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 ملخص معسكر

 تعلیم اللغة العربیة للطالبات التركیات في مدرسة حمزة علي بمدینة طرابزون
2012 

    
في البدایة نود أن نشیر إلى أن تجربتنا في معسكر تعلیم اللغة العربیة في مدرسة حمزة على بمدینة طرابزون في الجمھوریة  

من أجل نشر اللغة العربیة بین أبناء المسلمین في تركیا،  هالمعسكرالذي قمنا بملخص ھذا یوما ، وسنعرض علیكم  45استغرقت التركیة، 

وأیضا استضاف البرنامج بعض الطالبات الجورجیات الالتي یقطن في مدنیة باتومي على الحدود التركیة الجورجیة ، إسھاما منا في تعلمھم 

 مي . أیضا  واالستفادة منھن في المستقبل في بلدھن باتو

 في البدایة ینبغي أن نشیر إلى  أن خبراء تعلیم اللغة العربیة  یقسمون مستویات التعلیم إلى قسمین أساسیین : 
  

 أوال: تعلیم اللغة العربیة للعرب. 
  

 .ثانیا: تعلیم اللغة العربیة لغیر العرب 
  

 أیضا یقوم الخبراء بتقسیم تعلیم اللغة العربیة لغیر العرب إلى قسمین:        
  

 أوال: تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بھا بحیث یكون بین لغتھم األم  واللغة العربیة قواسم مشتركة كالتركیة والفارسیة. 
  

 .نیةقواسم مشتركة.كاالنجلیزیة واأللما يبین لغتھم  وبین اللغة العربیة ألیس  هنأثانیا: تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بھا  حیث 
ین بھا،  یتجلى من خالل  التقسیم السابق أعاله  أن تعلیم اللغة العربیة للطالب األتراك ، قد یدخل تحت إطار تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطق     

كلمة مشتركة بین  اثناعشر ألفالعربیة، أال وھي وجود أكثر من  مام أثناء تعلمھم اللغةولكن الطالب األتراك یمتلكون میزة تقدمھم خطوة لأل

یر من أبناء  اللغتین، العربیة والتركیة، ونتیجة  لھذه  المیزة المھمة یمكن تحویل جاذبیة وسھولة تعلیم اللغة لألتراك إلى طریقة خاصة، تتیح للكث

 الشعب التركي تعلم اللغة العربیة في فترة زمنیة قصیرة.
من واقع الحیاة الیومیة، یمكن الوصول إلى الھدف المنشود، كما أننا ال  ننسى    باستخدام الطریقة الصحیحة واختیار الموضوعات      

 الدقة في  اختیار األساتذة من ذوي الخبرة والتجربة في ھذا المجال إلنجاح ھذه  الطریقة.

البدایة الخاطئة قد یؤدي  إلى  أثناء تعلیم اللغة العربیة  یجب مراعاة بعض النقاط المھمة ، والتي من خاللھا نحدد من أین نبدأ، ألن 

 استغراق مدة أطول في اكتساب اللغة.
   

  كانت اللغة العربیة أم غیرھا من اللغات  ، إلى ثالث مراحل:اللغات المختلفة بأنواعھا  سواء یمكن تلخیص تعلیم  •

  

 اء الشرح دون اللجوء إلى اللغة الوسیطة،  یجب على البدء بمرحلة االستیعاب والحدیث ویمكن تحقیق ذلك باستعمال اللغة العربیة أثنأوال: 

وھذا یكون ممكنا في مدة تتراوح من شھر ونصف إلى ثالثة   هباللغة العربیة ویفھم ما یقال  لالطالب اكتساب موھبة اللغة، لكي یستطیع التحدث 

 أشھر حسب البیئة والشروط المتاحة. 

 مرحلة تعلیم القراءة والكتابة، وتستغرق ھذه المرحلة ما بین شھر إلى شھر ونصف. ثانیا:
 مرحلة تعلیم القواعد وقد تستغرق ما بین ثالثة إلى ستة أشھر. ثالثا:

 خذنا بعین األم باستخدام متوسط من خمسمائة إلى ستمائة كلمة، وإذا أ هرحلة الثانویة یمكن أن یتكلم لغتإن الطالب المتخرج من الم    
في  هاألتراك إلى المستوى المرغوب فی كلمة مشتركة بین اللغة العربیة  واللغة التركیة، فإن عدم وصول اثناعشر ألفر أن ھناك أكثر من االعتبا

 تبعة في تعلیم اللغات.تعلیم  اللغة العربیة ماھو إال بسبب استخدام األسلوب الخاطئ في التعلیم؛ لذلك یجب إعادة النظر في األسالیب والطرق الم
 ومن ھذا المنطلق خضنا تجربتنا الفریدة التي تعد األولى في ھذا المجال، وال نستطیع اإلدعاء بأنھا خالیة من النواقص،      

ء في  ونحن ننتظر مالحظات وآراء الخبراهللا. ولكنھا ستنضج بتكرارھا، واالستفادة من المالحظات، فكل تجربة ستتقدم بنا لألمام إن شاء 

 قصوى من ھذا المشروع.الستفادة االھذا المجال من أجل 
  

 تجربتنا في تعلیم اللغة العربیة  في مدرسة حمزة علي للبنات في مدینة طرابزون. •

 للبنات كانت التجربة األولى في الجمھوریة التركیة عامة ومنطقة  ياللغة العربیة في مدرسة حمزة عل إن تجربتنا في تعلیم     
 البحر األسود خاصة، فھي تعتبر األولى من نوعھا والتي أجریت في صیف العام الماضي ألول مرة في مدرسة داخلیة للبنات.

  

 ، هلبات المراجعات حیث كان الھدف منلم نعلن عن البرنامج حتى ال نضع أنفسنا في  حرج لعدم القدرة على قبول جمیع الطا     
كان ھدف المشروع قبول عدد یتراوح ما بین عشر طالبات  إلى عشرین طالبة    .؟جح مشروعنا الولید أم الالقیام بالتجربة ومعرفة ھل ین

 بدقة وعنایة شدیدة ، بحیث ال تبقى الطالبات دون معلمة تراقبھن ابتداء من  هرنامج مكثف جدا،  وتم التخطیط  لكحد أقصى،  ألن الب
وخمس معلمات مساعدات  النوم لیال،  ومن أجل ذلك قمنا بتخصیص  خمس معلماتعني حتى وقت یالنھوض صباحا، وحتى المساء 

 للصف الواحد،  بحیث یقتسمن  الدروس والمطالعات وأوقات الفراغ بشكل منظم. وخمس مرشدات تركیات
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بطرابزون على   يعلالبات التركیات في مدرسة حمزة الجدول أدناه یوضح البرنامج المتبع في معسكر تعلیم اللغة العربیة للط 

    البحر األسود .

  03:45 04:10 مع بدایة الیوم الجدیدهللا االستیقاظ وقول بسم  
  04:10 04:15 النزول إلى المسجد والوقوف لصالة الصبح )الفجر( 

  06:1505:30 مطالعة )تكرار مسابقة تطبیق( 
  06:3006:15 فسحة / استراحة 

  07:1506:30 مطالعة )تكرار مسابقة تطبیق( 
  07:15 08:00 الفطور  االستراحة 

  08:00 08:45 الدرس األول 
  08:45 09:00 فسحة / استراحة 

  09:00 09:45 الدرس الثاني 
  09:45 10:00 فسحة / استراحة 

  10:00 10:45 الدرس الثالث 
  10:45 11:00 فسحة / استراحة 

  11:00 11:45 الدرس الرابع 
  11:45 12:30 الغذاء 

  12:30 13:00 صالة الظھر 
  13:00 13:45 الدرس الخامس 

  13:45 15:45 استراحة ووقت قیلولة 
  15:45 16:30 الدرس السادس 
  16:30 17:00 فسحة / استراحة 

  17:00 17:30 الوضوء وصالة العصر 
  17:30 18:15 العَشاء 

  18:15 19:00 مطالعة )تكرار مسابقة تطبیق( 
  19:00 19:15 فسحة/ استراحة 

  19:15 20:00 مطالعة )تكرار مسابقة تطبیق( 
  20:00 20:30 صالة المغرب 

  20:30 21:15 ساعة الشاي 

  21:15 21:50 صالة الِعشاء 

  21:50 22:15 وقت النوم* 
  

  *  یجب مراعاة وقت النوم ، وتلتزم كل الطالبات بذلك ، وإغالق )اطفاء( األنوار 
 
 

 البرنامج التفصیلي :

   
 لمعلمة البرنامج.   مع المرشدة التركیة المطالعتان الصباحیتان، وتقوم باإلشراف علیھما المعلمة المساعدة 

لدروس قبل الظھر، وبعد الظھر في الدرسین الخامس والسادس تقوم  الدروس األربعة األولى تقوم فیھا معلمة البرنامج بشرح ا

 بإعادة وتلخیص المفردات والمفاھیم التي تم شرحھا في الدروس األولى وذلك بالتطبیق الفعلي والمكثف.
 للبرنامج . مع المشرفة التركیة المطالعتان المسائیتان تشرف علیھما المعلمة المساعدة

ي التي تشرف على األوقات المتبقیة خارج الدروس والمطالعات إذ ال تبقى الطالبات بأي شكل من األشكال دون أما المعلمة المرشدة ھ

 إشراف معلمة حتى في أوقات الطعام والصالة ،  أو أوقات الفسح للتأكد من تطبیق النظام المتبع والمبني على أساس شعار التحدث بالعربیة

تأیید ذلك بوضع إشراف المعلمة  ووضع غرامة مالیة رمزیة عن كل كلمة تتكلم  بھا یتم رى منعا باتا، وفقط ،  ومنع التحدث باللغات األخ

 أي طالبة للتأكید على جدیة األمر،  وعدم التھاون في تطبیق ذلك.
  

تتعاون جمیع المعلمات في العملیة التعلیمیة ، ویجتمعن مع مشرف البرنامج وصاحب الفكرة من أجل جبر النقص      

وإیجاد  الحلول للمشاكل التي قد تطرأ في أیة لحظة من أجل حل سریع واتباع الطرق السلیمة إلنجاح المشروع. یتم استخدام 

 لجذب الطالبات وتحبیب تعلیم اللغة العربیة إلى قلوبھن. الوسائل التعلیمیة الالزمة وخصوصا المرئیة
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  هللا المشروع النموذجي في تعلیم اللغة بإذن  اوتجعلھ اعن  المشاریع األخرى والتي ستنجحھ الھذا المشروع ممیزات فریدة یفصلھ     
 ومن أھمھا: 

  

في المدرسة حتى تسھل  ةواقع الحیاة الیومیة الطبیعیلم یتبع منھجا معینا من أیة كتب مطبوعة وإنما اختیرت الموضوعات وفق  •

 عملیة الفھم والكالم بالعربیة، مما یجعل الطالبة تقتنع أن اللغة العربیة لغة سھلة ویمكن تعلمھا.

لة قدر اإلمكان حتى تنجذب الطالبة إلى ھذه النقطة مما یسھل اقناعھا بسھو ياستعمال الكلمات المشتركة بین اللغتین كأساس أول •
 تعلم اللغة وعدم اھمال مزجھا بالكلمات الشائعة في اللغة العربیة .

  

حیث یوجد    التطبیق المیداني للطالبات في البیئة الطبیعیة وذلك بأخذ الطالبات في رحالت إلى أوزون كول )البحیرة الطویلة ( •
ساعتین في كل رحلة، حتى تتمكن من تذوق طعم التحدث  السیاح العرب بوفرة وقمنا بترك كل طالبتین مع سائحة عربیة على األقل لمدة

 بالعربیة مع أھلھا وتتشجع للتقدم.
   

تفید  ع بعد أسبوع من بدایة الدراسة أنكما أوضحنا أعاله فإننا اخترنا المواضیع وفق واقع الحیاة الیومیة لحیاة الطالبة حتى تستطی     

  داخل المدرسة ومن ثم تدرجنا في توسیع اإلطار أیضا وفق الحاجة. یمكننا جمع المواضیع كعناوین جانبیة كالتالي:  هتحتاجنفسھا في ما 
 

.التعارف 

.في الحمام 

المسجد  في 

.الصلوات الخمس 

والصفوف والفسحة.المدرسة 

.االعتذار 

.البیئة  القریة  الذھاب إلى المدینة 

.في غرفة النوم 

.في غرفة الجلوس 

.)السفر )وسائل المواصالت 

.األستاذ أحمد مسافر إلى القدس 

كیف تعّرفین بالعنوان؟ 

 .)حالة الطقس )الجو 

.في المستشفى 

.أعضاء الجسم 

المطبخ/في قاعة الطعام في. 

.في السوق 

.عند المغسلة 

.بعض المفاھیم 

.األلوان 

.الفصول األربعة 

.األشھر القمریة والمیالدیة 

.أیام األسبوع 

  المصرف )البنك(.في 

والفرعیة. الجھات األصلیة 

.الساعة 

.في المطعم 

.)األسرة )العائلة 
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 هاك موضوع شھر رمضان یستھدف إضافتوبالطبع فإن ھناك موضوعات أخرى یمكن إضافتھا للمنھج وفق الحاجة، فمثال ھن    

وال ننسى أن البرنامج یھدف إلى   هوبالتالي یجب إضافت لشھر الكریم،بالدرجة األولى ألن جزءا من البرنامج لھذا العام سیصادف ا

 االستیعاب والكالم لفترة زمنیة قدرھا شھر ونصف الشھر .
  

 ولم نستھدف المرحلة الثانیة والثالثة ، ألنھما موجودتان في شتى المراكز والمعاھد وكذلك  الجامعات واألھم من ذلك انجاح      
نحبب التعلیم لدى الطالب، ونجعل الطالبة تستمر في طلب المراحل التالیة ، ویكّون األساس في التعلیم حیث ال یخفى   يكالمرحلة األولى 

 یكون سھال وممتعا دون أدنى شك. هاس إذا كان سلیما فإن البناء علیعلینا أن األس
   

 الشریعة بجامعتي ریزة وطرابزون ومفتي طرابزون بعد تطبیق البرنامج تم استضافة لجنة أكادیمیة مكونة من عمیدي كلیة     
 كشھود وخمسة أساتذة من نفس الكلیتین كلجنة امتحان وقاموا بامتحان الطالبات وفق المواضیع المتبعة في المنھج ، وأبدوا حسن شھادتھم 

عقب إجراء االمتحان في حفلة تكریم الطالبات  على الطریقة المتبعة وأثنوا على مستوى الطالبات في ھذه المدة القصیرة وھذا النجاح الكبیر 

 المتفوقات بحضور الجانب اإلعالمي.
     

في األسطر السابقة تم شرح المشروع والتجربة التي أجریت في مدینة طرابزون لتعلیم اللغة العربیة ، فھما ومحادثة بشكل مبسط من أجل      

ھذا الصیف وبغیة التعاون مع الجھات المعنیة في استقدام معلمات للتدریس في ھذا المشروع لاالستفادة من آراء واقتراحات الخبراء والمتخصصین 

أیة فوائد تجاریة أو ربحیة وال  هم أن المشروع مشروع خیري ولیس فیإلى مشروع دائم ینمو ویتطور باستمرار، مع العل هوتوسیع المشروع لتحویل

تب للمعلمات المشتركات في المشروع إال أن الجمعیة المتكلفة بمصاریف المشروع تدفع مصاریف  تؤخذ أیة رسوم من الطالبات وال تدفع أیة روا

 السفر والعودة واإلقامة والرحالت السیاحیة في مدینة طرابزون للمعلمات المشتركات في التدریس فقط دون المرافق.
  
  

تحت حمایة جمعیة حمزة علي للتعلیم والثقافة   

 وبالتعاون مع وقف السنابل بإسطنبول.

 : يموقع االلیكتروني لمدرسة حمزة علال 

  www.hamzali.org 
    

       مشرف المشروع:  

    اوغلو أحمد ضیاء إبراھیم

aziyaibrahimoglu@gmail.com 
 المنفذة للمشروع:  

    كونرعائشة إبراھیم اوغلو 

@gmail.comturklericinarapcakampi 


