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 2012 

  

يوما  45إلى أن تجربتنا في معسكر تعليم اللغة العربية في مدرسة حمزة على بمدينة طرابزون في الجمھورية التركية، استغرقت  اإلشارةنود بداية 

 البات وسنعرض عليكم ملخص ھذا المعسكرالذي قمنا به من أجل نشر اللغة العربية بين أبناء المسلمين في تركيا، وأيضا استضاف البرنامج بعض الط

 تقبل في بلدھن باتومي.  ستفادة منھن في المسأيضا وااال نالجورجية ، إسھاما منا في تعلمھ الجورجيات الالتي يقطن في مدنية باتومي على الحدود التركية

 في البداية ينبغي أن نشير إلى أن خبراء تعليم اللغة العربية يقسمون مستويات التعليم إلى قسمين أساسيين:       

  

 أوال: تعلیم اللغة العربیة للعرب. 

  

  ثانیا: تعلیم اللغة العربیة لغیر العرب.

  

 أيضا يقوم الخبراء بتقسيم تعليم اللغة العربية لغير العرب إلى قسمين: 

  

 م واللغة العربیة قواسم مشتركة كالتركیة والفارسیة. األاطقین بھا بحیث یكون بین لغتھم أوال: تعلیم اللغة العربیة لغیر الن

  

   لمانیة.كاالنجلیزیة واأل ن اللغة العربیة أي قواسم مشتركةتھم وبیثانیا: تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بھا حیث أنه لیس بین لغ   

ب الولكن الطتراك ، قد يدخل تحت إطار تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بھا، ب األاله أن تعليم اللغة العربية للطالل التقسيم السابق أعاليتجلى من خ         

عربية والتركية، ونتيجة تراك يمتلكون ميزة تقدمھم خطوة لألمام أثناء تعلمھم اللغة العربية، أال وھي وجود أكثر من اثناعشر ألف كلمة مشتركة بين اللغتين ،الاأل

في فترة زمنية  لتركي تعلم اللغة العربية تراك إلى طريقة خاصة، تتيح للكثير من أبناء الشعب الأللھذه الميزة المھمة يمكن تحويل جاذبية وسھولة تعليم اللغة 

ساتذة األختيار باستخدام الطريقة الصحيحة واختيار الموضوعات من واقع الحياة اليومية، يمكن الوصول إلى الھدف المنشود، كما أننا ال ننسى الدقة في ا قصيرة

 نجاح ھذه الطريقة.إلذوي الخبرة والتجربة في ھذا المجال  من 

ن البداية الخاطئة قد يؤدي إلى استغراق مدة أطول في أللھا نحدد من أين نبدأ، الاللغة العربية يجب مراعاة بعض النقاط المھمة ، والتي من خ أثناء تعليم 

 اكتساب اللغة. 

 

 

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

  

 ستيعاب والحديث ويمكن تحقيق ذلك باستعمال اللغة العربية أثناء الشرح دون اللجوء إلى اللغة الوسيطة، يجب على الطالب اكتساب موھبة االالبدء بمرحلة أوال: 

ثالثة أشھر حسب البيئة والشروط إلى  الشھر اللغة، لكي يستطيع التحدث باللغة العربية ويفھم ما يقال له وھذا يكون ممكنا في مدة تتراوح من شھر ونصف

 المتاحة. 

  الشھر. مرحلة تعليم القراءة والكتابة، وتستغرق ھذه المرحلة ما بين شھر إلى شھر ونصف ثانیا:
 ثة إلى ستة أشھر. اليم القواعد وقد تستغرق ما بين ثمرحلة تعل ثالثا: 

عتبار أن ھناك أكثر من االم باستخدام متوسط من خمسمائة إلى ستمائة كلمة، وإذا أخذنا بعين إن الطالب المتخرج من المرحلة الثانوية يمكن أن يتكلم لغته األ

ھو إال بسبب  تراك إلى المستوى المرغوب فيه في تعليم اللغة العربية مااألألف كلمة مشتركة بين اللغة العربية واللغة التركية، فإن عدم وصول  ةاعشرتاثن

 ساليب والطرق المتبعة في تعليم اللغات.األسلوب الخاطئ في التعليم؛ لذلك يجب إعادة النظر في األاستخدام 

  

دعاء بأنھا خالية من النواقص، ولكنھا ستنضج بتكرارھا، الولى في ھذا المجال، وال نستطيع اضنا تجربتنا الفريدة التي تعد األومن ھذا المنطلق خ      

ھذا  فيستفادة القصوى االحظات وآراء الخبراء في ھذا المجال من أجل ال.ونحن ننتظر مهللا مام إن شاء كل تجربة ستتقدم بنا لألحظات، فالستفادة من المالل

 المشروع. 

  

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

 تعدولى في الجمھورية التركية عامة ومنطقة البحر االسود خاصة، فھي إن تجربتنا في تعليم اللغة العربية في مدرسة حمزة علي للبنات كانت التجربة األ     
 ألول مرة في مدرسة داخلية للبنات.  2012 عامالتي أجريت في صيف ولى من نوعھا واأل

  
حيث كان الھدف منه، القيام بالتجربة  2012لعام  لم نعلن عن البرنامج حتى ال نضع أنفسنا في حرج لعدم القدرة على قبول جميع الطالبات المراجعات     

ن البرنامج مكثف جدا، ومعرفة ھل ينجح مشروعنا الوليد أم ال ؟ كان ھدف المشروع قبول عدد يتراوح ما بين عشر طالبات إلى عشرين طالبة كحد أقصى ،أل

، ومن الحتى وقت النوم لي، أي: ى المساء وتم التخطيط له بدقة وعناية شديدة ، بحيث ال تبقى الطالبات دون معلمة تراقبھن ابتداء من النھوض صباحا، وحت

الدروس والمطالعات وأوقات الفراغ  أجل ذلك قمنا بتخصيص خمس معلمات وخمس معلمات مساعدات وخمس مرشدات تركيات للصف الواحد، بحيث يقتسمن

 بشكل منظم.   

   الجدول أدناه يوضح البرنامج المتبع في معسكر تعليم اللغة العربية للطالبات التركيات في مدرسة حمزة علي بطرابزون على البحر األسود.



    

 03:45 04:10  مع بداية اليوم الجديد هللا وقول بسم  االستيقاظ

 04:10 04:15   (الفجر)الصبح  وأداء صالةالنزول إلى المسجد 

 05:30 06:15  (تطبيق -تكرار مسابقة)مطالعة 

 06:15 06:30  استراحة  /فسحة 

 06:30 07:15  (تطبيق -تكرار مسابقة)مطالعة 

 07:15 08:00  ستراحة االالفطور 

 08:00 08:45  ول األالدرس 

 08:45 09:00  استراحة  /فسحة 

 09:00 09:45  الدرس الثاني 

 09:45 10:00  استراحة  /فسحة 

 10:00 10:45  الدرس الثالث 

 10:45 11:00  استراحة  /فسحة 

 11:00 11:45  الدرس الرابع 

 11:45 12:30  اء دالغ

 12:30 13:00  الظھر  صالة

 13:00 13:45  الدرس الخامس 

 13:45 15:45  قيلولة الاستراحة ووقت 

 15:45 16:30  الدرس السادس 

 16:30 17:00  استراحة  /فسحة 

 17:00 17:30  العصر  وصالةالوضوء 

 17:30 18:15   العشاء

 18:15 19:00   (تكرار مسابقة تطبيق)مطالعة 

 19:00 19:15  استراحة  /فسحة

 19:15 20:00  (تطبيق -تكرار مسابقة)مطالعة 

 20:00 20:30  المغرب  صالة

 20:30 21:15  الشاي  وقت

 21:15 21:50  ة الِعشاء الص

 21:50 22:15   *وقت النوم

  

 نوار األ وإطفاءكل الطالبات بذلك ،  والتزام، يجب مراعاة وقت النوم *

  

  

   

  



 البرنامج التفصیلي:

  

 . ينن الصباحيتيالمطالعت شراف علیإلبا قوم المعلمة المساعدة مع المرشدة التركية لمعلمة البرنامجت      

تقوم بإعادة  ، كمامعلمة البرنامج بشرح الدروس قبل الظھر، وبعد الظھر في الدرسين الخامس والسادس عليھاتقوم فولى األربعة األالدروس أّما 

تشرف عليھما المعلمة فن المسائيتان المطالعتاأّما ولى وذلك بالتطبيق الفعلي والمكثف. األوتلخيص المفردات والمفاھيم التي تم شرحھا في الدروس 

 للبرنامج.   المساعدة مع المشرفة التركية 

شكال دون إشراف معلمة حتى في األتبقى الطالبات بأي شكل من  الإذ  ؛المعلمة المرشدةوقات المتبقية خارج الدروس والمطالعات األتشرف على و     

خرى أل، أو أوقات الفسح للتأكد من تطبيق النظام المتبع والمبني على أساس شعار التحدث بالعربية فقط ، ومنع التحدث باللغات ا الةأوقات الطعام والص

ي مر، وعدم التھاون فاألطالبة للتأكيد على جدية  ةمنعا باتا، ويتم تأييد ذلك بوضع إشراف المعلمة ووضع غرامة مالية رمزية عن كل كلمة تتكلم بھا أي

 تطبيق ذلك. 

  

التي قد  للمشكالتتتعاون جميع المعلمات في العملية التعليمية ، ويجتمعن مع مشرف البرنامج وصاحب الفكرة من أجل جبر النقص وإيجاد الحلول      

مة وخصوصا المرئية لجذب زلاليتم استخدام الوسائل التعليمية ا، ونجاح المشروعإلتطرأ في أية لحظة من أجل حل سريع واتباع الطرق السليمة 

 الطالبات وتحبيب تعليم اللغة العربية إلى قلوبھن. 

  

أھّم تلك ومن هللا المشروع النموذجي في تعليم اللغة بإذن  هوتجعل تسھم في إنجاحه، خرى والتي األعن المشاريع  تميزهمشروع مميزات فريدة ولل

  الميزات: 

  

 طبوعة وإنما اختيرت الموضوعات وفق واقع الحياة اليومية الطبيعية في المدرسة حتى تسھل منھجا معينا من أية كتب مالمشروع  لم يتبع

 م بالعربية، مما يجعل الطالبة تقتنع أن اللغة العربية لغة سھلة ويمكن تعلمھا. العملية الفھم والك

 قناعھا بسھولة تعلم اللغة إى ھذه النقطة مما يسھل لطالبة إلمكان حتى تنجذب اإلاستعمال الكلمات المشتركة بين اللغتين كأساس أولي قدر ا

 ھمال مزجھا بالكلمات الشائعة في اللغة العربية.  إوعدم 

 حيث يوجد السياح العرب  (؛البحيرة الطويلة)ت إلى أوزون كولالالتطبيق الميداني للطالبات في البيئة الطبيعية وذلك بأخذ الطالبات في رح

ترك كل طالبتين مع سائحة عربية على األقل لمدة ساعتين في كل رحلة، حتى تتمكن من تذوق طعم التحدث بالعربية مع أھلھا  وتمبوفرة 

 وتتشجع للتقدم. 

  

ا فيما تحتاجه ه فإننا اخترنا المواضيع وفق واقع الحياة اليومية لحياة الطالبة حتى تستطيع بعد أسبوع من بداية الدراسة أن تفيد نفسھالكما أوضحنا أع

 يمكننا جمع المواضيع كعناوين جانبية كالتالي: وطار أيضا وفق الحاجة. داخل المدرسة ومن ثم تدرجنا في توسيع اإل

  

 التعارف.  •
 في الحمام.  •
 .في المسجد •
 الصلوات الخمس.  •
 والصفوف والفسحة.  المدرسة •
 عتذار. اال •
 الذھاب إلى المدينة.  ,القرية,البيئة  •
 في غرفة النوم.  •
 في غرفة الجلوس.  •
  الت(وسائل المواص)السفر  •
 األستاذ أحمد مسافر إلى القدس.  •
  كيف تعّرفين بالعنوان؟ •
  (الجو)حالة الطقس  •
  في المستشفى. •
 .أعضاء الجسم •
  في المطبخ / في قاعة الطعام. •
  في السوق. •
  عند المغسلة. •
  بعض المفاھيم. •
  األلوان. •
  الفصول األربعة. •
  األشھر القمرية والميالدية. •
  أيام األسبوع. •
 (البنك)في المصرف  •
  الجھات األصلية والفرعية. •
  الساعة. •



  في المطعم. •
  (العائلةاألسرة) •

  

  

  

  

  

ھناك موضوع شھر رمضان يستھدف إضافته  فمثالا لمنھج وفق الحاجة، أو حذفھا من ا وبالطبع فإن ھناك موضوعات أخرى يمكن إضافتھا     

م لفترة فھستيعاب والاليصادف الشھر الكريم، وبالتالي يجب إضافته وال ننسى أن البرنامج يھدف إلى ا قدجزءا من البرنامج  ألن ؛بالدرجة األولى

 زمنية قدرھا شھر ونصف الشھر.  

  
المرحلة األولى كي نحبب  نجاحإد وكذلك الجامعات واألھم من ذلك تان في شتى المراكز والمعاھ، ألنھما موجودنستھدف المرحلة الثانية والثالثةولم       

سليما فإن البناء عليه  ساس في التعليم حيث ال يخفى علينا أن األساس إذا كانألن اطلب المراحل التالية،  ويكوتستمر في  ھا، ونجعلةالتعليم لدى الطالب

 . وممتعا دون أدنى شك اليكون سھ

  
ة من بعد تطبيق البرنامج تم استضافة لجنة أكاديمية مكونة من عميدي كلية الشريعة بجامعتي ريزة وطرابزون ومفتي طرابزون كشھود وخمسة أساتذ     

وأثنوا على مستوى  نفس الكليتين كلجنة امتحان وقاموا بامتحان الطالبات وفق المواضيع المتبعة في المنھج ، وأبدوا حسن شھادتھم على الطريقة المتبعة

 عالمي. البات المتفوقات بحضور الجانب اإلفي حفلة تكريم الط االمتحانالطالبات في ھذه المدة القصيرة وھذا النجاح الكبير عقب إجراء 

  
شكل مبسط من أجل االستفادة من ، فھما ومحادثة بنة طرابزون لتعليم اللغة العربيةفي األسطر السابقة تم شرح المشروع والتجربة التي أجريت في مدي     

الصيف وتوسيع لألعوام القادمة في آراء واقتراحات الخبراء والمتخصصين وبغية التعاون مع الجھات المعنية في استقدام معلمات للتدريس في ھذا المشروع 

فيه أية فوائد تجارية أو ربحية وال تؤخذ أية رسوم  المشروع لتحويله إلى مشروع دائم ينمو ويتطور باستمرار، مع العلم أن المشروع مشروع خيري وليس

جزءا رمزيا من المال لإلعانة على بمصاريف المشروع تدفع  المتكفلةمن الطالبات وال تدفع رواتب للمعلمات المشتركات في المشروع إال أن الجمعية 

 مرافق. أي للمعلمات المشتركات في التدريس فقط دون  المعسكرداخل المدينة وفق برنامج ت السياحية القامة والرحمصاريف السفر والعودة واإل

  

  

 جمعية حمزة علي للتعليم والثقافة.  رعايةتحت 
  

 لكتروني لمدرسة حمزة علي: الموقع اإل 

 www.hamzali.org  
  

 مشرف المشروع: 
 أحمد ضياء إبراھيم اوغلو  

 aziyaibrahimoglu@gmail.com 

   

 المنفذة للمشروع:  
  عائشة إبراھيم اوغلو كونر 

turklericinarapcakampi@gmail.com   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCjfyvY63R-F4KcGIhI9a6Yw

