الرقم ) الشكل

 األجرومية

ي لسة دروس فما يبدو نواة لسسلسلة دروس "إنارات": وهي على  .3
وهي عبارة عن مقاطع سمعية بصرية تحاول  ،قواعد اللغة العربية

تقديم القواعد النحوية التي كانت قد ق ّدمت ضمن سلسلة "مبادئ 
نحوية" بشكل جديد سمعي بصري، مرفق برابط يحيل إلى الدرس 

اريخ حتى ت-كما ورد في سلسلة "مبادئ نحوية". ولم ي رفع منها 
 (.7)انظر: الشكل  .إال ثالث مواد فقط -إعداد البحث

 
 : سلسة إنارات النحوية(7ذو الرقم ) الشكل

مجموعة من مواد غير منتظمة ضمن سلسلة، تشرح القواعد  .4
العربية بطريقة "الفالشات"، وتأتي مصحوبة بإمكانية إظهار النص 
 المكتوب، ومرفقة بمجموعة من التدريبات. وهي تخلو من تقديم

يعّرف بها. وهي على ما يبدو نواة لسلسلة نحوية جديدة، ر فعت 
  .منها بضع مواد حتى تاريخ إعداد هذا البحث

إضافة إلى المحتوى التعليمي السابق توجد بعض المواد التي 
نات" تتضمن مدّونات تدور حول  يتضمنها الموقع تحت أيقونة "مدوَّ

انب حتوى التعليمي. إلى جال عالقة لها بالم ،اللغة العربية وشؤونها
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أيقونة "أسئلة" التي تتيح لرواد الموقع طرح أسئلتهم اللغوية، حيث 
 .تتم اإلجابة عنها من قبل مختصين

 :أما موقع تعلم اللغة الفرنسية فينقسم محتواه التعليمي إلى
ما تنتجه شبكة التلفزيون الفرنسي الحكومي من تقارير وبرامج، وهذا 

 :الفقري للنشاطات التعليمية في كل المستويات القسم يشكل العمود
 .في المستوى المبتدئ امواد تعليمية مساعدة، وخصوص   -
مواد سمعية بصرية مقتبسة مما تنتجه الشبكة، لكنها مجتزأة ومعدلة  -

 .لتتناسب مع المستوى المبتدئ
 (A1) يتم عرض هذه المواد في الموقع موزعة على أربعة مستويات:

 (B2)مستوى متوسط،  (B1)مستوى أساسي،  (A2)مستوى مبتدئ 
 -كما يشير الموقع نفسه–مستوى متقدم. وتمثل هذه المستويات 

المستويات األربعة األولى من المستويات الستة المعتمدة في اإلطار 
 (.8)انظر: الشكل  (.CECRLالمرجعي األوربي المشترك للغات )

 
 المستخدم في موقع تعلم اللغة الفرنسية : واجهة(8ذو الرقم ) الشكل

وفي داخل كل مستوى من هذه المستويات رتبت المواد ضمن وحدات 
التي  ،تعليمية أو ثيمات تحاكي ما هو معتمد في سالسل تعليم اللغات

بنيت على أساس اإلطار المرجعي: )الحياة اليومية، المهن، الثياب، 
 (.9نظر: الشكل )االهوايات، وسائل النقل، الصحة...(. 

 
: طريقة عرض المواد التعليمية داخل كل مستوى في موقع تعلم (9ذو الرقم ) الشكل

 اللغة الفرنسية

ويالحظ في طرح المواد أنها مادة متكاملة بحيث يتم من خاللها تنمية 
 من خالل اوية، وتقدم القواعد اللغوية أيض  مجموعة من المهارات اللغ

د مكان منفصل، وهذا محاكاة للطرق الحديثة في هذه المواد دون أن  ي فر 
يقة والمواقف الحياتية الوظيفية ال بطر  ،تعليم القواعد من خالل النصوص

 (.10)انظر: الشكل  .شرح القاعدة

 
: طريقة عرض القواعد في موقع تعلم اللغة (10ذو العدد ) الشكل

 الفرنسية

نالحظ التشابه الكبير بين الموقعين من حيث طبيعة المواد المكونة 
لهما؛ فكالهما يعتمد بشكل أساسي على ما تنتجه الشبكتان من مواد 

عليم لموقع ت اأنتجت خصيص  إعالمية، إضافة إلى المواد الداعمة التي 
ح موقع ، وهو لصالان الفرق بين الموقعين واضح تمام  اللغة فيهما. إال أ

لم اللغة الفرنسية؛ حيث يتضح أن وضوح الرؤية والهدف من إنشاء تع
 ،الموقع تعلم اللغة الفرنسية جعل المواد المرفوعة واضحة المعالم

خيط واحد هو أنها موجهة لغير الناطقين بالفرنسية،  اينتظمها دائم  
فجاءت متسلسلة على شكل منهاج تعليمي متكامل مقسم على 

ّفر سالسة في فرز المواد وتطويعها لتناسب ا و مّ م ،مستويات واضحة
 .المستويات الدراسية المعتمدة

 فإن غياب الرؤية الواضحة والهدف ،أما موقع الجزيرة لتعلم اللغة العربية
 -اق  كما ذكرنا ساب–كبير؛ فالموقع  المحدد من إنشائه أّثرا فيه بشكل

خدم مست ومن خالل واجهة ،يخاطب شريحتين من المتعلمين في آن واحد
واحدة، وبالمواد التعليمية نفسها، وفي هذا خطأ منهجي كبير؛ فصحيح أن 

من  من الناطقين األصليين بالعربية، أكان مأكل من يلج الموقع، سواء 
 غير الناطقين بها، يفعل ذلك بغية تعلم اللغة العربية، إال أّن أبجديات

نائها، وتعليم اللغة األم ألببين تعليم  اا كبير  تعليم اللغات تؤكد أّن ثمة فرق  
جال من متلك اللغة بوصفها لغة ثانية لغير الناطقين األصليين بها، ولكّل 

بل  ستراتيجياته التعليمية، وأدواته، ومقارباته،إهذين المجالين نظرياته و 
م دَّ ق  الفرق يمتد إلى المحتوى والمادة؛ فال يمكن بحال من األحوال أن ي  

اطقين األصليين باللغة، ولغير الناطقين بها؛ فثمة محتوى  لغوي واحد للن
وال يحتاجها المتعلم غير  ،مواد لغوية يحتاجها الناطق األصلي باللغة

على  اة، والعكس صحيح. وهذا ينسحب أيض  الناطق األصلي بتلك اللغ
وبنظرة  .(19) تسلسل عرض المواد، وعلى طريقة عرض المواد ومقاربتها

 لتعلم اللغة العربية؛ يمكننا أن سريعة على المحتوى في موقع الجزيرة
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 نتساءل بجدّية: ما حاجة الناطق األصلي بالعربية إلى دروس مثل "تشّرفنا"
 الذي يعلم أسماء أفراد األسرة ، أو "أسرتي"الذي يعلم طريقة التعارف

ية إلى الناطق بالعربالمقدمة في المستوى المبتدئ؟ وما حاجة المتعلم غير 
الذي يقدم النحو بطريقة  دروس مثل "دروس نحوية في ظالل اآلجرومية"

 ؟؟تقليدية من خالل متن لغوي قديم
 :اللفة المستخدمة، وطريقة عرض المواد -ج

 ،يعتمد موقع الجزيرة لتعلم اللغة العربية لغة وسيطة لتعليم اللغة العربية
إلى ثالث لغات غير فنجد أن الموقع يتيح تحويل واجهة المستخدم 

ليزية، والفرنسية، والتركية. وبتغيير الواجهة يحصل جالعربية: اإلن
المستخدم على واجهة تتضمن األيقونات بلغته، إضافة إلى ترجمة لكل 
ما في الموقع من عناوين فقرات، وشرح للمفردات، شروح للقواعد النحوية 

! ولنا رومية. وهذا يشمل كل السالسل النحوية بما فيها متن األجكخيار
يستطيع غير الناطق بالعربية فهم النحو من  اأن نتساءل هنا هل حق  
 (11)انظر: الشكل  خالل متن األجرومية؟

 
 : لغات الواجهة التي يتيحها موقع تعلم العربية(11ذو العدد ) الشكل 

موقع تعلم اللغة الفرنسية فإنه يعتمد تعليم الفرنسية بدون لغة  أما
وسيطة، إال أنه يتيح واجهة مستخدم بثماني لغات بينها العربية، 
تتضمن ترجمة لأليقونات األساسية في الواجهة، وعناوين مقاطع 
الفيديو، باإلضافة إلى اإلرشادات، دون أن تشمل ترجمة أو عرض 

 (.12)انظر: الشكل  .هالمحتوى التعليمي نفس

 

 : لغات الواجهة التي يتيحها موقع تعلم اللغة الفرنسية(12ذو العدد ) الشكل

ورغم أن مسألة توظيف اللغة الوسيطة في تعليم اللغات من المسائل 
جدل بين أوساط المشتغلين في تدريس اللغات  حلالتي ال تزال م

لحديثة في تعليمية األجنبية؛ إال أن الراجح عند أغلب االتجاهات ا
اللغات لغير الناطقين االبتعاد عن اللغة الوسيطة. وقد أوصى المجلس 

باالبتعاد عن الترجمة في  (ACTFL) األمريكي لتعليم اللغات األجنبية
تعليم اللغات، واالكتفاء باستخدام اللغة الهدف. حيث يشير كثير من 

ويشوش  ،لية التعلمالباحثين إلى أّن استخدام اللغة الوسيطة يعرقل عم
 .(22) اعلم، ويؤخر عملية التعلم عموم  المت

 :المهارات اللغوية التي يتيح الموقعان تطويرها -د
يمكن تعريف المهارة بأنها: القدرة على تنفيذ أمر ما بدرجة إتقان 

أداء لغوي صوتي أو غير صوتي، يتميز بالسرعة ، أو أنها: (18)مقبولة
 .(1)مع مراعاة القواعد اللغوية المنطوقة والمكتوبةوالدقة والكفاءة والفهم، 

يحاول موقع الجزيرة لتعلم العربية تلبية تطوير للمهارات اللغوية األربع؛ 
فيقدم مواد مقروءة لتنمية مهارة القراءة، وأخرى مسموعة لتنمية مهارة 
االستماع. ومن خالل التدريبات المصاحبة للمواد يسعى لتنمية مهارة 

 (13)انظر: الشكل   .من خالل تدريب: إنتاج كتابيالكتابة 

 
: جانب من تمارين تنمية مهاراتي االستماع والكتابة في موقع (13ذو العدد ) الشكل

 تعلم العربية

أما موقع تعلم اللغة الفرنسية فإنه يحاول من خالل التدريبات المصاحبة 
كالم في جانب ال امهارات األربع، مع ضعف واضح أيض  للمواد تنمية ال

)اإلنتاج الشفوي(؛ فتدريبات بعض الدروس تتضمن فقرة للكالم 
 (14)انظر الشكل  .وبعضها ال يتضمن
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: جانب من تمارين تنمية المهارات في موقع تعلم اللغة (14ذو العدد ) الشكل

 الفرنسية

 :إمكانية التفاعل التي يتيحها الموقعان -هـ
و تواجه متعلمي اللغة العربية كلغة ثانية ألعل من أكبر التحديات التي 

من أجل تنمية  ؛إضافية، هي مسألة ممارسة اللغة خارج قاعة الصف
 .(15)والشفوية على وجه الخصوص ،مهاراتهم اللغوية بشكل عام

حاول موقع الجزيرة لتعلم اللغة العربية إيجاد آلية تتيح التفاعل بين 
تتيح  التي ،النوافذ مثل )سل األستاذ(المعلم والمتعلم من خالل بعض 

للمتعلم سؤال أحد المتخصصين عن طريق كتابة السؤال، أو رفعه على 
شكل مقطع مسجل بالصوت والصورة. ونافذة )سل مجتمعنا( التي 

رد في كل نشاط، وهي تتيح للمتعلم طرح سؤاله على األعضاء تطّ 
ر ي توفييعاني من ضعف واضح فالمسجلين في الموقع. إال أنه 

 (.15إمكانية التفاعل الشفهي لتنمية مهارة الكالم. )انظر: الشكل 

 
: جانب من إمكانية التفاعل التي يتيحها موقع تعلم (15ذو العدد ) الشكل

 العربية

ا في هذا ال يختلف كثير  فإنه  ،أما فيما يخص موقع تعلم اللغة الفرنسية
ا ا يعاني قصور ا واضح  مهارة  في توفير إمكانية تنمية الجانب؛ فهو أيض 

 التكلم.
ويمكن لموقع الجزيرة لتعلم اللغة العربية االستفادة من االقتراحات التي 

)أدوات تعزيز مهارات  :قدمها الباحث عبد الحكيم قاسم في دراسته
 ،التفاعل الشفوي والثقافي لتعليم اللغة العربية عن بعد للناطقين بغيرها(

د :بعاات العالم الثالثي األيعتمد على تسخير إمكانا حيث يقترح برنامج  
ا بغية توفير فرص حقيقية أكثر يتواصل من خالله ؛)العالم االفتراضي(

 .(15)المتعلم مع الناطقين باللغة العربية لتنمية مهاراتهم الشفوية

 :آلية التقويم والقياس المعتمدة -و
اللها العلمية التي يتم من ختعد اختبارات الكفاءة اللغوية من أهم األدوات 

. وعلى الرغم (10)الحكم على أداء المتعلمين وفق معايير علمية مقننة
من االهتمام المتزايد بمجال تعليم اللغة العربية بوصفها لغة أجنبية على 

وتأليف الكتب التعليمية، إال أن اختبارات  ،مستوى إقامة المؤسسات
د بعض ورغم وجو  .ربية ما زالت قليلةالكفاءة اللغوية المقننة باللغة الع

 :المحاوالت مثل
 .اختبار العين لقياس الكفاءة اللغوية في اللغة العربية للناطقين بغيرها -
اختبار اللغة العربية المقنن لغير الناطقين بها من إعداد المركز  -

 .الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية
أن بعض االنتقادات وجهت إليها؛ مثل عدم اعتمادها في البناء على إال 

ونماذج مقننة أثناء تصميمها، واقتصار بعضها على  ،أطر عالمية
مستوى معين من مستويات الكفاءة اللغوية، وترتب على ذلك ظهور 
مشكالت عديدة تواجه مراكز تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، من 

 :أهما
ود مقياس محدد معتمد من جهة أو مؤسسة علمية محلية أو عدم وج -

 .دولية العتماد نتائجه، ومن ثم الثقة في نتائجه
 .تعدد االختبارات الموجودة، واختالفها في تفسير نتائج الطالب -
بعض االختبارات التي تستخدمها مراكز تعليم اللغة العربية للناطقين  -

مما يضعف مصداقية نتائج هذه  ؛زبغيرها من إعداد مدرسي تلك المراك
 .االختبارات

ي تلك س فرّ د  ارتباط تلك االختبارات بالمحتوى التعليمي الذي ي   -
ومن ثم تكون أشبه باالختبارات التحصيلية وليس اختبارات  ،المراكز
 .(10)الكفاءة

ت )إعداد اختبارا :ويقدم الباحث محمد عبد الرؤوف الشيخ في دراسته
الكفاءة في اللغة العربية للناطقين بغيرها بين العالمية والمحلية؛ مشكالت 
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فاءة كمقترحات لتجاوز المشكالت المتعلقة بغياب اختبار  ،وإضاءات(
 :، منهااللغة العربية معتمد عالمي  

والتأكد من توافر  ،إنشاء هيئة عربية خاصة بإعداد االختبارات -
 .عالمية في تصميم تلك االختباراتالمعايير ال

 .تشجيع الناشرين على نشر االختبارات الحالية -
 .نشر عينات من اختبارات الكفاءة للتدريب عليها -
 ،بيقهاوكيفية تط ،توفير أدلة لالختبارات الحالية توضح مكوناتها -

 .(10)وتفسير نتائجها
لعربية الجزيرة لتعلم اللغة اوبالعودة إلى عينة البحث، فإننا نجد أن موقع 

يفرد أيقونة تحمل اسم )اختبارات( في واجهة المستخدم تتضمن أربعة 
  :اختبارات

قدم يسعدنا أن نويقدمه الموقع كاآلتي: ": اختبار المفردات والعبارات -
ا إلى المتعلمين غير الناطقين بالعربية  ا موّجه  إليكم اختبار ا جديد 

، "توياتهم في المفردات والعبارات العربيةلمساعدتهم على معرفة مس
 (.16)انظر الشكل: 

 
 : اختبار المفردات في موقع تعلم العربية(16ذو العدد ) الشكل

ويقّدم هذا االختبار المفردات والعبارات المستهدفة من خالل سياقات 
شائعة في الحياة المعاصرة تسّهل معرفة معناها والغرض من استعمالها. 

اعتمدت أسئلة المستوى المبتدئ على جمل مرتجلة من لغة الحياة وقد 
العامة، أما أسئلة المستويين المتوّسط والمتقّدم فقد انطلقت من نصوص 

 .أصلية أغلبها من أخبار وتقارير شبكة الجزيرة اإلعالمية
 :اختبار المهارات /المستوى المبتدئ: ويتم التقديم له كاآلتي

 .موقع الجزيرة لتعّلم العربيةالسادة الكرام زّوار 

يسعدنا أن نقدم إليكم هذا االختبار الموّجه إلى المتعلمين غير الناطقين 
بالعربية؛ لمساعدتهم على معرفة مستوياتهم في اللغة العربية والجوانب 

 (.17. )انظر الشكل: التي يحتاجون إلى تعزيز التعّلم فيها

 
 المهارات في موقع تعلم العربية: أحد اختبارات (17ذو العدد ) الشكل

وتقتصر هذه النسخة من االختبار على قياس مهارات القراءة واالستماع 
ّلغات وفق ا لمعايير اإلطار األروبّي المشترك ل ،والكتابة والتراكيب اللغوية

 .األجنبية
وهو مطابق في وصفه لالختبار  اختبار المهارات /المستوى المتوسط:

 السابق.
 ..السادة الكرام زّوار موقع الجزيرة لتعّلم العربية القواعد:اختبار 

يسعدنا أن نقدم إليكم هذا االختبار في التراكيب والقواعد النحوية، وهو 
اختبار يقيس مستوى القدرة على استعمال التراكيب اللغوية بشكل سليم، 

ا من مستوى تركيب الجملة لدى المبتدئين ئف لوظاوانتهاء  بمستوى ا ،بدء 
 .النحوية وآثارها اإلعرابية لدى المستويات المتقدمة

 ويتيح لكم برنامج االختبار التنّقل بين األسئلة بحرية، كما يتيح لكم تمييز
السؤال الذي تريدون العودة إليه، وذلك بالضغط على رقمه ثم الضغط 

 (.18". )انظر: الشكل مراجعة السؤال“على 
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 القواعد في موقع تعلم العربية : اختبار(18ذو العدد ) الشكل

ة، وعدم تحديد المخاطب يسري وكما هو واضح فإن عدم وضوح الرؤي
على مجموعة االختبارات؛ فهي في معظمها موّجهة إلى المتعلم  اأيض  

غير الناطق بالعربية، رغم أن المحتوى التعليمي ال يخاطب المتعلم غير 
 ن بالعربية سواء منبل يخاطب كل المهتمي ،الناطق بالعربية فقط

 .الناطقين أو غير الناطقين
ثم إن الموقع ال يحدد نوع هذا االختبار ومحله من عملية التقويم والقياس، 
وهل هو اختبار قبلي لتحديد مستوى المتعلم وتمكينه من اختيار المحتوى 
التعليمي المالئم له عند بدء التعلم، أم هو اختبار بعدي لقياس ما حصله 

والموقع ال يوضح ما إذا كان  .بعد عملية التعلم في الموقع المتعلم
 .الطالب سيحصل على وثيقة توضح مستواه في اللغة العربية أم ال

أما موقع تعلم اللغة الفرنسية، فإنه يتيح نمطين من التقويم؛ األول قبل 
 اقصير لتحديد المستوى معّد خصيص   البدء بعملية التعلم، وهو اختبار

تهم في لمساعد ؛ذين ال يعرفون مستواهم، أو غير متأكدين منهألولئك ال
انظر: ) تحديد مستواهم والولوج إلى الفضاء المالئم لهم لبدء التعلم.

 (.19الشكل 

 
: اختبار تحديد المستوى القبلي في موقع تعلم اللغة (19ذو العدد ) الشكل

 الفرنسية

 يتضمن محاكاة لالختبارأما النوع الثاني فهو اختبار ما بعد التعلم 
  (TCF) "اختبار المعرفة باللغة الفرنسية" :المعياري 

Test de Connaissance du Français) ) بوصفه مرجعية التقويم
والقياس، وهو اختبار معياري لغير الناطقين باللغة الفرنسية، معد من 

 Centre International) "المركز العالمي للدراسات التعليمية"  قبل

d'Etudes Pédagogiques) CIEP  ) .لصالح وزارة التربية الفرنسية
ممت وتم التحقق منها لغوي   ويؤكد الموقع أن "بنود االختبار"  اقد ص 

، لكي تحقق أعلى درجات التوافق الممكنة مع المكونات التي اوتربوي  
الرسمي الذي يمنح شهادة  )TCF( سيواجهها المتعلم في أقسام اختبار

 (.20. )انظر الشكل: (11)ةرسمي

 
في موقع تعلم اللغة  (TCF): االختبار المعياري (20ذو العدد ) الشكل

 الفرنسية
 :موقع الجزيرة لتعلم اللغة العربيةخالصة تقييمية شاملة ل

 :اإليجابيات ،أواًل 
فكرة إنشاء موقع لتعليم اللغة العربية منبثق عن شبكة إعالمية بحد  -

إيجابية، وخطوة جيدة أسوة بما فعلته الشبكات اإلعالمية ذاتها فكرة 
 .األجنبية منذ زمن طويل من إنشاء مواقع منبثقة عنها لتعليم لغاتها

التطوير األخير للموقع الذي بدأ فيه اعتماد تدرج المستويات اللغوية؛  -
 .حيث صمتت الواجهة الجديدة بأيقونات واضحة لكل مستوى تعليمي

لمحّملة على المواد التعليمية جيدة، وتراعي تنمية مجموعة التدريبات ا -
 .متنوعة من المهارات االستيعابية، واإلنتاجية

التطوير الحاصل في النسخة المطورة األخيرة من الموقع تعلم اللغة  -
لدعم  اواد المساندة المنتجة خصيص  ما يخص زيادة كمية المب الفرنسية

شبكة اإلعالمية للد المستقاة من التقارير المستوى المبتدئ؛ إذ إّن الموا
 .في مستواها مع المستوى اللغوي للمبتدئين اال تتناسب قطع  

 .مراعاة الجانب التفاعلي من خالل نافذة سل األستاذ -
عتماد "شكل" ما من التقويم والقياس من خالل إضافة بعض ا  -

 .االختبارات إلى النسخة األخيرة من الموقع
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 :السلبيات :اثانيً 
عدم وجود هدف واضح من بناء الموقع، وعدم وضوح الفئة التي  -

يخاطبها الموقع؛ فتختلط في الموقع المواد التعليمية الموجه لغير 
  .بتلك المواد الموجهة للناطقين بالعربية ،الناطقين بالعربية

، وفي في المستوى المبتدئ االتعليمية في الموقع، وخصوص  قلة المواد  -
 .سم القواعد رغم مرور سنوات عديدة على انطالقهق

فيما يخص المواد النحوية؛ فإن الموقع ال يفرق بين تعليم العربية  -
ألبنائها وتعليم العربية لغير الناطقين بها؛ وفي كال الحالتين فهو يعلم 
النحو بطريقة تقليدية، تفتقر إلى االستفادة مما توصلت إليه الدراسات 

خير إنها خالية من أدنى تسقاربات وطرق لتعليم النحو، ثم الحديثة من م
ات الشبكة العالمية، وإيجابيات الوسائط المتعددة التي يمكن أن إلمكان

 .اجعل التعليم أكثر فاعلية وتشويق  ت
 .االهتمام بجانب التفاعل الشفهي ضعف -
عدم وضوح آلية التقويم والقياس، ومرجعية االختبارات المتاحة على  -

 .الموقع
  .اعتماد الموقع على اللغة الوسيطة في عملية التعلم -

 :التوصيات
تفصل  ،إعادة بناء موقع الجزيرة لتعلم اللغة العربية وفق رؤية جديدة  -

سم قسمين متمايزين: ق االمخاطبين؛ فيكون الموقع متضمن   بين اتمام  
الذين  بللمتعلمين غير الناطقين بالعربية، وقسم للمتعلمين من العر 

 .يريدون تقوية مستواهم اللغوي 
ث ومنطقية، بحي ام واجهة الموقع لتصبح أكثر وضوح  إعادة تصمي -

وفق  لكوذتتيح منذ البداية للمستخدم الولوج إلى القسم المخصص له 
  اآلتي:

 
: تصور مقترح لواجهة موقع تعلم العربية يفصل بين (21ذو العدد ) الشكل

 وغير الناطقينالمتعلمين الناطقين، 

ن أو غير ناطقي)سواء ال :تضمين الواجهتين المخصصتين للمتعلمين -
متعلم لتحديد المستوى القبلي لكي يتسنى لل اا اختياري  الناطقين( اختبار  

 .ولوج الفضاء التعليمي المناسب له

  .تكثيف الدروس الخاصة بالمبتدئين -
الجزيرة لألطفال في تدعيم االستفادة من المواد التي تنتجها قناة  -
 .في المستوى المبتدئ امحتوى بمواد سمعية بصرية، وخصوص  ال
ضح ، ويمنح وثيقة رسمية تو اا مقنن  بناء اختبار بعدي يكون معياري   - 

 اح من االختبارات المعتمدة عالمي  مستوى المتعلم، ودعمه ونشره ليصب
 .اومحلي  

 :الخاتمة
ية، )تعّلم العربية( التابع لشبكة الجزيرة اإلخبار حاول البحث تقييم موقع 

  (Apprendre le français avec TV5MONDE) مقارنة بموقع

، وقد قدم البحث (TV5MONDE)  التابع لقناة التلفزة الفرنسية الحكومية
وصفا  ألقسام الموقعين، ومحتواهما، ثم انتقل إلى تقييم موقع الجزيرة 

 موعة من المعايير، وبمقارنته بموقعلتعلم العربية من خالل مج

(Apprendre le français avec TV5MONDE) ،  وخلص
البحث إلى جملة من النتائج المتعلقة بجوانب النقص والسلبيات التي 
تعتور موقع الجزيرة لتعلم العربية، وكان من أهمها غياب الرؤية والهدف 

ا ر  فال يزال الموقع حائلى أدائه، ا انعكس على بناء الموقع وعمّ م ،المحدد
بها، أو  الناطقينلتعليم العربية لغير  اا متخصص  بين أن يكون موقع  

الناطقين  سواء من ،لكل المهتمين بشؤون اللغة العربية امنتدى  تفاعلي  
بها أو من غير الناطقين بها، أو حتى من معلميها. إضافة إلى ذلك فقد 

ا التقنية التي يعاني منه كشف البحث عن جملة من العيوب والنواقص
 .الموقع، وقدم مجموعة من التوصيات واالقتراحات لحلها
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