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  ملخص البحث:
ترمجة إلحساس املؤلفني ، وهو عبارة عن تلخيص كتاب "منهج اللغة العربية للسياحة" بحثال اهذ

  السياح العرب. من مساعدةحباجة ماليزيا لكتب اللغة العربية ألغراض مهنية، 
  ، سياحة عربية، ماليزية خضراء.أغراض مهنية، مرشد سياحي، اللغة العربية الكلمات املفتاحية:

Abstract  
This research is a summary of the book, Arabic Language Program for 

Tourism, (Manhaj al-lugah al-Arabiah li-siyaha); and it is the 

fulfillment   of the wish of those authors who thought that Malaysia 

needs Arabic language books for professional and occupational 

purposes, to help Arab tourists. 

  

Keywords: Arabic language, tourist guide, professional purposes, Arab 

Tourism, green Malaysia 

Abstrak 

Kajian ini adalah mengenai ringkasan buku yang berjudul: Kursus 

Bahasa Arab untuk Tujuan Pelancongan(Manhaj al-lugah al-Arabiah li-

siyaha). Buku ini adalah sebuah karya daripada para penulis yang 

berpendapat bahawa Malaysia memerlukan buku-buku dalam bahasa 

Arab yand dapat digunakan untuk tujuan profesional dan kerjaya dalam 

usaha membantu para pelancong.     

 

Kata kunci: Bahasa Arab, panduan pengguna pelancongan, tujuan 

profesional, Industri Pelancongan Arab, Bumi Malaysia yang hijau. 
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  :دخلم -1
الذي  -منهج اللغة العربية للسياحة""لكتاب  هذه الورقة عبارة عن تلخيص

مموهذا الكتاب متت إجازته من قبل مركز اللغات، ومن مثَّ  - وهو حتت الطبع ص
. ولقد كان الكتاب ترمجة م2007مركز البحوث باجلامعة اإلسالمية العاملية يف 

الحظ حباجة ماليزيا لكتب اللغة العربية ألغراض مهنية، فقد  املؤلفنيإلحساس 
يف  املؤلفونكثرة الزوار العرب إىل ماليزيا يف السنوات األخرية، كما قرأ  املؤلفون

 ينرشدامل منعن حاجة وزارة السياحة املاليزية لعدد  - ستار-  الصحف اليومية
السياح العرب، وكذلك حاجة  وااللغة العربية ليساعد ونيعرفن الذي نيسياحيال

 واممصأن ي اعهد منفسهأعلى  املؤلفون، وعليه آل الوزارة لتصميم مثل هذه املناهج
ه يعني املرشدين السياحيني ملساعدة السياح العرب الذين يزورون لَّهذا الكتاب، ع
ولتقوية العالقات العربية املاليزية. ولعل أمهية هذا الكتاب تنبع من  ،ماليزيا كل عام

طالب اللغة العربية  ايساعد أيض  املكتبات، وعليه قدندرة وجود مثل هذه الكتب يف
يف املستقبل يدرس يف اجلامعات وكليات  اأكملوا دراستها، وقد يكون منهج الذين

  السياحة يف ماليزيا وغريها من دول.
املؤلفونبع لتصميم هذا الكتاب ات منها زيارة مكتب السياحة  عدةً خطوات

علومات للسياحة بكواننت، وذلك بالسيد املدير العام ملركز امل ، والتقَوابكواننت
ا وجزرها كتب وجمالت وغريها عن ماليزيا ومدمن  للحصول على املعلومات املوثقة

وحاول املؤلفون معرفة حاجات الدارسني، ومن مثَّ أُجريت . احىت يكون احملتوى صادقً
ع السياحة.مقابالت دةٌ مع مرشدي  

ة كتب تعليم اللغة العربية للسياحة وبعد إجراء الدراسة توصلت إىل ندرة وقل
مباليزيا، وكشفت الدراسة حاجة ماليزيا ملثل هذه الكتب، وحاجة املرشدين 

  السياحيني إىل التدريب باللغة العربية ومن مث مت تصميم الكتاب.
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منها يف الطائرة، يف القطار، يف املطار، املرشد  عدة ناقش الكتاب موضوعات
احلديث عن كل والية وعاصمتها  ، وكذلكوكاالت السفر، يف األسواق، السياحي

وأهم املدن فيها ومنتجاا الصناعية والزراعية ومصادر اقتصادها واألماكن السياحية 
فيها، وكيفية الوصول إىل تلكم األماكن وكمثال لذلك "والية انج وعاصمتها 

ضوعات اإلسالمية على املوالكتاب أن يركز  املؤلفونومل ينس  ،..". كواننت اخل
والثقافية. ولقد حاول  ،واالجتماعية ،والعربية، حىت يغطي الكتاب األسس النفسية

وقصص  ،وكتابة ،وحديث وقراءة ،يف املهارات اللغوية من استماع التنويع املؤلفون
، غري أن الكتاب سريكز كثرياً على فصل عن بعضها)ن(علماً بأنَّ املهارات ال توغريها

يف هذا الكتاب. وتنوعت  زاًبار راًديث، ومن مث سيكون للحوار دواالتصال واحل
والتطبيق إىل احلوار واالتصال  ،والتحليل ،واالستيعاب ،التمارين والتدريبات من الفهم

والتمثيل حىت يعيش املرشد واقع التعامل مع السائح العريب.  
ل، واجلزء الثاين الكتاب يتكون من مثانية أجزاء، ولقد متَّ تدريس اجلزء األو

 طلبمية (سلباد). وللفصول املسائية مبعهد اللغة (إيفال)، مبركز اللغات والتنمية العل
ممتازة  متعليقافجاءت ، للكتاب اجلزء األول لىالطالب التعليق عمن املؤلفون 

  ى مع واقع الطالب.ليتمش (خاصة األمساء) ، وتنقيحهساعدت يف تعديل الكتاب
  ماليزيا: مقدمة عن -2

مازالت حتتفظ بتارخيها العريق وعاداا. والزائر إىل  غري أا ،رغم تطور ماليزيا
ماليزيا منذ وصوله إىل مطار كواالملبور الدويل يكتشف مجال ماليزيا، وطبيعة أهلها 

اوعادا اومناسبا يرحبون بالزائر  ،. وسكان ماليزيا ودودونتهاوأطعما وفنو
  .1وحيترمونه

                                                 
 -Malaysia –Travel Manual-Malaysia Truly Asia- Published by Tourism Malaysia, Ministry of Tourismانظر:  1

TM(Eng-DI-SHIR. 1-12/04.  
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 مث الربيطاينِّ ،والياباينِّ ،لت ماليزيا عدة سنوات من قبل االستعمار الربيطاينِّحتا
ها م. ومساحة ماليزيا لعل1963َّمرة أخرى. وتكونت ماليزيا الفدرالية يف عام 

مليون نسمة تقريباً. ويف ماليزيا ميكنك التجول  36تساوي مساحة اليابان وسكاا 
  وق املركزييف األسواق الكبرية، ومنها الس

KUALA  LUMPUR CITY CENTER (K.L.C.C) 

  اللغات املاليزية: -2
اللغة الرمسية ملاليزيا هي اللغة املاليوية، وهي اللغة القومية واألم لشعب املاليو. 
أما اللغة اإلجنليزية فتستعمل يف املدارس ويتحدث ا بصورة واسعة، وهي مفهومة 

 ،منها املندرين عدة قومية الصينية تستخدم هلجاتوخاصة يف التجارة والصناعة. وال
  .2واهلندي ،ميلاأما اللغة الرمسية للهنود هي الت ،وهاكا ،وكانتون

  تعليم اللغة العربية: -3
وخاصة يف السنوات  ،كبريٍ رٍاملتتبع لتعليم اللغة العربية يالحظ أا يف انتشا

منها األسباب الدينية، والسياسية،  عدة سبابٍألاألخرية املاضية. وهذا االنتشار 
  .3واالقتصادية، والعسكرية، وغريها

لقد اتسع نطاق تعليم وتعلم العربية كلغة أجنبية يف خمتلف بقاع العامل خاصة يف 
يف معظم  اثانية اليت جيري تدريسها إجباريالعربية هي اللغة ال العقدين األخريين، فاللغة

ي اللغة الرابعة أو اخلامسة من بني أهم اللغات األجنبية البالد اإلسالمية، كما أا ه
يف  ال بأس به ابية اليوم حتتل مكاناليت يتم تعليمها يف كثريٍ من البالد األوربية. والعر

                                                 
 ,FitzGerald.H. Cross- Cultural Communication for Tourism and Hospitality Industry.  Australiaانظر 2

Pearson Education,1998.  
(مكة:  ،)اسة ميدانية(در خرى يف ضوء دوافعهمبرامج تعليم العربية للمسلمني الناطقني بلغات أ ،الناقة، حممود كامل 3

  .6، ص)م1985، معهد تعليم للغة العربية جبامعة أم القرى
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من املدارس الثانوية أدخلت  اا كبريعدد كثريٍ من جامعات الواليات املتحدة، بل إن
  .4نها الطالب لغته الثانيةالعربية ضمن اللغات احلية اليت خيتار م

  اللغة العربية ألغراض خاصة: 3-1
أن اللغة العربية ألغراض خاصة تنقسم إىل اثنني (اللغة إىل  5لقد أشار تشيك

للغة العربية ألغراض  ومثالنا ،)العربية ألغراض مهنية العربية ألغراض أكادميية واللغة
أما اللغة العربية  .6بكلية الطب"أكادميية هو "تعليم اللغة العربية ألغراض علمية 

، ورجال األعمال ألغراض مهنية أو وظيفية فيدخل فيها العربية للدبلوماسيني،
السياحة، واملمرضات، وخيدم الربنامج أصحاب املهن واألعمال اليت حتتاج  ومرشدي

  إىل اللغة العربية وسيلة ألداء واجبام الوظيفية أو املهنية).
ه رقَ أنَّ أمهية دراسة حاجات الدارس وأغراضه من التعلم أمر أَإىل 7الناقةويؤكد 

وأنَّ مفهوم احلاجات واألغراض كأساس لبناء املنهج قد أصبح أمر .اامليدان التربوي 
اومعروفً امنتشر عياآلن، والس نَّ إقد أصبح أيضاً أمراً واقعياً، كما  اإىل تطبيقه عملي

األساس يأخذ يف اعتباره أوالً الدارس حبيث ال يترك املناهج  بناء املناهج يف ضوء هذا
جتهاداته.ا، واحملتوى، واهتمامات املعلم والتعليمية خاضعة للموضوع الدراسي  

                                                 
 ة(الرباط: مطبع، ربية لغري الناطقني اطرائق تدريس اللغة العالناقة، حممود كامل وطعيمة، رشدي أمحد،  4

، )م2003ه/1424إيسيكو ( -لوم والثقافةاملعارف اجلديدة، منشورات املنظمة اإلسالمية للتربية والع
  .11 -10ص

اجلامعة اإلسالمية  ماليزيا:(، مركز اللغات والتنمية العلميةتشيك، عبد الرمحن، الندوة العاملية للغة العربية،  5
  .3ص. ،م)2007يونيو  9-8 ،العاملية

: مركز البحوث باجلامعة اإلسالمية ماليزيا(، اللغة العربية ألغراض علمية بكلية الطبإبراهيم سليمان أمحد،  6
  .م)2006 العاملية،

  .11ص ،برامج تعليم العربية للمسلمني الناطقني بلغات أخرى يف ضوء دوافعهم)الناقة،  7
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إىل كُتب اللغة اإلجنليزية إلغراضٍ وظْفية، لقد فشلت عند تصميمها  8يفنييشري 
تخطيط املفصل، والسبب يف ذلك يف املراحل األوىل، بالرغم من حتليل احلاجات، وال

غري أنَّ النجاح كان حليف تلك املادة  ،غياب مشاركة الطالب عند تصميم املنهج هو
بعد معرفة آراء الطالب، فيما يتعلق بالتوقعات واالختالفات الثقافية. وعند هذه 

  ة.النقطة، فإنَّ الطالب كانوا أكثر استجابة للحاجات الشخصية، واالنفعالية، والعقلي
إىل أنَّ مادة اللغة اإلجنليزية ألغراضٍ وظْفية ميكن أن تكون  9ويشري روديرجز

 حسب املعلم، أو الطالب، وبالطبع ميكن تبين مادة أخرى، غري أن مدريب مصممة
اللغة جيب أن يكونوا ضمن املصممني للمادة املراد تصميمها، واملادة املصممة حسب 

يشريون  10(فريندبريج وآخرونوها هو . فعية هلمهي مصدر الداوحاجات الطالب، 
وذلك من خالل عرضهم  إىل أنّ املتعلمني املتدربني يسامهونَ يف عملية االتصال،

ستطيع العمل، إن يولعل الطالب ال ملشكالت االتصال اليت قد تقابلهلم يف العمل. 
  فقد اللغة.

 يزية ألغراض وظْفية ميكنإىل أنه بالرغم من أنَّ اللغة اإلجنل إيفان وجونويشري 
تدريسها للمبتدئني، إال أنه جيب االنتظار إىل أن يكتسب الطالب أساسيات اللغة، 

  .11حىت يستطيعوا أن يدلفوا إىل العمل وهم يف ثقة تامة
 

                                                 
8 Uvin, J. Designing workplace ESOL courses for Chinese health-care workers at a Boston nurs-ing home. In K. Graves (Ed.). Teachers 

as course developers. (1996). (pp. 39-62). Cambridge: Cambridge University Press. 
9

 Rodriguez. X Impact: An English for Occupational Purposes Model Designed for Workplace Language Training in Costa Rica 

Comunicación, enero-julio, aóo/vol. 15, nómero 001 Instituto Tecnológico de Costa  Cartago, Costaa . (2006).  pp. 26-36.  
10 Friedenberg, J., Kennedy, D., Lomperis, A., Martin, W., & Westerfield, K. (with van  Naerssen, M.). Effective practices in 

workplace language training: Guidelines for pro-viders of workplace English language training services. Alexandria, VA: 

TESOL(2003). 
  .52مرحع سايق، ص  .Uvin, Jانظر    11
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  اللغة العربية للسياحة: 3-2

 زالت ضئيلة. ويف لقاء (املؤمتربات عن اللغة العربية للسياحة مالألسف الكتا
، جامعة بوترا، فندق ماريويت م2007أغسطس15- 14للغات يف  امليالع

له باع طويل واهتمام  الذيالدكتور عبد الرمحن تشيك  نياملؤلفأحد ببوتراجايا) مجع 
هذه املادة "العربية بأنه  تشيكظاهر بتعليم اللغة العربية ألغراض مهنية، أشار 

 نياملؤلف أحداليزية. ولقد سعى للسياحة" تدرس يف شكل وحدات يف جامعة بوترا امل
أنظار الدين الذي  و الدراسات، ومن مث قابل الدكتورالوحدات أ للحصول على تلك

  ة.شرح حال تدريس تلك املاد
بدأوا يكتبون عن "اللغة  هوهناك بعض الطالب يف مرحليت املاجستري والدكتورا

ومن مث حيتاج لكثري من للدراسات،  ازال هذا احلقل بكر". عليه ماالعربية للسياحة
الدراسات الواعية اليت تتناول كل اجلوانب والعوامل اليت تساعد يف السياحة، ويف 

  املقابل العوامل اليت قد ال تساعد يف السياحة.
بعد  12"تعليم اللغة العربية ألغراض علمية بكلية الطب"كتاب إبراهيم صمم 

غة العربية للمتعلمني الذين هلم عام كامل من مجع مادته، وهو يهدف إىل تعليم الل
الكتاب بأنه وعالقة بالعلوم الطبية، يف كلية الطب باجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا. 

مادة مساعدة لتعني طالب العلوم الطبية يف معرفة بعض املصطلحات باللغة العربية. 
املنوط ا ذلك،  لتعليم العربية، ألن املؤلف مل يكن هو اجلهةر الكتاب مل يؤلف مقرو

إىل املوضوعات اليت هلا عالقة  اغري أنه أحس بأن طالب كلية العلوم الطبية مييلون دائم
ودرس بعض  كلية الطب،والطالب بساتذة األمبجال ختصصهم. وقد استشار بعض 

 اخترهاومن مث اختار بعض املوضوعات اليت  املوضوعات وسأل الطالب عنها؛

                                                 
  .مرجع سابق ،ة بكلية الطباللغة العربية ألغراض علمي ،يمان أمحدإبراهيم سل 12
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 ،واالجتماعية ،وحاجام النفسية ،جتذم، وتناسب ختصصهم ، ويعتقد أاالطالب
 ة.والثقافي

ا. فالوحدات من الوحدة يتضمن الكتاب عشر وحدات بأربعة وأربعني درس
األوىل إىل الوحدة الثامنة تتكون من مخسة دروس ختتتم كل وحدة بدرس مراجعة. 

الوحدة العاشرة تتكون من أما الوحدة التاسعة فعن تعليم اللغة العربية باحلاسوب. و
قسمني. األول يوجه الطالب للمنافسة الشريفة من خالل مائة سؤال عن بيئة الطالب 

الثاين ففيه قائمة املفردات اليت  القسم وأما ،واحلضارة اإلسالمية واملوضوعات الثقافية
 .د.تعني الطالب يف معرفة املفرد واجلمع واملرادف واملضا

  :(اللغة العربية للسياحة) أهداف هذا الكتاب -4
حري بنا أن نعرف اهلدف أوالً، فاهلدف هو وصف لتغينتوقع حدوثه  ر سلوكي

  .13خبربة تعليمية وتفاعله مع موقف تدريسييف شخصية التلميذ نتيجة ملروره 

ينِّ يؤكد أمهية األهداف قائالً: واألهداف هي أول املكونات  14واللقا
ي، سغايل إذ قلنا أا متثل نقطة البداية لعمليات املنهج الدرا(للمناهج)، ولعلنا ال ن

  سواء ما يتصل منها بالناحية التخطيطية أو ما يتصل منها بالناحية التنفيذية. 
  هذا الكتاب يهدف إىل اآليت:

* مساعدة املرشدين السياحيني املاليزيني يف قيادة وتوجيه السياح العرب غري 
  الناطقني باإلجنليزية.

*مساعدة السياح العرب للوصول إىل أكرب عدد من األماكن السياحية اجلذابة 
  يف ماليزيا بأيسر السبل.

                                                 
أساسيات املنهج  ،ومدكور، علي أمحد .والناقة، حممود كامل .ويونس، فتحي علي .عبد املوجود، حممد عزت 13

  .20م)، ص1981(القاهرة: دار الثقافة للطباعة والنشر،  ،وتنظيماته
  .199، صم)1989، 3ط (القاهرة: عامل الكتب، ،املناهج بني النظرية والتطبيقاللقاين، أمحد حسني،  14
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  ة.تقوية األخوة اإلسالمية بني املاليزيني واملسلمني يف الدول العربي *
  * فتح فرص عملٍ لكثري من اإلخوة املاليزيني املتخصصني يف اللغة العربية.

  اد املاليزي.االقتص دعم* املسامهة يف 
  أمهية هذا الكتاب: -5

* من املتوقع بعد دراسة املتعلمني (املرشدين السياحيني) هلذا الكتاب تعزيز 
مهارام اللغوية بصورة عامة، وتعزيز مهارة االتصال بينهم وبني السياح العرب غري 

  بصورة خاصة. الناطقني باإلجنليزية
  * تسهيل حياة السياح العرب يف ماليزيا.

ية من الدول العربية إىل غري ناطقني باللغة باإلجنليز عدة * جذب سياح
  تقوية االقتصاد املاليزي.،وماليزيا

* من املتوقع أن يلعب هذا الكتاب دوراً يف تقوية األخوة اإلسالمية بني 
  والعرب غري الناطقني باللغة اإلجنليزية. ؛املاليزيني

ب وللمرشدين السياحيني يف اجلامعة *ميكن أن يكون منهجاً يدرس للطال
  اإلسالمية واجلامعات والكليات األخرى يف ماليزيا ويف الدول العربية.

  املاليزيني للعمل يف جمال السياحة. من الطالب اًجذب عدد *
من الطالب العرب للدراسة يف ماليزيا بصورة عامة وباجلامعة  اً* جذب عدد

  اإلسالمية بصورة خاصة.
  ملنهج: ف ايتعر -6

: املنهج واملنهاج يف اللغة العربية، لفظان مشتقان من 15ئالًعرف اخلليفة املنهج قا
ن يقول احلق تبارك وتعاىلالنةً �: هج، وهو الطريق الواضح البيعرش نكُما ملْنعكُلٍّ جل

                                                 
، 2ط(الرياض: مكتبة الرشيد،  ،مدخل إىل املنهج وطرق التدريس ،اخلليفة، حسن جعفر 15

  .10م)، ص2007ه/1428
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وتتسع  ددة تضيق. أما املنهج يف اصطالح املربني فله معان متع]48:املائدة[ �ومنهاجاً
اتبع لتطور مفهوم التربية، بيا ال دأ خترج عن ج.وهر املعىن اللغوي  

ة املخططة اليت يئها بأنه هو جمموع اخلربات التربوي 16عرف البجة املنهجو
عمل تاملدرسة للطالب داخلها، وخارجها؛ بقصد مساعدم على النمو الشامل، و

  ية املنشودة.على حتقيق األهداف التربو
ويقسم البجة املنهج املدرسي إىل قدميٍ وحديث، ويوضح بأنَّ املنهج مبفهومه  

ة، أو  القدمي يعين املوضوعات املختلفة احملددة للدراسة يف كل مادةراسين املواد الدم
  املعلومات اليت جيب أن يدرسها التالميذ يف كلِّ مادة.

للمنهج قائال: أما املفهوم احلديث للمنهاج ويفصل البجة املفهوم احلديث 
فيتضمن: مجيع األنشطة اليت يقوم ا التالميذ، أو مجيع اخلربات اليت ميرون فيها حتت 
إشراف املدرسة، وبتوجيه منها سواء كان ذلك داخل املدرسة، وتشرف عليها سواء 

  .17داخل أبنية املدرسة، أو يف خارجها
 ويربط بينه وبني أسس بناء املنهج سليم ؛سابقويؤكد ويدعم تعريف املنهج ال

: وإذا املنهج هو جمموع اخلربات اليت يؤها املدرسة للتالميذ يف مرحلة خاصة 18ائالًق
من مراحل منوهم بقصد املساعدة على حتقيق أقصى ما ميكن من النمو هلم، ومن 

األسس املهمة  الرفاهية تمعهم، ولكي يساعدوا يف حل مشكالت بيئتهم، فإنَّ من
بىن عليها املنهج ما يأيت: اليت ينبغي أن ي  

  * ينبغي أن تكون (اخلربة املربية) هي وحدة بناء املنهج.
                                                 

(عمان ، أصول تدريس العربية بني النظرية واملمارسة (املرحلة األساسية الدنيا)البجة، عبد الفتاح حسن،  16
  .21م)، ص2000ه/1420 ،1طاألردن، دار الفكر للطباعة والنشر، 

  .21، صأصول تدريس العربية بني النظرية واملمارسة (املرحلة األساسية الدنيا)البجة،  17
م)، 2006ه/1426 ،1ط ، (عمان األردن، دار الفكر،بناء املناهج وختطيطهاسليم، حممد صابر وآخرون،  18

  .15-14ص
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  * ينبغي أن يكون املنهج وثيق الصلة ببيئة التالميذ.
* ينبغي أن يتيح املنهج للتالميذ اال ملمارسة املبادئ والقيم املتضمنة يف فلسفة 

  اتمع.
  غي أن يراعي املنهج خصائص الدارسني.* ينب

  * ينبغي أن تسنخدم أساليب سليمة لتقومي خربات التالميذ وأعماهلم.
: هو جمموع اخلربات واألنشطة 19أما عبد املوجود وآخرون فيعرفون املنهج بأنه

اليت تقدمها املدرسة حتت إشرافها للتالميذ بقصد احتكاكهم ذه اخلربات وتفاعلهم 
  ملرورهم بتلك اخلربات.مثَّ تغيري السلوك يف الطالب نتيجة معها، ومن 

واالجتماعية،  (وهي الفلسفية، إىل العوامل املؤثرة يف املنهج 20ويشري سرحان
. ويف مقدمة اخلارجية من العوامل واملؤثراتقائالً: يتأثر املنهج بعدد كبريٍ  والنفسية)

ملنهج مبفهومنا عن الطبيعة البشرية والفلسفة ثر اأهذه العوامل العوامل الفلسفية، ويت
سري على هداها. ويشري سرحان إىل أنَّ يف ظل الفلسفة تالتربوية اليت نأخذ ا و

ةالتربوي تمع احلديثةوتستهدف املناهج مساعدة ؛ يتجه االهتمام إىل كل من الفرد وا
منو للفرد، وأقصى تقدم ممكن التالميذ على اكتساب اخلربة الوظيفية اليت حتقق أقصى 

. فهو للمجتمعِ. أما عن  العوامل االجتماعية، فيشري إىل أنَّ املدرسة تقوم خبدمة اتمع
الذي أنشأها، وهو الذي ينفق عليها. وهو يتخذها وسيلته لبناء األجيال املقبلة، 

ملدرسة أن فسية، فيجب على االن العواملعن  االع بالواجبات واملسئوليات. أمطواال
أمام التالميذ أفضل الظروف لتحقيق ذوام وبلوغ أقصى إمكانام، وهذا ما  ءي

  يف كتابه عن دوافع أبناء املسلمني لتعليم اللغة العربية. 21أكده الناقة
                                                 

  .21، مرجع سابق، صح وتنظيماتهأساسيات املنهعبد املوجود، حممد عزت، وآخرون،  19
  .22- 21ص م)،1985ه/1405، 5طسرحان، الدمرداش عبد ايد، (الكويت: مكتبة الفالح،  20
 ، مرجع سابق،دراسة ميدانية ،خرى يف ضوء دوافعهمأبرامج تعليم العربية للمسلمني الناطقني بلغات الناقة،  21

  .6ص
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  مكونات املنهج: 6-1
  األهداف: 1- 6-1

وضح ،ةدع من مصادر شتق األهداف22يها طعيمة يف كتابه، وهينبغي أن ت:  
مع مفاهيم الثقافة  (الكتاب) الثقافة اإلسالمية: إذ ينبغي أن تتفق أهداف - 1

  اإلسالمية وال تتعارض معها.
اتمع احمللي: فتعليم العربية كلغة ثانية خيتلف عن بلد إىل بلد، وذلك  - 2

  باختالف ظروف كل بلد.
لم على وعي االجتاهات املعاصرة يف التدريس: أي ينبغي أن يكون املع - 3

  باجلديد يف ميدان تعليم اللغات الثانية.
سيكلوجية الدارسني: وهي تعين ضرورة تعرف املعلم للجوانب النفسية  - 4

تعلم العربية، حاجام، وميوهلم، وقدرام،  اخلاصة بالدارسني؛ دوافعهم من
عربية، وغري ذلك من وىل، والعالقة بينها وبني الومستويام يف العربية، ونوع لغام اُأل

ة مهمة.جوانب سيكلوجي  
طبيعة املادة: ويقصد بذلك ضرورة وعي املعلم باملادة الدراسية اليت يريد  - 5

  غري أهداف القراءة. ،تعليمها للطالب. فأهداف الكالم غري أهداف االستماع
: يعترب ختطيط 23قائلني وعن عملية ختطيط املنهج يتحدث إبراهيم، والكلزة

هج من أخطر اخلطوات اليت تترتب عليها تبعات العملية التعليمية بأسرها، ويف ضوء املن

                                                 
املنظمة  ، (الرباط: منشوراتمناهجه وأساليبه :الناطقني ا تعليم اللغة العربية لغريطعيمة، رشدي أمحد،  22

   .64-63)، صم1989ه/1410 سيسكو،إي –اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة 
on=com_content&view=article&id=http://www.cifop.net/index.php?opti

60&Itemid=18.  
م)، 2000، ف(اإلسكندرية: منشأة املعر، املناهج املعاصرة، رجب أمحد، ةإبراهيم، فوزي طه، والكلز 23

  .48ص
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طيط السليم خسالمة هذا التخطيط تكون العملية التعليمية صاحلة أو غري صاحلة، والت
ضفي ظالالً وآثاراً على املسالك املتبعة يف كل مرحلة من مراحل املنهج.للمنهج ي  

 سابقاً، املتخصصون اخلرباء ر األهداف اليت أشار إليهاوعليه تم متشياً مع مصاد
هذا الكتاب "تعليم اللغة للمرشدين السياحيني" من تراث ماليزيا أهداف  أُشتقت
. وهذه األهداف ترتبط حاجات املرشد السياحي وكذلك من ،واالجتماعي ،الثقايفِّ

  ول العربية بصورة خاصة.دحباجات ماليزيا إىل عالقات مع الدول اإلسالمية عامة وال
  احملتوى: 2- 6-1

إىل أنه تعتمد  24بو اهليجاءأوللتفريق بني املنهج والكتاب املقرر يشري عاشور، و
ة مما جيعل املناهج اعتماداً كبرياً على كتب دراسية ويكون التركيز على املواد الدراسي

 ،اب ويسري حنو األفضلللمعلومات ويتطور الكت يسئالكتاب املدرسي هو املصدر الر
وهذا ال  ،واملالحظ أنه يستخدم بطريقة غري مالئمة مما جيعل تطبيقه على غري ما جيب

جع املتعلم على االستفادة منه واالستخدام األفضل يكون أحياناً بغري قصد وال شي
هدافها، وهناك إمهال مليول وحاجات األفراد أيكون هناك أي اعتبار لفلسفة املدرسة و

  تعلمني يف عمليات التدريس بشكل كبري.امل
نوعية املعارف اليت يقع عليها االختيار،  هو :25واللقاينِّ بعرف احملتوى قائالً

 ، فعرف احملتوىويدعم هذا التعريف تعريف طعيمة  على حنو معني.واليت يتم تنظيمها 
واملعلومات، اليت  جمموع اخلربات التربوية، واحلقائق، واملنهج هو يقصد باحملتوى قائالً:

خرياً وأوكذلك االجتاهات والقيم اليت يراد تنميتها عندهم. الطالب ا.  يرجى تزويد

                                                 
األردن، دار  ، (عماناملناهج بني النظرية والتطبيق، عبد الرحيم عوض، وأبو اهليجاء .راتب قاسم عاشور، 24

  .37، ص)م2004 ه/1424 املسرية،
  .215)، صم1989، (القاهرة: عامل الكتب ،املناهج بني النظرية والتطبيق، أمحد حسني اللقاينِّ 25
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املهارات احلركية اليت يراد إكسام إياها، دف حتقيق النمو الشامل املتكامل هلم يف 
  .26ضوء األهداف املقررة يف املنهج

توى عناية القائمني ببناء أو تطوير فيؤكد قائالً: ينبغي أن ينال احمل أما إمساعيل
هذه املناهج فيأيت وفق متطلبات التالميذ والطالب اليت حتددها مرحلة منوهم ونضجهم 

ذه املرحلة مع مراعاة الفروق ما بينهم من فوارق فردية...). اللغوي معايري اختيار و
  :27املنهج/ احملتوى هي

أن تكون املواد وأهداف املدرسة. * أن تكون مواد املنهج ذات صلة مباشرة ب
أن ينظر إىل ميول التالميذ يف اختيار املواد. ينبغي أن تؤدي واملختارة صادقة ومهمة. 

أن تواجه مواد املنهج ومواد املنهج وأنشطته على االستمرار والتتابع والتكامل. 
تعليم  ينبغي أن ندرك أن إىل أنه وأشار الناقة وطعيمة .28وأنشطته الفروق الفردية

ال ميكن  اللغة يؤثر يف تعليم األخرى، فاملهارات األربع نسيج واحد مهاراتمهارة من 
  .29فصل بعضه عن بعض

 ذكره مدكوروالبد عند تصميم املنهج من اعتبار ثقافة املتعلمني وتعريف الثقافة 
مع تصوره  حلياة اتمع الذي يتسق : إنَّ الثقافة مبعناها العام هي السلوك الكلي30قائالً

  العام لإللوهية والكون واحلياة.

                                                 
  .65، مرجع سابق، صالناطقني ا تعليم اللغة العربية لغريطعيمة، رشدي أمحد،  26
م)، 1998ه/1418ف، تب العريب للمعار: املكر اجلديدةمص(، تدريس اللغة العربيةحممد،  يإمساعيل، عل 27

  .27ص
  .120بد املوجود وآخرون، مرجع سابق، صع 28
، مرجع سابق، طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني االناقة، حممود كامل وطعيمة، رشدي أمحد،  29

  .129ص
األردن: دار املسرية للنشر والتوزيع،  ، (عمانطرق تدريس اللغة العربيةمدكور، علي أمحد،  30

  .24م)، ص2007ه/1،1427ط
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بني املنهج واملقرر قائالً: إنَّ هناك الكثري يف أذهان العامة بل ويف  مرسي ويفرق
أنه  كأذهان بعض العاملني يف جمال التربية والتعليم حول طبيعة املنهج وماهيته، ذل

 نسمع بعض املعلمني يرتبط يف ذهن كثري منهم على أنه املقرر الدراسي. وكثرياً ما
وهم يتحدثون عن "االنتهاء من تدريس املنهج "، وعن "توزيع املنهج على شهور 

حذف وعن " "،أو صعوبته سهولة املنهج" وعن "لدراسية، أو الفصل الدراسيالسنة ا
  .31اخل ... بعض أجزاء املنهج"

إلهلية الثابتة، واحملتوى هو جمموعة احلقائق واملعايري والقيم ا :32 مدكور وقال
واملعارف واخلربات واملهارات اإلنسانية املتغرية بتغري الزمان، واملكان، وحاجات 

 حيتك واليت الناس، واليت ال تتعارض مع احلقائق واملعايري والقيم الثابتة يف منهج اهللا،
 ق األهداف التربوية املنشودة.ي، من أجل حتقالدارس ا، ويتفاعل معها

نهج اللغة العربية يف ضوء منهج التربية يف اإلسالم هو أيضاً مل يؤصل 33وإمساعيل
قائالً: يعىن مبنهج التربية يف اإلسالم يف جمال تدريس اللغة العربية مراعاة أبعاد معينة؛ 
ينبغي أن يراعيها منهج اللغة العربية عند بنائه، أو تطويره، أو حتسينه، أو تعديله من 

كني يف ذلك طاملا هذا املنهج يدرس لتالميذ وطنٍ من أوطان املشاروقبل املختصني 
خصائص اللغة العربية،  يبعاد اليت ذكرها إمساعيل هاألاألمة (اإلسالمية)، ومن أهم 

العربية نزل باللغة أويعين ذه اخلصائص أا لغة القرآن الكرمي مبعىن أنَّ القرآن الكرمي 
. وقال سبحانه ]2يوسف:[ �لعلكم تعقلون ايعرب اإنا أنزلناه قرآن�قال تعاىل: 

. وهذا ]113طه:[ �وصرفنا فيه من الوعيد اا عربيوكذلك أنزلناه قرآن�وتعاىل: 
العربية وبني دستور اإلنسانية اخلالد القرآن الكرمي عالقة  يؤكد العالقة بني اللغة

                                                 
  .116، صه)1404، (الرياض. املعلم واملنهج وطرق التدريسحممد منري،  مرسي، 31
   .202، ص1م،).ط1991/ه1411الريموك، دار الفرقان، ( ،نظريات املناهج العامةمدكور،  32
  .27، مرجع سابق، صتدريس اللغة العربيةإمساعيل،  33
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استماعٍ، وكالم، عضوية يراعيها معلم اللغة عند تدريس فنون اللغة العربية من 
.وقراءة، وكتابة  

  طريقة مجع املعلومات: -7
، فال بد أن تكون املعلومات اليت حيتويها احىت يكون حمتوى هذا الكتاب صادقً

صادقة؛ وعليه زار أحد املؤلفني مكتب السياحة بكواننت والتقى بالسيد املدير العام 
كتاب، ورحب املسئول الوشرح له أهداف  -طالب السيد زمهوري –لذلك املكتب 

ترحيبالسيد املدير العام ملكتب السياحة بكواننت أحد  اا حار بفكرة الكتاب. ومد
املؤلفني بعدد من الكتب واالت عن ماليزيا ووالياا ومدا وجزرها وحبارها 

 ببعض مديري نيوجباهلا وكل األماكن السياحية مباليزيا. كما التقى أحد املؤلف
السفر والسياحة وأجرى معهم مقابالت، وأجرى مقابالت أيضاً مع بعض وكاالت 

  السياح العرب يف كواننت وكواالملبور.
  مقابلة مع السيد مدير مكتب السياحة بكواننت: 7-1

الذهاب إىل مكتب السياحة بكواننت يف اليوم  تمإىل أنه قد  اكما أشرنا سابقً
 السيد زمهوري لهة مع السيد املدير العام قابلاملوإجراء  م2007الرابع من أغسطس 

طالب. وتناولت املقابلة موضوعات عة، فإىل مضابط احلوار:د  

  ملاذا يزور السياح ماليزيا بكثرة؟  - 
معرفة خربات  اح إىل ماليزيا لعدة أسباب منها:يوكانت اإلجابة بأن كثرة الس

زود بأطعمة جديدة ومتعددة. ومعرفة غنية بتعدد الثقافات. وللت ثقافية جديدة، فماليزيا
، ائرزكل مع هناك عنصرية فالتعامل واحد أناس جدد. وملعرفة طقس جديد. ليس 

ومن مث األسعار رخيصة، باإلضافة إىل التخفيضات للزوار. وماليزيا رخيصة مقارنة 
بالدول األخرى وخاصة األوربية منها. وإنسان ماليزيا يتميز بالود وحسن التعامل مع 
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الغري. واألهم من ذلك األمن الذي تتمتع به ماليزيا، فكل إنسان يقرأ املعلومات يف 
  بلده عندما حيضر إىل ماليزيا يتوقع أا صحيحة.

  إىل أين يذهب السياح العرب يف ماليزيا؟ -
نكاوي الغالب إىل كواالملبور وبنانج وليذهب السياح العرب يف ماليزيا يف 

  .مريونهور بارو ومرتفعات كاووج
  السياح العرب إىل األماكن السابقة؟ ملاذا يذهب -

وكل  ،عاصمةألا  ؛ياح العرب يذهبون إىل كواالملبوركانت اإلجابة بأن الس
زل فيها من يزور ماليزيا البد أن يأيت عرب مطار كواالملبور الدويل، وألن السائح ين

نكاوي ألا جزر؛ بنانج ولخرى. ويذهب السياح إىل أوالً مث ينطلق إىل األماكن األ
هوربارو يذهبون إليها ألا وأما مرتفعات كامريون فألا قريبة من كواالملبور، وج

  قريبة من سنغافورة.
- ؟ما املهارات اليت جيب أن ميتلكها املرشد السياحي  

مهارات االتصال (اللغة اإلجنليزية وغريها من لغات). خدمة السائح وكيف 
  احة.عرفة ماذا يوجد يف ماليزيا من أماكن سياحية ووسائل الرم؛ وخيدم السائح

  ف ترى ازدهار السياحة يف ماليزيا؟يك - 
سهولة الوصول إىل األماكن السياحية، فال بد من الطرق املعبدة الواسعة 

رخيصة) واملطارات املمتازة مثل مطار  -متوسطة -والفنادق املناسبة لكل سائح (غالية
للوصول لألماكن  )التاكسيارات األجرة (يسوالقطارات و يلّكواالملبور الدو

 يف والية انج. والبد من وجود أماكن سياحية جذابة. "بنجنق "السياحية مثل
توفري أنشطة سياحية، مثال وجود القوارب واملراكب وحنو السائح.  واالجتاه اإلجيايب

ووجود أنشطة ثقافية  ؛ووجود احملالت التجارية واألسواق مثل جزيرة تيومن
  واخلدمات واملصارف والصرافات.
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  مقابة مع بعض املرشدين للسياحة: 7-2
ارت املقابلة حول وجود منهج لتعليم اللغة العربية للسياحة واملوضوعات ود

  نتائج املقابلة كاآليت: يف الكتاب اجلديد، فكانتواملهارات املتوقعة 
 - ماليزيا. سياحيني يفلة كتب اللغة العربية للمرشدين الق  
 - يف توجيهه للسائح  تصميم كتب جديدة قد يساعد ويعني املرشد السياحي

  العريب غري الناطق باللغة اإلجنليزية.
املوضوعات املتوقع تصميمها هي (موضوعات إسالمية، موضوعات عن  - 

  ماليزيا، موضوعات عن الثقافة العربية، موضوعات عامة).
لتركيز فيها هي (احلديث واالتصال واحلوارات، القراءة، املهارات املتوقع ا - 

  االستماع والكتابة).
  مقابلة مع بعض األسر العربية الزائرة ملاليزيا: 7-3
مع بعض األسر العربية الزائرة ملاليزيا بقصد السياحة،  مقابالت املؤلفونجرى أ

  فكان احلوار:
  ؟كيف وجدوا ماليزيا

 اإلحساس ،، باإلضافة إىل ذلكاا بلد متطور جدبات بأنَّ ماليزيفكانت اإلجا
كذلك فهم ولدوره،  عنصرية، كذلك فهم املرشد السياحيالباألمن وعدم وجود 

  عمال الفنادق وسائق التاكسي لدورهم.
  تنظيم حمتوى هذا الكتاب: -8

فقدمت اخلربة  ،لفد مت تنظيم احملتوى على أساس االستمرارية، والتتابع والتكامل
. وتنظيم أساس اخلربة السابقة للمتعلم وانطلقت إىل ما هو غري معروف لهعلى 
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بأنه هو ترتيب احملتوى بطريقة توفر أحسن الظروف  34طعيمةاحملتوى كما أشار إليه 
 اف يوصي البحثلتحقيق أكرب قدر من أهداف املنهج. ولتأكيد حتقيق تلكم األهد

(وقد جرب هذا الكتاب لطالب املساء  ريب هذا املنهج قبل دفعه للطباعةبتج نياملؤلف
   (إيفال). يف معهد اللغة العربية

  اختيار حمتوى هذا الكتاب: -9
كما أشار إليها  حاول املؤلفون ما أمكن اتباع خطوات اختيار احملتوى،

اليت أوردها رشدي طعيمة يف كتابه "األسس العامة ملناهج تعليم اللغة نيكوالس 
  .35ا وتقوميها"العربية: إعدادها وتطويره

  معيار الصدق:  9-1
صدق هذا الكتاب، فهذا متروك جلهات التقومي،  ايقيمو املؤلفون مل

ا ن أن يكون احملتوى صادقًواالختصاص للقيام بذلك، غري أن املؤلفني حاول جاهدي
اونابع  االقتصاد - املناظر الطبيعية -السياحة - املدن -الواليات –من الواقع املاليزي-
موثقة تتحدث عن  اوصحته فقد استعمل املؤلفون كتب صالة احملتوىألوغريها. و اجلزر

السياحة يف ماليزيا، وحاول املؤلفون أن يكون الكتاب حمققاً لألهداف املوضوعة 
  للكتاب أصالً، وأمهها مساعدة املرشدين للسياح العرب.

  معيار األمهية: 9-2
، أو الطالب يف ملرشد السياحيأن خيدم ا - ما أمكن ذلك -حياول هذا الكتاب

. رس اللغة العربية للسياحة كمقرر دراسيدالرابعة للغة العربية الذي ي أو الثالثة السنة
وحياول هذا الكتاب أن يغطي احملتوى معظم املعلومات عن ماليزيا باللغة العربية، 

                                                 
دار  (القاهرة: ،يم اللغة العربية إعدادها وتطويرها وتقوميهااألسس العامة ملناهج تعل، رشدي أمحد طعيمة 34

  .34م)، ص1998 /ه1419الفكر العريب، 
 ، مرجع سابق،األسس العامة ملناهج تعليم اللغة العربية إعدادها وتطويرها وتقوميهارشدي أمحد طعيمة،  35

  .32ص
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الناقد  العلميوتراثه والكتاب نفسه حيث على التفكري  يوكذلك قيم الشعب املاليز
حيث استخدم تصنيفات بلوم اخلمسة، ومل يركز على احلفظ واالستظهار فقط. 

مبا هو معروف للمتعلم  املؤلفونحيث بدأ  ،ظمت املعرفة من األسهل لألصعبون
وحتدث الكتاب عن ماليزيا وعن - التعابري - املفردات - ملا هو غري معروف واوانطلق

االجت السياح العرب مما ينميإلسالمية والعربية.ل اواهات اإلجيابية للمتعلمني حنو الد  
  معيار امليول واالجتاهات: 9-3

مع  اتمشياللغة العربية للسياحة يف ماليزيا" م"لكي يكون حمتوى كتاب 
دراسة اهتمامات املرشدين السياحيني، وذلك عن طريق  تاهتمامات املتعلمني مت

ل الكتاب أن يأيت مبا هو مهم للمرشدين للسياحة املقابالت سابقة الذكر، وعليه حاو
  يف ماليزيا.

  معيار القابلية للتعلم: 9-4
اللغة العربية املستوى املتقدم، ومل  أن يكون الكتاب لدارسي املؤلفونحاول 

الكتاب بالبالغة من جمازات واستعارات وكنايات فقد يصعب على الدارس غري  يأت
ما أمكن اختيار املفردات السهلة وكذلك  املؤلفونحاول املتخصص يف اللغة العربية. 

التراكيب والتعابري حىت تناسب مستويات الدارسني، وتنوعت التمارين وتعددت 
لتناسب الفروق الفردية، وعرضت املادة من األسهل لألصعب، فمثالً الفاعل قبل 

اننت قبل شراتنق املفعول به وماليزيا قبل كواالملبور، وكواالملبور قبل ترجنانو وكو
  وهكذا.
  معيار العاملية: 9-5

انطلق الكتاب من ما هو معروف مثالً يف الطائرة، املطار، ماليزيا، كواالملبور، 
كواننت، تيومن، كاباس، والدول اإلسالمية والعربية وغريها (السعودية، اإلمارات 

غانستان، العربية، قطر، السودان، األردن، البحرين، الكويت، مصر، العراق، أف
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 جبريطانيا، الدمنارك). عليه يالحظ أن املنه ،جرييا، سوريا، باكستان، بنغالديشني
وأار  ،وحبار ،وجزر ،ببلده ماليزيا بكل ما فيها من مدن دارسحاول ربط ال

وغريه، مثَّ ربط املنه وثقافات وإرث تارخييالدار جس بالعامل من حوله (اإلسالمي 
وغريه) والعريب.  

  وصف الكتاب: -10
إىل أنَّ لكلِ فرع من فروع اللغة العربية أغراض عامة وأغراض  36يشري أمحد

خاصة، فاألغراض أو األهداف العامة تتصل باملادة ككل، ودف فيها إىل تربية 
املتعلم، أما األهداف اخلاصة فيسترجعها املعلم من كل درس  ىاملهارات األساسية لد

الءمة لتدريس الدرس.على حتقيقها باختيار الطريقة املدة، مثَّ يعمل على ح  
 ،وعشرين وحدة ا"تعليم اللغة العربية للسياحة يف ماليزيا" ثالث تضمن كتاب

يف  -: يف الطائرة: الوحدة األوىل. وأمثلة لتلك الوحدات منهاادرس وثالثة وثالثني
، املرشد السياحي، : يف املطعموالوحدة الثانيةيف الفندق.  -سيارة أجرة - القطار

. من الوحدة 2-1ماليزيا  الوحدة الرابعة: .وكاالت السفر، مطار كواالملبور الدويلِّ
) معظم الوحدات كل والية متثل وحدة، ذلك الوحدة الثانية والعشرينالسابعة إىل (

ختلل الكتاب وحدات مراجعة شفهية وكتابية. والوحدة و لطول الدرس مثل سالجنور.
 100) عبارة عن مسابقة شريفة بني الطالب مكونة من الثالثة والعشروناألخرية (

سؤال عن ماليزيا واألماكن السياحية والدول اإلسالمية. وإليك مثاالً للدروس أيها 
  ":- 1- ماليزيا -الوحدة الثانية - "الدرس الرابعالقارئ الكرمي. فليكن مثالنا هو 

  يت:استمع إىل احلوار اآل
  يكمراشد: السالم عل

                                                 
م)، 1983، 1طبة النهضة املصرية، ت(القاهرة: مك ،طرق تعليم اللغة العربيةأمحد، حممد عبد القادر،  36

  .120ص
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  اد: وعليكم السالم ورمحة اهللا تعاىل وبركاتهزي
  اد" أود أن أزور ماليزيا مع أسريت. أين تقع ماليزيا؟زيراشد: أخي "

  اد: تقع ماليزيا يف جنوب شرق آسيا زي
  راشد: هل توجد يف ماليزيا أماكن سياحية؟

الملبور، اد: بالطبع نعم، يف ماليزيا كثري من األماكن السياحية مثل املدن (كوازي
ا) واحلديقة الوطنية وغريها) واجلزر (لنكاوي، تيومن وغريمه وهور باروكواننت، ج

  للحيوانات واألار والبحار واخلضرة.
  راشد: مب يتميز الشعب املاليزي؟

عب املاليزي باالستقبال احلار، فهو شعب ولوف وهادئ اد: يتميز الشزي
  رض، وهي آسيا املصغرة.وصبور. فماليزيا هي جنة اهللا يف األ

  راشد: هل مباليزيا ثقافات متعددة؟
ألا تسكنها عدة قوميات (املاليو والصينيون  ؛اد: نعم، ا ثقافات متعددةزي

  واهلنود والكدزان وقوميات أخرى).
  راشد: كيف ميكن الوصول إىل ماليزيا؟

يق الشركة اد: ميكن الوصول إىل ماليزيا عرب عدة مطارات يف العامل، عن طرزي
  املاليزية للخطوط اجلوية (ماس)

  راشد: هل هناك خطوط أخرى للطريان؟
لشركات عاملية تعمل يف  ا، هناك أكثر من مخسة وأربعني خطاد: بالطبع نعمزي

ماراتية والسعودية والقطرية واألردنية واخلليجية والتايالندية األالطريان، مثل اخلطوط 
  لربيطانية وغريها.والسنغافورية والباكستانية وا

أخي زياد، والسالم عليكم اراشد: شكر  
  أخي راشد، وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته. ااد: عفوزي
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  معاين الكلمات:
 -هادئ - ولوف - احلار - يتميز - اخلضرة - أماكن -شرق آسيا - جنوب -تقع

  قوميات. - متعددة -ثقافات
  التدريبات والتمرينات:

ف كتاب لتعليم العربية ليس جمرد اختيار عشوائي إىل أن تألي 37يشري طعيمة
لنصوصٍ متفرقة من هنا وهناك، مث إعداد تدريبات توليفية ال يضمها مبدأ، وال جيمعها 

 ا، وجهد شاقٍ مستمرٍ يتطلب كثرييربرها أساس علمي... إنه عملٍ خمططنظام، وال 
تتفاوت التدريبات و والتعديل قبل إدعاء صالحيته.من جهود التأليف والتجريب 

والتمرينات من أسئلة الفهم واالستيعاب إىل التحليل والتركيب والتطبيق، وكأمثلة 
 -أصحيح أم خطأ- اختر اإلجابة الصحيحة -لتلك التدريبات: أجب عن األسئلة

 -استخدم العدد -استبدل كما يف املثال - أجب كما يف املثال -حول كما يف املثال
تكلم  -أجر احلوار مع استخدام كلمات مساعدة -تعبري - أجر احلوارات - التطبيق

هات/ مجع الكلمات/ مفرد/  -عن موضوع (رحلة قمت ا). ماذا تفضل وملاذا
هل توافق أم  -متثيل -حول احلوار إىل قصة - عكس الكلمات. خلص احلوار السابق

ن صف الصورة، وغريها م - كون مجالً من الكلمات اآلتية  - ال توافق وملاذا 
  اآلية الكرمية واحلديث الشريف. انسخ –تدريبات ومترينات. 

  أمثلة للتدريبات:
  وهي: ،فلتكن تدريبات الدرس السابق "ماليزيا"

  أجب عن األسئلة اآلتية: -1
  من الذي يريد أن يعرف عن ماليزيا؟ - 1

                                                 
(مكة املكرمة: معهد اللغة  ،دليل عملٍ يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم العربيةطعيمة، رشدي أمحد،  37

  .153م)، ص1985ه/1405ية جبامعة أم القرى، (العرب
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  من الذي أجاب عن أسئلة السائل؟ - 2
  أين تقع ماليزيا؟ - 3
  سياحية يف ماليزيا؟هات أمثلة لألماكن ال - 4
5 - ؟مب يتميز الشعب املاليزي  
  ما القوميات اليت تسكن يف ماليزيا؟ - 6
  مباليزيا ثقافات متعددة. ما هي؟ - 7
  كيف ميكن الوصول إىل ماليزيا؟ - 8
  اُذكر أمساء ثالث جزر؟ - 9

  هات عنواناً آخر للنص السابق -10
  :صحيح أم خطأ -2

مثَّ  ،"خطأ" :وإذا كانت خطأ قل ،يح"صح" :إذا كانت اجلملة صحيحة قل
  صحح اخلطأ:

  تقع ماليزيا يف جنوب غرب آسيا - 1
  ال توجد يف ماليزيا أماكن سياحية - 2
  من اجلزر املاليزية جزيرة تيومن - 3
  يتميز الشعب املاليزي بالصرب - 4
  ال توجد ثقافات متعددة يف ماليزيا - 5
  أجر احلوارات اآلتية كما يف املثال: -3
  ثال:امل
  تقع/ ماليزيا - م

  أين تفع ماليزيا؟ - 1ت
  تقع ماليزيا يف جنوب شرق آسيا - 2ت
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  تقع/ كواالملبور - 1
  تقع / جهور بارو - 2
  تقع / مرتفعات كامريون - 3
  تقع / انج - 4
  تقع سرواك - 5
  استبدل كما يف املثال: -4

  توجد يف ماليزيا أماكن سياحية - املثال: م
  ن سياحيةتوجد يف ماليزيا أماك - ت

  توجد/ النكاوي -مثال: م
  توجد يف النكاوي جزر كثرية - ت
  يوجد/ كلنتان - 1
  توجد / نقري مسبالن - 2
  توجد / برياك- 3
  يوجد / برليس - 4
  توجد / سالجنور - 5
  خلص احلوار السابق -5
  ماذا تفضل؟ وملاذا؟ -6
  أن تذهب إىل جنوب ماليزيا أم شرق ماليزيا - 1
  الوطنية للحيوانات أم تذهب إىل جزيرة النكاوي أن تذهب إىل احلديقة - 2
  أن تعرف ثقافة واحدة أم تعرف عدة ثقافات - 3
  أن تسافر باخلطوط اجلوية املاليزية أم باخلطوط اجلوية اآلسيوية - 4
  أن تذهب إىل بوتراجايا وحدك أم مع أصدقائك - 5
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  هات عكس الكلمات اليت حتتها خط كما يف املثال: -7
   املثال:

  من األماكن السياحية كثري ماليزيا يف - م
  قليل - ت
  حاراالستقبال  - 1
  ادئهو رجل ه - 2
  متعددةمباليزيا ثقافات  - 3
  املصغرةماليزيا هي آسيا  - 4
  عامليةمباليزيا ستة مطارات  - 5
8- ن حوارسامل" من السعودية. سامل يسأل عن ا بينك وبني السائح "كو

  ماليزيا وأنت جتيب.
  تعانة بالكلمات اآلتية إذا أردت:ميكنك االس

 - شعب -اخلضرة -املرتفعات - األار - اجلزر - سياحية - أماكن -تقع
  الشركة. - الوصول -ثقافات

9- ابقتعبري كتايب: اكتب احلوار الس  
ا على ووتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاون���� انسخ اآلية الكرمية: -10

  ].2:املائدة[  ����اإلمث والعدوان...
  صف صورة بنانج: هذا الدرسمن التدريبات والتمارين اليت وردت يف غري و

  للسياحة والسفر". ما دورك يف مساعدة السياح؟ بوكالة "األمان* أنت موظف 
  * تتنافس وكاالت السفر يف أسعار تذاكر الطريان. ناقش.

  * حول احلوار إىل قصة
  * متثيل: قم بتمثل احلوار مع زمالئك
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دلَّ على خريٍ فله مثل أجر من : «�ديث الشريف: قال رسول اهللا * انسخ احل
  .. رواه مسلم»فاعله

  * هات مرادف الكلمات اليت حتتها خط كما يف املثال:
  املثال: 

  يف ماليزيا؟ اعاملي اكم مطار - م
  ادولي - ت

  * هات مجع الكلمات اآلتية كما يف املثال:
  املثال: 

  متطورة خدمةمباليزيا  - م
  خدمات - ت

  * هات مفرد الكلمات اليت حتتها خط كما يف املثال:
  املثال: 

  كبرية بواخرهذه  - م
  باخرة - ت

  * اختر اإلجابة الصحيحة من اإلجابات اآلتية:
  تقع برياك مشال:

  إيبو -سالجنور             ج -قدح        ب - أ
  * كون مجالً من الكلمات اآلتية:

  األدوات. - اللمسات - ائعةالر -صخر –مالحظة  –مناجم 
  * هات أسئلة للجمل اآلتية:

  تعتمد على املسافة تاحلافال ةُجرأً
  ما. - ملاذا -كيف–أين  –مىت  -استخدام أدوات االستفهام كم
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  .استخدام األفعال املضارعة واملاضية
 جوازها، جوازك ،استخدام الضمائر املنفصة والضمائر املتصلة حقيبيت، حقيبتك

  هي. - هي -حنن أنت- وأنا
  هؤالء. –هذه  -هذا استخدام أمساء اإلشارة

   - امأل الفراغ - مواقف - ماذا تفعل -التعبري (شفهي وكتايب) - إعادة الفقرات
  مسابقة مكونة من مائة سؤال عن ماليزيا ومدا ووالياا وجزرها وأسواقها.

  طريقة التدريس والتجريب/ التنفيذ: -11
اخلطوة اإلمجالية الشاملة لعرض وترتيب مواد تعليم  طريقة التدريس يعىن ا

إىل أن  39ي واحليلةعرويشري م .38اللغة بالشكل الذي حيقق أهدافنا التربوية املنشودة
طريقة التدريس مفهومها أصبح يركز على األسلوب أو الكيفية اليت يوجه ا املعلم 

إىل تقييم  40يشري اخلويلنفسهم. وأنشاط طلبته توجيهاً ميكنهم من أن يتعلموا ب
من املفيد بعد أن تكون قد استخدمت الكتاب املدرسي "الكتاب املدرسي قائالً: 

ذي استخدمته يف م هذا الكتاب الياملقرر ملدة فصلٍ دراسي أو عامٍ دراسي، أن تقِّ
 راالتقومي منذ حلظة التخطيط مرو ، غَري أنَّ البحث يرى أن يكون"تدريس تالميذك...

  بالتنفيذ، وغريه من مراحل.
يف تصميم وتنفيذ هذا  اا كبريارس دورأن يلعب املعلم والد البحث يرى عليه

أستعان به و -اكرنا سابقًكما ذ- جتريب هذا املنهج يف اجلامعة اإلسالمية متَّاملنهج. 
ملرشدين التدريب  به . وميكن االستعانةة العربية يف جامعة العلوم يف تدريسهغلل دكتور

السياحيني الذين يعملون مع وكاالت السياحة املختلفة يف ماليزيا. وأن يتم عرض هذا 

                                                 
  .34طعيمة، مرجع سابق، ص 38
  .25م)، ص1420/2005، 2ان: دار املسرية، طمرعي، توفيق أمحد. واحليلة، حممد حممود، (عم 39
  .67م)، ص1399/1979، (الرياض: مكتبة اخلرجيي، دليل الطالب يف التربية العمليةاخلويل، حممد علي،  40
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وغريها من  فيديو) - إنترنيت -الكتاب بأحدث تقنيات التعليم املعروفة (حاسوب
مع بعض اإلخوة  واأن يقوم املؤلفونأجهزة تعني يف العرض بالصوت والصورة. ويأمل 

، ب عليهاهذه الدروس ألساتذة اللغة العربية للسياحة للتدري األساتذة بتقدمي مناذج من
 حىت يتم التقومي، فاملناهج ميكن ختطيطها وتنفيذها وتقوميها وفقاً لألسلوب العلمي
التجرييب... بعيداً عن  التحيز واألراء الشخصية، جبانب التخمينات واألفكار  غري 

  .41الناضجة
الت لألماكن السياحية مع بعض السياح ينصح بقيام املعلم والطالب برح

العرب الكتساب خربات حية، على أن توثق تلكم اخلربات حىت يستفيد منها الطالب 
كنماذج للدروس املصورة املدعومة بالصوت. كما ينصح بزيارة وكاالت السفر 

لاللتقاء بالسياح العرب وزيارة برجي  بكواالملبور وزيارة مطار كواالملبور الدويلِّ
تروناس واألسواق الكبرية وبعض اجلزر واملدن. فالنشاط خارج الفصل يدعم تنفيذ ب

هذا الكتاب. واالستعانة بقسم تفنية املعلومات يف اجلامعة حىت يتم تصميم هذا 
الكتاب وحماولة نقل مادته يف قرص صلب ووضع بعض  حمتوياته يف الشبكة العاملية، 

وأن يتم تقومي هذا الكتاب منذ حلظة  سياحة"."اللغة العربية لل الصفحة:وليكن اسم 
(وهذا ما فعله  وليس بعد اية التنفيذ خبمس سنوات التخطيط إىل مرحلة التنفيذ،

  طالب املساء).
  

  البحث: خامتة
وهذا  قلة وندرة كتب تعليم اللغة العربية للسياحة يف ماليزيا ويف الدول العربية،

احلاجة ماسة لتصميم تلك الكتب وإجراء ومن مثَّ تكون  ،يطابق ما ذكره تشيك
وبدأت زيارة العرب إىل ماليزيا منذ  حبوث عن السياحة يف الدول اإلسالمية والعربية.

                                                 
، استراتيجيات ختطيط املناهج وتطويرها يف البالد العربية ،وعبد الرازق، طاهر .إبراهيم، عبد الرمحن حسن 41

  .3ص م)،1982الَّدوحة: (
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يعرب  حيثالصني زمن بعيد وسحيق، منذ أن عرف العرب االتصال والتجارة مع 
العرب مضيق مالكا، ولكن يف السنوات األخرية كثر العرب يف ماليزيا بصورة 

ازدادت أعداد  م2001ة يف شىت اجلامعات والشركات واألعمال احلرة. وبعد واضح
ومعظم السياح العرب من السعودية  العرب بصورة ملحوظة ألسباب معروفة.

زيادة  املالحظمارات العربية وعمان والكويت ومن الشام من لبنان وسوريا. ومن األو
تعلمني، وذلك ما أشار إليه ومن مث جيب معرفة دوافع امل ،السنوات هذه العرب يف

، حىت نتمكن من تصميم منهج يناسب الطالب، هذا مياثل ما ذكره طعيمة، الناقة
  واللقاين، وعبد املوجود وآخرون.

  التوصيات: 
تصميم املزيد من وحدات وكتب "تعليم مادة اللغة العربية للسياحة"، ذلك 

اء يف جمال التربية واملناهج اخلرب( لندرة هذه الكتب، على أن تتوىل جهات االختصاص
. وحماولة واللغويات وعلم النفس وتقنيات التعليم والثقافة) تصميم تلكم الكتب

ومن مث إعطائهم تدريب مكثف عن ؛ جذب اخلرجييني الذين ختصصوا يف اللغة العربية
 اللغة العربية للسياحة، ذلك ليسهموا يف زيادة عدد السياح العرب غري الناطقني باللغة

اإلجنليزية. وأن تكون "مادة اللغة العربية للسياحة" مادة إجبارية يف مجيع أقسام اللغة 
العربية باجلامعات املاليزية. وعلى املرشد السياحي معرفة الثقافة العربية، وعليه أن 

لغة إجنليزية - لغة ماليوية- توفري معاجم وقواميس/ عريبويطور مهارات االتصال. 
لغة عربية. ودراسة كتب ووحدات "مادة -ة ماليوية ولغة ماليوية لغ - ولغة عربية

وتطويرها. وأن يتم تقومي هذا الكتاب  اللغة العربية للسياحة" املوجودة اآلن وتقوميها
أن  قيد التصميم من حلظة تصميمه وتنفيذه حىت يتم تدارك املشكالت وعالجها.

شرطة الفيديو واألقراص املرنة يدعم هذا الكتاب بأجهزة مساعدة يف التدريس مثل أ
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، ويشري 43وأن يوضع الكتاب على الشبكة العاملية لالستفادة القصوى .42واحلاسوب
  البحث إىل أنَّ دروساً من الكتاب وضعت على الشبكة العاملية، وإليك عنواا:   

tourism.html-for-ttp://arabiccall.blogspot.com/2008/06/arabich  
أن تتوىل اجلامعة اإلسالمية فتح وكاالت سفر يف ماليزيا والدول العربية ودعمها 

مع  ،عدد الرحالت اجلوية بني ماليزيا والدول العربية وزيادةباملرشدين السياحيني 
و وزيادة عم من متتني الروابط األخوية التخفيضات يف قيمة التذاكر وسهولة احلجز يد

وتقوية الروابط األخوية اإلسالمية السياح العرب رمبا تؤدي لتقوية االقتصاد املاليزي .
واملشاركة يف كثريٍ من املشاريع السياحية بني ماليزيا والدول العربية يدعم السياحة يف 

  اجلانبني.

                                                 
، (كواال ملبور: مركز البحوث باجلامعة اإلسالمية اللغة العربية عرب الشبكة العاملية، سليمان أمحدإبراهيم  42

  .5م)، ص2006العاملية، 
43 Ibrahim Suliman Ahmed. Integrating Internet in Teaching Arabic Language: A �ew Approach of 

Teaching Arabic. PhD dissertation published by Lap Lambert Academic Publishing (in Germany), 

(2010). Amazon. UK.  


