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 :سريRنكامنهج�تدريس�اللغة�العربية�0ى�جامعات�

  إشارة�خاصة�إÏى�جامعة�شرق�سريRنكا�وجامعة�جنوب�شرق�سريRنكا

 
 محمد�جليل�محمد�حنيفة�

 أستاذ�اللغة�العربية،�جامعة�الشرق،�سري�نكا

���  

�الركائز� �وهو�مجموعة ��صط�µي �معناه ��ى � �ا-همة� ا-نهج و�سس
�مسلك �توضح �عل¾�ا��ال°� �يصب ��ثار�ال°� �لتحقيق �أو�ا-جتمع الفرد

�يماثلها �ما �أو� � � ��جنبية �اللغات ��ى �ويقابله � �م�Õم. � Curriculumكل
ن�أفضل�ما�يعرف�به�م�Õاج�التعلم:�هو�الطريق�الذي�يسلكه�ا-علم�إف

��هداف� �إ«ى �الوصول �بغية �فيه �يجريان �أو�ا-ضمار�الذي وا-تعلم
نحن�نقصد�هنا�بكلمة�"منهج"�حيث�تعطي�،�و�ى�الحقيقة �ا-نشودة.

�ومقيدا �محددا Ãمع�� �من�، �غ>;�مقيد �مستق� Ãمع�� �تعطى �أ�Éا رغم
�للتدريس� � �الواضح �الطريق Ãبمع�� �وÑى �الدراسية. �ا-قررات حيث

ويعد�التعليم�الجام ي��.Teaching Methodologyحيث�نقول�"ا-نهج�التدري��ü"�ويقابله��ى�اللغة��نجل>Âية��
والذي�يعده��خرون�مقياس�لتقدم�وازدهار��،�ساسية�Èي�بلد�من�بلدان�العالم�ا-تقدمة�والنامية�الرك>Âة

وكذلك�Pبد�لهذا�ا-نهج�،�البلدان.��ومن�الواجب�أن�يكون�لكل�جامعة�أو�مدرسة�أو�معهد�علم��منهج�درا¶��
�تدريسية �مناهج �من �بج�.الدرا¶�� �تختلف �أو��ساليب �أو�الطرق �ا-ناهج �حسب�وهذه �جامعة �عن امعة

الوسائل�التعليمية�وتسهي���ا�فض��عن�أ�Éا�تعتمد�ع�ى�ا-درس>ن�ا-حاضرين�ا-تفوق>ن.�وأما�تدريس�ا-واد�
ولذا�ينب�ي�ع�ى�كل�من�يخوض��ى�ميدان�،��كاديمية�فهو�يعتمد�ع�ى�وفق�أساس�علم�النفس�وما�يتعلق�به

التعليم�أن�يل�Âم�بالقواعد�التعليمية�الحديثة�وطرقها�ا-�ئمة�وقواني�Õا�ا-تم>Âة�ال°��عّرفها�العلماء�ال�;بويون�
�النفسإ �علم �علماء �إ«ى ���).١(ضافة �الجامعت>ن �كلتا �شرق��-وأما �جنوب �وجامعة �سري�نكا �الشرق جامعة

� �تمتلكا�-سري�نكا �الدراسيةفهما �وا-ناهج �العربية �قسم �تطويرها��،ن �من �لها ��Pبد �التدريسية �ا-ناهج ولكن
�ÉÈا�قد�أصبحت�قديما�حيث��Pتوافق�ع�ى�الÂåعة�العا-ية��،وتجديدها�حسب�التقدم�العلم��والتغ>;�العالم�
  واتجاهها.�������������������������������������������������

 سريRنكا�����������–ية�0ى�جامعة�الشرق�منهج�تدريس�اللغة�العرب

ومنذ�بداية�قسم�اللغة�العربية��،من�احدى�الجامعات�السري�نكية�ال°��تقع��ى�شرق�سري�نكا�جامعة�الشرق 
كان�هناك��ى�تعليم�اللغة�العربية�مناهج�تتماثل�ا-ناهج�التدريسية�ال°��مازالت�موجودة��ى��،�ى�هذه�الجامعة

��كادي �بقليلسائر��قسام �سنوات �قبل �ولكن �ف¾�ا. �مناهجه��،مية �يحدد �يغّ>;�أو �أن �قسم �كل �بدأ قد
حسب�ما��،التدريسية.�وأما�قسم�اللغة�العربية�فيحتوى��ن�ع�ى�بعض�مناهج��التدريس�أو�طرق�التدريس

�التدر  �خ�ل �من �وا-هارات �D-ام �يدركون �الط�ب �إن �الحقيقة �و�ى �وأجهز��ا. �التعليمية �الوسائل يس�يمتلك
�ومن��،التأث>;ى  �واكتسا§�م. �ورغب�Úم �الط�ب �واج�Úاد ��ساتذة �وتوج¾�ات �التدريس �طرق �ع�ى �يتوقف وذلك

                                                           
ي رضي اهللا يقول ناصر الدين األلباين رمحه اهللا ىف مثل هذا احلديث "حدثوا الناس مبا يعرفون أ تريدون أن يكذب اهللا ورسوله,أخرجه السيوطى عن عل  -١

  ىف ضعيف اجلامع. ٢٧٠١عنه مرفوعا وحققه األلباين أنه حديث ضعيف, انظر حديث رقم: 
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�العربية �اللغة �قسم ��ى �الجارية �التدريسية �ا-ناهج �الشرق ، �ا-ثال:��،سري�نكا�- بجامعة �سبيل �ع�ى نذكرها
القراءة�ا-باشرة�،�و ورش�العملو ،�وندوات�تقديم�فردي،�و درس�مفروض�ع�ى�الط�ب�،�و ا-حاضرة��ى�الفصل
�ا-كتبات �و واستخدام ،éا-شرو� �ا-يدانية�يالعمل �و بالدراسة �أو�ال، �الكرام��ندواتا-حاضرة �بالضيوف د

ّ
تعقـ

�������������������������������������������������������������������������������������������������.�الدراسة�ا-يدانية�أو�الرحلة�العلمية،�و ا-دعوين

�يتبعها� �التقليدية�ال°� �أو�طرق�التدريس��ى�هذه�الجامعة�فتجرى�ع�ى�الطريقة وأما�هذه�ا-ناهج�التدريسية
�كبار� �بعض �ولكن �التدريس �طرق ��ى �تغي>;ات �هناك �وليس �طويلة. �سنوات �منذ �ا-درسون ا-حاضرون

�الغربية �الب�د �من �تدربوا �الذين �ا-حاضرين ،� �درسوا �ما �طرق�يطّبقون �وإن �الحديثة. �التدريس �مناهج من
سري�نكا�لم�يتقدم�إ«ى��مام�حيث�نش>;�إ«ى��- تدريس�اللغة�العربية��ى�قسم�اللغة�العربية��ى�جامعة�الشرق�

أنه��يعتمد�،�أنه�قد�نال�مكانة�رفيعة��ى�ميدان�تدريس�اللغة�العربية�Èن�السبب�الوحيد�لهذه�الحالة�السيئة
�ا-ن �وهما �العنصرين �اس�;جاع�ع�ى �التدريس �عملية ��ى �يوجد �وهناك �ا-تفوقون. �وا-حاضرون �الدرا¶�� هج

الط�ب�حيث�أنه�ضروري�لتنمية�جودة�النظام��كاديم�.�واس�;جاع�الط�ب�ا-تفوق>ن�له�أهمية�ك`;ى�حيث�
�القسم. ��ى �الجودة �عنصر�ل�;قية �طريقت>ن:�أنه �ع�ى �يدرك �الط�ب��وهو �مجلس ��ى �النقاش �خ�ل من

  من�خ�ل�النقاش��ى�منتدى�اس�;جاع�الط�ب��ى��Éاية�كل�سنة.������������������������������������،�و رينوا-حاض

  منهج�تدريس�اللغة�العربية�0ى�جامعة�جنوب�شرق��سريRنكا

ومنذ�بداية�كلية��.�ى�منطقة�أمبارى�ال°��يعيش�ف¾�ا�ا-سلمون�أغلبية�١٩٩٥وهذه�الجامعة�أسست��ى�سنة�
 D� �الجامعةالدراسات �هذه ��ى �العربية �واللغة �أو�طرق���،س�مية �مناهج �العرية �اللغة �تدريس ��ى �هناك كان

�قبل� �ولكن �الجامعة. �هذه ��ى ��كاديمية �سائر��قسام ��ى �موجودة �مازالت �ال°� �التدريسية �ا-ناهج تتماثل
اسات�Dس�مية�واللغة�قد�بدأ�كل�قسم�أن�يغّ>;�أو�يحدد�مناهجه�التدريسية.�وأما�كلية�الدر �،سنوات�بقليل

�وسائل� �حيث �من �متوفرة �تسهي�ت �هناك �أن �رغم �التقليدية �التدريسية �ا-ناهج ��ن �إ«ى �فتمتلك العربية
��ى��التقنية�الحديثة��ى�ميدان�التدريس�والتعلم. �Dشارة�إ«ى�بعض�ا-ناهج�التدريسية�ال°��توجد ويمكن�لنا

�Dس�  �الدراسات �كلية ��ى �العربية �اللغة �سري�نكاتدريس �شرق �جنوب �جامعة ��ى �العربية �واللغة وع�ى��،مية
 سبيل�ا-ثال:�����������������������

   Traditional Methodالطريقة�التقليدية�

وبعض�العروض�،�وÑى�الطريقة�السائدة��ى�ا-دارس�الدينية�وتعتمد�ع�ى�الشرح�النظرى�و�سئلة�الشفهية
يتم�ف¾�ا�استخدام�أي�من�إجراءات�التدريس�ا-تضمنة��P بحيث�،�العملية�وعرض�لبعض�الوسائل�التعليمية

�ا-ستخدمة �ا-شكلة �ا-رتكز�ع�ى �التعلم �اس�;اتيجية �ع�ى��.�ى �الط�ب �يحصل P� �الطريقة �هذه �خ�ل ومن
�ا-قررة ال°���ا-راجعة�ÉÈم�يقتصرون�أنفسهم�حيث��Pيطالعون�ع�ى�الكتب��،معرفة�إضافية�خارج�الكتب

.�وا-درس�ا-حاضر�أو�ا-علم�يدّرسهم�ُمنصبا�ع�ى�الكتاب�ا-قرر�الذى�هو�من�ا-نهج�الدرا¶��.�توجد��ى�ا-كتبة
بحفظ�ا-علومات��ل�متحانوالط�ب��çيئون�أنفسهم�حيث�يحّضرون��لنوع�ما�زال�يوجد��ى�هذه�الكلية.وهذا�ا

الطريقة�أو��س�;اتيجيات�وأما�التدريس�§�ذه��ذا�العلم�محصور�ع�ى�دائرة�صغ>;ة.ال°��وردت��ى�الكتاب�وه
  يمر�بث�ث�مراحل�كا*تي:�������������������������������������������������������

ومن�خ�لها�يقدم�ا-درس�ا-حاضر��،وهو�يمثل�ا-حور��سا¶���للتعلم�ا-رتكز�ع�ى�ا-شكلة�،أو�:�مهام�التعلم
�لها�أك½;�من�طريقة�لل مما�يح�7م�ع�ى�صناعة�القرارات�و�وكذلك��،حلموقفا�للط�ب�يتضمن�مشكلة�يكون

�يحاول� �ا-رحلة �هذه �و�ى �والحوار. �ا-ناقشة �وع�ى �الخاصة �البحثية �أسالي��م �استخدام �ع�ى �الط�ب يشجع
  ����������الط�ب�أن�يبحثوا�عن�طريقة�للحل�وع�ى.��������������������������������������������������������������������������������������
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�ا�تعاونة� �ا�جموعات �ثانيا: �أو�أك½;، �اثن>ن �تضم �مجموعات �إ«ى �ف¾�ا �الط�ب �كل��،ويقسم �أفراد ويعمل
�الحل �هذا �وتنفيذ �ا-شكلة �لحل �التخطيط �ع�ى �لبعض��.مجموعة �ا-وجه �ا-حاضر �ا-درس �دور ويكون

ر�موزع�ا-عرفة�أو�دور�الحكم�ع�ى�وذلك�بإعادة�التفك>;�والتأمل�فيما�وصلوا�إليه�و�Pيمارس�دو ،�ا-جموعات
�و�ى�الحقيقة�أن�هذه�ا-رحلة�تساعد�الط�ب�ع�ى�معرفة�ا-سؤولية�الجماعية�وتح�7م�ع�ى�Dيثار� أفكارهم.
  ��������������وتعلمهم�و�ج�Úاد��ى�الحياة��جتماعية.��������������������������������������������������������������������������������������

�ا�شاركة �ثالثا: �الفصل، �ع�ى �حلولهم �مجموعة �كل �ط�ب �يعرض �ا-رحلة �هذه �ال°���،�ى و�ساليب
�الحلول  �لتلك �للوصول �استخدموها �الحلول ، �من �لكل �فهمهم �لتعميق �بي�Õم �ا-ناقشات �وتدور و�ساليب�،

� �ع�Õا �فيتغافل �الطريقة �هذه �وأما �ا-شك�ت. �تلك �لحل �الوصول ��ى ��ى�ا-ستخدمة �يطبقوها �أن ا-حاضرون
عملية�تدريس�اللغة�العربية.�وهذه�الطريقة�لم�تكن�موجودة��ى�كلية�الدراسات�Dس�مية�واللغة�العربية��ى�

  جامعة�جنوب�شرق�سري�نكا.������������������

درس�وÑى�أسلوب�عرض��çتم�بالدرجة��و«ى�بإعطاء�وبتوضيح�وتفس>;�ا-�:][ا�حاضرات��لقائية�الطريقة
ويكون�ا-درس�ا-حاضر��هنا�هو�ا-حور�الرئي���üللدرس.�وهذا�ا-نهج�التدري����ü،ا-حاضر��للمعلومات�وشرحها

يوجد��ى�كث>;�من�الجامعات�السري�نكية.�وأما�كلية�الدراسات�Dس�مية�واللغة�العربية��ى�الجامعة�ال°��نحن�
�،�çتم�ا-درس�بجانب�الط�ب�وحاجا��م�يقة�Pبصددها�أيضا�فتنضم�إ«ى�مدرسة�هذا�ا-نهج�و�ى�هذه�الطر 

�الورقات ��ى �كتبت �حيث �الصف �إ«ى �أحضرها �ال°� �ا-علومات �من �عنده �ما �هو�يلقى �صوته��،بل وهو�يرفع
Pوالفصل�يكون�ساكتا�ومسكوتا�،يسمح�الط�ب�أن�يطرحوا��سئلة�أمامه�ليستمع�الط�ب�إ«ى�محاضرته�و،�

اول�أن�يم��أذهان�الط�ب�الخالية�الفارغة�با-علومات�العلمية.�و�Pيبا«ى�وعبارة�أخرى�أن�ا-درس�ا-حاضر�يح
�من� �ليتقربوا �الط�ب �تخّوف �الحقيقة ��ى �الطريقة �وهذه �الط�ب. �وب>ن �بينه �و�خوية �ال�;بوية �الع�قة عن

ب��ى�و�هذا�ما�حدث��ى�ا-ا�Ã�ßلكث>;�من�الط� �.حيث��Pيتكلمون�معه�ح>ن��يقابلونه�خارج�الفصل�،ا-درس
ولذا�Pبد�لكل�مدرس�أن�يغ>;�هذا��،يجابيا��اإالجامعة.�وإذن�يمكن�القول�إن�سلبيات�هذه�الطريقة�أك½;�من�

حيث�يشتغل�جميع�الط�ب��ى�صف�الدرس��ووقت�ا-حاضرة.�����������������������������������������������������������������������������،ا-نهج��ى�عملية�التدريس

�3سئلة] �ا�ناقشة[ �بذا��ا�:طريقة �قائمة �طريقة �ليست �ا-ناقشة �إن �التدريس، �طرق �كل ��ى �مهم �جزء �.بل
�لتلق¾�ا� �الط�ب �إثارة �كيفية �صياغ�Úا �وبطريقة �الط�ب �إ«ى �توج¾�ها �وا-حاضر�بطريقة �ا-علم وتظهر�كفاءة

�Úوتعليقه�ع�ى�إجاب� �وÑى�عبارة�عن�إجراء�محادثة�ب>ن�ا-حاضر�والط�ب��ى�موقف�تعليم��و�جابة�عل¾�ا م.
�عل¾�ا�،مع>ن �و�جوبة ��سئلة �طرح �ع�ى ��،وتعتمد �ومن �الحرة �وا-ناقشة �الحوارية �ا-ناقشة يجابيا��ا�إوم�Õا

ب�جعل�الط�ب�محور�العملية�التعليمية�وكذلك�ا-شاركة�الفعالة��ى�الدرس�كما�تتيح�الفرصة�لجميع�الط� 
با-شاركة�إ�Pأن�سلبيا��ا�تظهر��ى�كون�الط�ب��ذكياء�الطرف��قوى��ى�ا-ناقشة�وأحيانا�خروج�ا-ناقشة�

�الكلية ��ى � �ا-حاضرين �ا-درس>ن �معظم �§�ا �يل�Âم �الطريقة �وهذه .��üالرئي� �هدفها �هذه��)١(عن �بأن و�Pشك
� �اللغوية �ا-هارات �لتنمية �وسيلة �ستكون �بالنسبة�الف�توا-وهوباالطريقة �الخيالية �فض��عن �والعلمية كرية

عض�ا-درس>ن�يستخدمون�الوسائل�التعليمية�من�حيث�السبورة�والبطاقات�والخرائط�و�ق�م�بللط�ب.�و 
�الحديثة �التقنيات �من �وغ>;ها ��،ا-لونة �إ«ى �يحتاج �التدريس �جوهر��اجتذابÈن �ع�ى �ي�;كزون �حيث الط�ب

فتساعد�الط�ب�وا-درس�معا�ع�ى�التعلم�الفعا«ي.���������������������������������������������������������������������������������الدراسة�وك�Õها.�وأما�هذه�الوسائل

�العلمية �الصف:�طريقة�الرح�ت�والزيارات �ومخطط�خارج�غرفة ويقوم�الط�ب��،وÑى�نشاط�تعليم��منظم
�.راض�علمية�محددة.�وهذه�الطريقة�تش�Úر��ى�جميع�الجامعات�السري�نكيةتحت�إشراف�ا-درس�ا-حاضر�Èغ

�سري�نكا �أنحاء ��ى �سائدة �كانت �ال°� �العنيفة ��رهابيات �أيام ��ى �العلمية �للرحلة �امتناع �هناك �كانت �،وقد
ال�لرجخاصة��ى�مناطق�الشرق�والشمال.�ولكن��ن�عادت�الحياة�إ«ى��من�والس�م�حيث�يتجول�كل�أفراد�ا
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وأما�الجامعات�فقد�بدأت�زيار��ا�العلمية.�والكلية�لد�çا�برنامج�خاص��ى�الرح�ت�والنساء�والصغار�والكبار.�
�P� �أ�Éا �حيث �والثانية ��و«ى �السنة ��ى �للط�ب �بالنسبة �الدرا¶�� �أواخر�الفصل ��ى �وذلك �العلمية والزيارات

���ðءما�بي�Õم�والكلية��Pتعطى�أّى�مكافــأة�و�Pأّى�بل�الط�ب�أنفسهم�ينظمو�Éا�في،�تنظم�من�قبل�إدارة�الكلية
  ).١(يحتاج�إ«ى�هذه�الرح�ت�والزيارات

�الدرا¶�� �الفصل �منتصف ��ى �فينظمون�الرح�ت �والرابعة �الثالثة �السنة ��ى �الط�ب �هناك��،وأما �Pبد ولكن
��،أن�تكون�الرح�ت�والزيارات�ذات�أهداف�تعليمية�محددةأوP:�شروط�حيث�يش�;ط�ف¾�ا:� أن�يكون�وثانيا:

أن�،�وأخ>;ا:�أن�تعطي�خ`;ات��Pيمكن�إل¾�ا��ى�غرفة�الصف،�وثالثا:�مرتبطة�با-واضيع�ال°��يدرسها�الط�ب
�يشرف�عل¾�ا�ا-درس �ال°��دّرست��ى�الصف�. وهذه�الطريقة�تعد�من�الطرق�الفعالة��ى�تطبيق�مادة�الدرس

فيقدم�ا-حاضر��،وبعد�الرجوع�من�الرح�ت�زيارات.والط�ب�كلهم�أو�معظمهم�يشاركون��ى�هذه�الرح�ت�وال
.�����������������������������������������������ةوالتجريبيا-سؤول�تقريرا�عل¾�ا�حيث�يذكر�فيه��ستفادة�ويش>;�إ«ى�ا-نتجات�و�نجازات�العلمية�

�التقارير �إعداد �الط� طريقة �من �أو�مجموعة �طالب �به �يقوم �تعليم� �نشاط �وÑى �ا-درس�: �إشراف �تحت ب
ومن�إيجابيا��ا�إعطاء�خ`;ة�للط�ب��ى�القراءة�وتمي>�Âا-وضوعات�ا-�ئمة��،ا-حاضر�Èغراض�علمية�محددة

وأما�سلبيا��ا�فتظهر��.ا-نهجية�-وضوع�بحثه�فض��عن�تنمية�مهارة�ا-طالعة�الخارجية�و�هتمام�بالكتب�غ>;
�ال �قراءة �عن ��حيان �بعض �الطلبة �عزوف �التقارير��ى �هذه �يستخدمون ��ساتذة �بعض �Èن �ا-نهجية كتب

كبديل�عن��متحانات�الشهرية�أو�اليومية.�وأما��ى�كلية�الدراسات�Dس�مية�واللغة�العربية�فالط�ب�يعدون�
وذلك�يكون�تقريرا�جماعيا�حيث��.رشادات�ا-درس�ا-حاضر�وتوج¾�اتهإتقريرا�خاصا�حول�موضوع�مع>ن�وفق�

عة�من�الط�ب�أو�طالب�واحد�بنفسه�وفق�ما�يجدون�فرصة�ومناسبة��ى�كل�الفصل�الدرا¶��.�يقدمه�مجمو 
و�خص�بالذكر�بأن�الط�ب�ا-تخصص>ن��ى�مادة�اللغة�العربية�أو�مادة�الدراسات�Dس�مية�يقدمون�مقالة�

وأما���راسية.ع�ى�موضوع�محدد�وذلك��ى�السنة�الرابعة�ال°��Ñى�آخر�السنة�الد،�علمية�ذات�صلة�بالبحث
وأما�ث�ثون��.التحريرى�كل�الفصل�الدرا¶���لنيل�سبع>ن�درجة�ل�متحانبالنسبة�للتقييم�فالط�ب�يجلسون�

ا-يداني�و�طروحة�ا-ستمرة�و�متحان�لنصف��درجة�باقية�فيحصل�عل¾�ا�الط�ب�من�خ�ل�تقديم�التقرير
ويجلس�الط�ب�Øجابة�هذه�الورقة�وفق�،�عاتالفصل.�وورقة��سئلة�لوحدة�الدراسة�تستغرق�مدة�ث�ث�سا

� �قسم �م�Õا���متحاناتاع�ن �للخمسة �الط�ب �يجيب �حيث �أسئلة �ثمانية �تمتلك �والورقة �للجامعة. التابع
  وجوبا.����������������������������������������������������������������
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