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 املقدمة

حملتوى منهج تعليم اللغة العربية وحتليلية هذه الدراسة هي عبارة عن دراسة ميدانية تقوميية 
. ويتناول هذا البحث فطاين دار السالم –باملؤسسات التعليمية العليا يف جنوب تايالند 

على أسس ملؤسسات التعليمية العليا اتعليم اللغة العربية يف   الوصف والتحليل والتقومي ملنهج
منهجية معاصرة تتماشى وتتفق مع أسس عملية تعليم اللغة العربية يف البالد األجنبية الناطقة 

وهتدف هذه الدراسة إىل مراجعة منهج اللغة العربية املستخدم يف هذه  بلغات غري العربية.
ع الوقوف على أسباب ضعف الطلبة يف التحصيل، من أجل تقدمي م ملؤسسات التعليمية العلياا

 يف املستقبل. االقتراحات والتوصيات الالزمة لتحسينه وتطويرهالنتائج و
 

 مدخل الدراسة

 املبحث األول: مقدمة 

حلفظ احلمد هلل رب العاملني لقد كرم اهلل تعاىل اللغة العربية حني جعلها خامتة رساالت السماء أمدها بأسباب ا
حني وعد بذلك يف كتابه الكرمي وسنة رسوله املصطفى. وهي متتاز بأهنا لغة روحية لكل املسلمني ولغة رسالة 
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حية خالصة وهي لغة القرآن الكرمي املتعبد بتالوته وتدبره، ولغة التراث الفكرى اإلسالمي احلنيف، وهي 
 صائعة احلضارة لإلنسان عرب األجيال والقرون، وهي أداة 

راز الثقافة واحلضارة والتراث اإلسالمي العريب، لتحقيق كيان متميز للعلوم واملعارف اإلسالمية العربية إلب
واإلنسانية، وإن هذه الصفات تكاد تنفرد هبا العربية عن غريها من اللغات اليت أصبحت هبذه الصفات لغة 

 مقدسة ذات قيمة كبرية يف امليزان اإلسالمي عند العرب واملسلمني.

ويف الواقع اليوم فرضت اللغة العربية وجودها يف اجملاالت املختلفة علميا وسياسيا، واقتصاديا، واعالميا، حىت 
أصبحت هلا شخصية متميزة، وكيان واضح، وصارت من اللغات الرمسية يف كثري من اهليئات واجلمعيات 

 ة هليئة األمم املتحدة وغريها.الدولية العاملية، فهي اللغة الرمسية لدي كثري من الوكاالت التابع

وهي هلذا قد غدت مطلوبة من كثري من شعوب العامل وال سيما عند املسلمني، وأصبحت قضية تعليمها من 
أهم القضايا اليت تستحق االهتمام والعناية خاصة تعليمها للناطقني يغري العربية. وعند التفكري يف كيفية تعليم 

تصبح دراسة منهج تعليم اللغة العربية وما يتعلق به أمرا ضروريا حىت يتعرف من  اللغة العربية للناطقني بغريها
خالله الصعوبات واملشاكل اليت يواجهها معملو العربية وأساتذهتا بصورة واضحة، وحىت يستطيعوا أن 

تقدمها يعاجلوها بعالج مناسب، وستكون النتائج اليت تتوصل إليها الدراسة، واالفتراضات والتوصيات اليت 
 بعد الدراسة سيفيد ملعلمي اللغة العربية وأساتذهتا يف كيفية تعليمها فائدة تامة.

إن معرفة مكانة اللغة يف أي جمتمع من اجملتمعات تتطلب الوقوف على مقوماهتا يف ذلك اجملتمع، وهذه و
تمع، فاللغات العاملية املقومات هي املقاييس اليت ميكن عربها أن نقول إن هذه اللغة هلا مكانة يف ذلك اجمل

واحمللية تنتشر من جمتمع آلخر عن طريق االتصال اللغوي على اعتبار أن أكتساب اللغة عملية تراكمية ال تتم 
يف اجملتمع الكبري بصورة سريعة، بل حتتاج إىل فترات طويلة لتتجسد، وتصري جزءا من حضارة ذلك اجملتمع 

تمع املسلم يف فطاين دارالسالم جنوب تايالند، فمكانة اللغة العربية يف وتارخيه، وهذه القاعدة تنطبق على اجمل
فطاين دارالسالم هلا مكانة خاصة يف قلوب املسلمني يف هذه املنطقة وميكن القول، بأهنا لغة ثانية بعد لغتهم 

ظرون إليها كلغة املاليوية. وذلك ألهنم يعتقدون أهنا لغة الدين، ولغة وحدة بني املسلمني يف العامل، فهم ين
مقدسة ولغة العبادة، ألهنا لغة القرآن والسنة والعلوم اإلسالمية ولغة بقية شعائر الدين، وهبا تقبل صالهتم، 

 ولذلك يكون تعلميها عندهم مرغوبا فيه.

اللغة فطاين دار السالم، هلا دور كبري يف تعليم ونشر  –فإن املؤسسات التعليمية العليا املوجودة جبنوب تايالند 
العربية والعلوم اإلسالمية والعلوم العصرية، وأهنا ذات أثر بالغ األمهية، وهلا مكانة خاصة عند املسلمني يف هذه 
املنطقة، وكان تعليم اللغة العربية يف هذه املؤسسسات يف بداية نشأهتا بطريقة تقليدية ومنهج عشوائي، حبيث 

هتم جبوانب أخرى من املهارات اللغوية، ولذلك أن تعليم العربية يهتم بقواعد اللغة فقط اهتماما كبريا، ومل ي



فيها مل يصل إىل النتيجة املرجوة واهلدف املنشود، وال يصيب قسطا كبريا من النجاح الباهر الذي يتمناه 
اجلميع سواء من الطالب و األساتذة  وكل من املهتمني يف هذا اجملال لوجود بعض الصعوبات واملصاعب 

 ل جتاه تعليم اللغة العربية.واملشاك

ومن أجل هذا قام الباحث على مسامهة يف خدمة اللغة العربية، ويف حماولة تذليل العقبات واملشاكل اليت 
فطاين  –يواجهها معلمو العربية يف تعليمها للناطقني بغري العربية خاصة للمعلمني يف هذه منطقة جنوب تايالند 

وراة يف دراسة حمتوى منهج تعليم اللغة العربية يف املؤسسات التعليمية العليا دار السالم، وجعل رسالته الدكت
فطاين دارالسالم دراسة حتليلية وتقوميية، للتعرف عليها والوصول إىل حلول مناسبة،  –جبنوب تايالند 

هلا وللوصول إىل هذه احللول، البد أن يدرس هذا املنهج بوجه دقيق من زوايا عديدة حىت يتعرف من خال
مشاكله و صعوباته وكيفية معاجلتها، وال يتم ذلك إال بالوقوف على تلك املشاكل وحتليلها، مث وضع احللول 
املمكنة إلنقاذ ما ميكن إنقاذه، وتفادى األخطاء املستقبلية، وتضمن اللغة العربية نشرا سليما وخاليا من 

لبحث والتوصيات اليت قدمها ستساعد املهتمني يف األخطاء، كما يتوقع الباحث أن النتائج اليت توصل إليها ا
هذا اجملال سواء من املعلمني يف اللغة العربية وغريهم على اختيار املنهج والطريقة املناسبة، ألن املنهج والطريقة 
سيستخدمهما املعلم يف عالج وممارسة دروسه، وجناح التعليم يرتبط إىل حد كبري بنجاح املنهج والطريقة 

الواضح يساعد يف اختيار الطريقة، والطريقة السديدة تعاجل كثريا من فساد املنهج وغريها، وضعف  واملنهج
الطالب، وصعوبة الكتاب املدرسي، ونقص الوسائل التعليمية، واألهداف غري الواضحة، والتقومي غري املستمر 

 وغري ذلك من مشاكل عملية التعليم والتعلم يف اللغة العربية.

ب املهمة اليت تؤدي إىل جناح تعليم اللغة العربية وجود حمتوى املنهج املناسب واملالئم حسب عقول ومن األسبا
الدارسني ومقتضياهتم ومتطلبات جمتمعهم وحاجاهتم، وعملية إعداد حمتوى املنهج هي يف األساس عملية علمية 

لذلك تعترب نوعية وجودة حمتوى املنهج تربوية مهمة للغاية ألهنا عملية تقوم على جمموعة من األسس واملبادئ. 
من األمور املهمة اليت تشغل بال املهتمني مبا فيه من األهداف واحملتوى واملهارات اللغوية األربع وطريقة 
التديس والتقومي، وبالتايل أصبحت عملية حتليل وتقومي حمتوى املنهج حاجة ضرورية وملحة ألخذ القرارات 

ل املواد واحملتويات اليت ال تعتمد على أسس تربوية سلمية )حممد هارون حسيين املالئمة واملناسبة وتعدي
1770:2.) 

وتعريف املنهج يف اللغة حيدد حتديدا معجميا املراد باملنهج ويقدم دالالت واضحة منها ما بني التخصص 
ها املرجوة. واخلصوصية. ويعين بالتخصص أن لكل مادة دراسية منهجها خلاص هبا، الذي يستهتدف أهداف

وبديهي أن أهداف اللغة العربية غري أهداف العلوم أو اللغات األخرى، ومن مث ختتلف أهداف تعليم اللغة 
األجنبية عن تعليم اللغة األم يف كل بالد العامل. أما خصوصية املنهج الدراسي فتبدو واضحة من أهدافه اليت 



ع جمتمعه مبا جيعله إنسانا سويا، يتفاعل مع اآلخرين من تستهدف يف جوهرها إعداد اإلنسان للحياة، وتكيفه م
 (.2990:97أبناء جمتمعه وأمته واجملتمعات األخرى ) علي إمساعيل حممد 

(، منهم من 2912:9وقد تطرق علماء التربية إىل وضع تعريفات متعددة وخمتلفة للمنهج ) حممد عزت وغريه 
(. 2992:91فرق بني مفهوميه القدمي واجلديد ) الوكيل يضيق مفهومه حينما يوسعه اآلخرون ومنهم من ي

يعرف بعض التربويني املنهج من خالل نطاق ضيق يشمل املواضيع اليت تدرس، وينطلق البعض اآلخر من هذا 
التعريف إىل دائرة أوسع ويعرف املنهج من حيث كونه وثيقة صصمها وأعدها مربون ومسئوولون لتوضيح 

تعليم النشئ. وهذه النظرية تنطلق من مفهوم يفصل املنهج عن التدريس، حبيث إن بني أيدي القائمني على 
 (.19: 2919فكرة املنهج تصميم اهليكل واحملتوى )مىن حبيب وقاسم شعبان 

وأن التعريف األمثل واملختار للمنهج هو ما يقترحه الدكتور رشدي أمحد طعيمة باعتباره تعريف إجرائي 
بية للناطقني بلغات أخرى. يعرف طعيمة املنهج بقوله " هو تنظيم معني يتم عن طريقة ملنهج تعليم اللغة العر

تزويد الطالب مبجموعة من اخلربات املعرفية والوجدانية والنفس احلركية اليت متكنهم من االتصال باللغة العربية 
هد التعليمي أو خارجه حتت اليت ختتلف عن لغاهتم من فهم ثقافتهم وممارسة أوجه النشاط الالزمة داخل املع

 (.211::291إشراف هذا املعهد" ) طعيمة 

 

بأن املنهج ينبغي أن يشمل على  2( قول روبتسون2911:291فقد أورد الدكتور علي حجاج ونايف خرما )
 األهداف واحملتوى واألنشطة واملصادر ووسائل التقومي جلميع اخلربات التعليمية اليت ختطط للتيالميذ او الطالب

( والدكتور نبيه حممد 2:: 2919داخل املؤسسة التعليمية وخارجها.وأورد الدكتور رشدي أمحد طعيمة )
 بقوله: 1( يف مؤلفهما عدة أسئلة طرحها تايلر:2: 2912محودة )

 ما األهداف التربوية اليت تسعى املدرسة إىل حتقيقها؟

 ما اخلربات التربوية اليت تكفل حتقيق هذه األهداف؟

 كن هلذه اخلربات التربوية أن تكون فعالة؟كيف مي

 كيف ميكن معرفة أن األهداف قد حتققت؟

                                                             
1
 Robertson 

2 Tyler 1969 



( بأن عملية بناء أي منهج 1770:1نفهم من صيغ األسئلة السابقة كما يقول الدكتور حممد هارون حسيين ) 
ة اليت ميكن أن يتطلب عددا من اخلطوات، ابتداء بتحديد األهداف ويليه اختيار احملتوى مث اخلربات التعليمي

حتقق األهداف اليت قد مت حتديدها مث تنظيم اخلربات التعليمية يف ضوء عملية التعليم والتعلم داخل املؤسسة 
 التعليمية وخارجها بشكل متكامل وأخريا تقومي فعالية مجيع العناصر السابقة لتحقيق األهداف املشار إليها.

 

فطاين دار السالم وغريه من دول   -امل املاليوي مبا فيه جنوب تايالند وفيما يتعلق خبرباء اللغة العربية يف الع
هذه املنطقة  جند مثال أن حسن بصري أونج مت داهن حياول إقرار وبيان أمهية  كتب أوحمتوى املنهج لتعليم 

نهج الدراسي اللغة العربية لغري الناطقني هبا ومدى مسامهتها يف إجناح علمية التعليم والتعلم ومدى فعالية امل
كعنصر من عناصر املنهج األربع، ويف هذا السياق انتقد كتب تعليم اللغة العربية للمرحلة الثانوية اليت أعدهتا 
دولته املاليزية ممثلة يف وزارة التربية املاليزية لرفع الكفاءة اللغوية لدى املتعلمني فإن هذه الكتب حتتاج إىل بذل 

ب تلك الكتب، وأول هذه العيوب انعدام التدريبات املسامهة يف متكن جهود مضاعفة من أجل عالج عيو
تب بوضوح الطالب من األصوات العربية والنرب والتنغيم رغم أن العناصر الثالثة ) الصوت والنرب والتنغيم ( تك

يف املنهج الدراسي ومفردات املقرر. هذه العناصر حينما يهملها املؤلف وال ينظمها يف الكتب فإهنا سيؤدي إىل 
إمهاهلا أثناء التدريس، كما أن تدريبات مهاريت االستماع والكالم قد جاءت على شكل عشوائي غري منظم. 

رغم من أن مجال األول ووضوحه فإن هذا اجلمال فبني املنهج وكتب التعليم عالقة قوية ووطيدة، على ال
والوضوح مل يثمر شيئا وال قيمة هلما إذا مل يترمجا يف الثاين الذي هو وعاء األول وحمتواه امللموس ) مت داهن 

1779:20.) 

 

ومن خالل ما أورده الباحث فيما سبق يتضح أن املنهج أيا كان تصميمه يتكون من جمموعة من األهداف 
(. أو كل ما 2912:29ى وطرق التدريس املتبعة وأساليب التقومي ) حممد عزت عبد املوجود وغريه واحملتو

يضعه خمطط املنهج من خربات معرفية أو انفعالية أو حركية بغرض حتقيق النمو الكامل للمتعلم وذلك يف فترة 
ية واحلقائق واملعلومات اليت يرجى زمنية معينة وحمددة. وبعبارة أخرى حمتوى املنهج هو جمموعة اخلربات التربو

( وأخريا املهارات 179تزويد الطالب هبا، وكذلك االجتاهات والقيم اليت يراد تنميتها عندهم ) طعيمة د.ت: 
احلركية اليت يراد إكساهبا إياها هبدف حتقيق النمو الشامل املتكامل هلم يف ضؤ األهداف املقررة يف املنهج 

ذه العناصر األربع وغريها بينها عالقات تأثري وتأثر، وتتكامل فيما بينها وترتبط (. إذن فه2991:92)طعيمة 
ارتباط عضويا. وبقدر سالمة هذه العالقات ووضوحها تكون جودة البنية الداخلية للمنهج )نيكولز 

2912:12 .) 



 املبحث الثاين: مشكلة البحث

 تتمثل مشكلة البحث فيما يأيت:

 –تعليم وتعلم اللغة العربية يف دول جنوب شرقي آسيا وخاصة يف جنوب تايالند من املعلوم أن واقع ووضع 
وجدناه أن الدارسني عند خترجهم من اجلامعات أو املؤسسات التعليمية العليا ليسوا يف  –فطاين دارالسالم 

نفسها أو الربامج املستوب املطلوب. أي كون الطالب الذين وصلوا إىل الفترات األخرية يف برامج اللغة العربية 
األخرى اليت تدرس يف اجلامعات مازالوا يواجهون ويعانون من عجز واضح عن فهم صحيح ووعي صواب يف 
اللغة العربية ونصوصها، وليس مببالغ القول أن معظم وأكثر هؤالء الطالب عاجزون حىت عن استخالص 

 مستفيضا على العاموس واملعجم وهم فحاوى املضامني املعروضة عليهم يف النصوص إال إذا عولوا تعويال
عاجزون أيضا عن التحكم يف الكفايات اللغوية مما ينتج عن إعراضهم ونفورهم من هذه اللغة. إذ مل تكن 
لديهم القدرة على فهم وإدراك املواقف اليت ينتهي عندها املعين، كما أهنم عاجزون عن تلخيص ما يقرءون 

 (.29: 1770مد هارون حسيين وعن تصور املعىن اثناء القراءة)حم

ومن خالل متابعة الباحث واهتمامه بقضية منهج تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا يف جنوب شرقي آسيا مبا 
تبني أن قلة الدراسات املتعلقة بتعليم اللغة العربية ومنهجه يف ساحة  –فطاين دارالسالم  –فيه جنوب تايالند 

السالم خاصة يف املؤسسات التعليمية العليا، وخاصة الدراسات ذات صلة يف فطاين دار -جنوب تايالند 
احلزمة اإلحصائية للعلوم برنامج موضوع البحث يف حدود عشر السنوات املتأخرة املاضية واليت تستخدم 

 . الستخراج نتائج الدراسات وحتليلها 9االجتماعية

شف عن احتياجات الطالب الالزمة أثناء تنفيذ عملية وبناء على ما سبق، فإن إشكالية البحث تتحدد يف الك
التعلم يف اجلامعات، وعدم مالءمة املناهج احلالية لتحقيق حاجات الطالب الثقافية واللغوية، وتأثري تعدد 
املناهج املستوردة سلبا يف نفسية الطالب، والرغبة يف تقدمي احللول واملقترحات إلزالة العقبات اليت تواجه 

عليم اللغة العربية أنثاء تنفيذها يف الفصول الدراسية، والتعرف على املشكالت اليت حالت دون أن مقررات ت
يتقن الطالب املهارات اللغوية يف اجلامعات، ولذلك سوف تقترح الدراسة االقتراحات االزمة والتوصيات 

عملية التعليم والتعلم يف املناسبة تعاجل  مشكالت تعلم اللغة العربية وصعوباته يف ضوء فلسفة وأهداف 
 اجلامعات، وحتقيق حاجات الدارسني يف تعليم اللغة العربية فيها.
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 املبحث الثالث: أهداف البحث

فطاين  –يسعى هذا البحث إىل حتقيق هدفه العام وهو اإلسهام يف تطوير تعليم اللغة العربية يف جنوب تايالند 
نهج اجليد لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا. أما األهداف بالوصول إىل مواصفات حمتوى امل -دار السالم

 اخلاصة فهي كاآليت:

 فطاين دار السالم. -التعرف على واقع مناهج تعليم اللغة العربية يف املرحلة اجلامعية يف جنوب تايالند  -2

 البحث عن الصعوبات والعقبات اليت تواجه الدارسني يف تعليم العربية. -1

 كشف عن جوانب الضعف يف املناهج املتبعة، وكيفية حتقيق حاجات الطالب التعليمية.ال -9

 االستفادة من الدراسات السابقة، وآراء اخلرباء يف اجملال، ألجل تقدمي احللول املناسبة هلا. -1

 

 املبحث الرابع: أسئلة البحث

 حياول البحث اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

 فطاين دارالسالم ومعوقات تعلمها؟ -بية يف جنوب تايالند ما واقع اللغة العر  -2

 ما اإلطار النظري الذي يستمد البحث عند تصميم املنهج؟ -1

 ما مدى مالئمة املناهج املتبعة حاليا لتحقيق حاجات الدارسني التعلمية؟ -9

 جنوب تايالند فطاين دارالسالم؟ -ما آراء اخلرباء يف واقع مناهج تعليم اللغة العربية يف املرحلة اجلامعية يف  -1

 هل ميكن عالج املشكالت اليت سببت عدم التواصل باللغة العربية؟ -1

 

 املبحث اخلامس: منهج البحث

سوف يستخدم هذا البحث املنهج الوصفي التحليلي التقوميي، حيث إنه يصف امليادين املتعلقة ببناء املناهج 
فسريها، واستخراج االستنتاجات ذات الداللة واملغزى بالنسبة على أسسس معينة، واستخدام البيانات وت

للمشكلة املثارة على بساط البحث، ومن خالل هذا املنهج سيتم استنتاج احلقائق املتعلقة بواقع منهج تعليم 
فطاين دارالسالم بشكل خاص واملنطقة بشكل عام،  -اللغة العربية باملرحلة اجلامعية يف جنوب تايالند 



إجيابياهتا وسلبياهتا اجتماعيا وثقافيا، باالضافة إىل تقدمي أدوار مناهج تعليم العربية والتحديات اليت  وتعريف
 واجهته يف تلك األدوار، مث تتلخص خطوات الدراسة على النحو اآليت:

 مجع املراجع املوجودة اليت هلا صلة باملوضوع. -2

فطاين دارالسالم  -تعليم اللغة العربية يف جنوب تايالند مجع الكتب، واملذكرات والوثائق اليت كتبت عن  -1
 عامة وبصفة خاصة عن تعليم اللغة العربية يف املرحلة اجلامعية.

إتباع املنهج الوصفي والتحليلي التقوميي يف مثل هذه الدراسة. فاملنهج الوصفي هو الذي يستخدم من  -9
 ارتباط هذه البيانات مبشكلة الدراسة.أجل احلصول على احلقائق وبيانات مع تفسري لكيفية 

املنهج التقوميي يعد من أهم عناصر املنهج األربعة ) األهداف، احملتوى، الطريقة، التقومي( الذي يهدف يف  -1
األساس إىل حتسني العملية التعليمية وتطويره، والكشف عن مواطن القوة والضعف فيها. فعملية التقومي عملية 

 لية التعليمية كافة، كما يشمل كل العوامل اليت تؤثر يف عملية التعليم والتعلم.شاملة  جلوانب العم

استخدام الباحث الدراسة املسحية جلمع املعلومات والبيانات اخلاصة. فاملنهج املسحي دراسة استطالعية  -1
ناهج، أو املعلم، أو بقصد الكشف عن مشاكل اجملتمع أو جلماعة معينة كاملدرسة، أو اجلامعة، أو الكلية، أو امل

 املتعلم، أو الوسائل، أو الطرق التدريسية، او األهداف.

 حتليل ومنافشة نتائج االستبانة وتقدمي املقترحات. -:

 

 املبحث السادس: حدود البحث

 تنحصر حدود هذا البحث يف احملددات اآلتية:

 ارالسالم ، حتليلها وتقوميهافطاين د -دراسة مناهج اللغة العربية للجامعات يف جنوب تايالند  -2

وهذه اجلامعات هي جامعة الشيخ داود الفطاين اإلسالمية بوالية جاال ممثلة بكلية اللغة العربية، وجامعة  -1 
فطاين بوالية فتاين ممثلة بقسم اللغة العربية وآداهبا يف كلية العلوم االجتماعية، وجامعة األمرية ناراتيواس بوالية 

 بقسم اللغة العربية يف أكادميية الدراسات اإلسالمية واللغة العربية. ناراتيواس ممثلة

فطاين  -دراسة املراجع السابقة، وآراء اخلرباء من أجل دراسة مالئمة املناهج العربية يف جنوب تايالند  -9
 دار السالم. 



 املبحث السابع: أمهية البحث

الم بنصيب متزايد يوما بعد يوم من قبل املسلمني فطاين دارالس –حتظى اللغة العربية يف جنوب تايالند 
الناطقني باللغة املاليوية أو بغريها وأقبلوا على تعلمها إقباال شديدا خاصة يف اآلونة األخرية. وباإلضافة إىل أن 
هذه اللغة هي لغة العبادة وهبا يتوجه املسلمون إىل رهبم كما يزاولون هبا سائر عباداهتم يف حياهتم. وهذا 

إلقبال والرغبة تعترضها عوائق وصعوبات تكمن يف أمور عديدة أمهها ندرة وقلة منهج مناسب يف تعليم اللغة ا
فطاين دار السالم الذي يفي حباجات الدارسني النفسية واالجتماعية والتربوية  –العربية يف جنوب تايالند 

 وضرورية.وبالتايل إجراء دراسة حتليلية هلذا حمتوى املنهج أصبحت مطلوبة 

فطاين دارالسالم للنظر يف نتائج  -فيتوقع الباحث أن هذا البحث سيفيد املعنينيني باجلامعات يف جنوب تايالند 
هذا البحث، وتوصياهتا لالستفادة منها عمليا عند إعداد مناهج تعليم اللغة العربية املناسبة باجلامعات يف جنوب 

إن مدى فعالية أي منهج دراسي ألي ختصص من ختصصات تعتمد فطاين دارالسالم وخالصة القول  -تايالند 
 إعتمادا قويا على جودة هذا املنهج املستخدم.

 

 املبحث الثامن: تعريف املصطلحات 

 اللغة العربية:  مادة من املواد الدراسية اليت تركز على كل من املهارات اللغوية

رحلة املعينة من املراحل الدراسية وتتراوح أعمار الدارسني املؤسسات التعليمية اإلسالمية العليا:  يقصد هبا امل
 ويقتضي فيها أربع سنوات ومتنح هلم شهادة البكالوريوس. 11-29من هذه املرحلة غالبا مابني 

فطاين دار السالم: يقصد هبا منطقة جنوبية يف مملكة تايالند حتتوي فيها والية فتاين ) فطاين (، ووالية جاال ) 
 ووالية ناراتيواس ) منارا (، ووالية ستول وبعض مناطق يف والية سوجنال.جالور (،  

جنوب تايالند : يقصد هبا منطقة جنوبية يف مملكة تايالند حتتوي فيها والية فتاين ) فطاين (، ووالية جاال ) 
ه املناطق جالور (،  ووالية ناراتيواس ) منارا ( ووالية ستول وبعض مناطق يف والية سوجنال . وتعرف هذ

 سابقا بفطاين دار السالم.   

احملتوى: كل ما يضعه خمطط املنهج من خربات معرفية أو انفعالية أو حركية بغرض حتقيق النمو الكامل 
للمتعلم وذلك يف فترة حمددة. وبعبارة أخرى هو جمموعة املعارف واملعلومات واملفهومات والتعميمات املنظمة 

 ا الربنامج أو املنهج.بطريقة معينة واليت حيتويه



حتليل احملتوى: هو أسلوب من أساليب البحث العلمي الذي يستهدف الوصف املوضوعي املنظم والكمي 
للمضمون الظاهر ملادة من مواد االتصال ويتمثل التطبيق العلمي لتحليل احملتوى يف تقسيم املادة اليت ختضع 

 (12: 2919امل الناقة ورشدي أمحد طعيمة وتصنيفها إىل فئات أصلية وأخرى فرعية. ) حممود ك

الربنامج: جمموعة من املعارف واملفهومات واملناشط واخلربات املتنوعة اليت تقدمه مؤسسة ما جملموعة من 
الدارسني بقصد احتكاكهم هبا وتفاعلهم معها بشكل يؤدي إىل تعلمهم أي تعديل سلوكهم وحتقيق األهداف 

 (.19-11: 2911اء ذلك بطريقة شاملة ومتكاملة. ) علي أمحد مدكور التربوية اليت ينشدوهنا من ور

التقومي: هو عملية مجع وتصنيف وحتليل وتفسري بيانات أو معلومات كمية أكيفية عن ظاهرة أو موقف أو 
 سلوك بقصد استخدامها يف إصدار حكم أو اختاذ قرار خبصوص الشيء الذي يقوم.

 يت ينبغي أن يتصف هبا منهج تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا.املعايري: هي جمموعة املواصفات ال

 


