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مناهج القرائية العربية ومهارات تدريسها لألجانب

مقدمة

 احلمــد هلل الــذي أنــزل علــى عبــده الكتــاب ومل جيعــل لــه عوجــا، أنزلــه بلســان عــريب مبــن، وحفظــه 
مــن التحريــف والتغيــر؛ فنالــت العربيــة مــا نالتــه مــن شــرف إىل يــوم الديــن، وباتــت ســيدة اللغــات وتاجهــا، 

ونرباســها املنــر، فلــه احلمــد أن جعلنــا مــن أهلهــا، واصطفــى ألســنتنا لتنطــق بلغــة كتابــه العظيــم،

 أما بعد.

 فهــذا تفريــغ مكتــوب _بتصــرف وتنســيق_ للــدورة التدريبيــة الــي ُقِدمــت علــى منصــة رواق للتعليــم 
املفتــوح لتدريــب معلمــي القــرآن

الكــرمي علــى شــرح مناهــج القرائيــة العربيــة لألجانــب مــن غــر متحدثــي العربيــة متهيــدا لتعلــم أحــكام التــاوة 
والتجويــد.

 وقــد تضمنــت هــذه الــدورة جــزءا نظريــا تنــاول كل مــا يتعلــق هبــذه املناهــج بدايــة مــن التعريــف هبــا وأمهيتهــا 
والغــرض الــذي أعــدت مــن أجله.

مث أشــهر هــذه املناهــج والفــرق بينهــا ومــدى مناســبتها لتدريــس غــر الناطقــن بالعربيــة، مث تنــاول نصائــح عامــة 
وارشــادات يراعيهــا املعلــم حــال تدريــس هــذه املناهــج لألجانــب، والرتتيــب األفضــل لتنــاول دروســها.
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 مث تضمنــت جــزءا عمليــا تطبيقيــا مت فيــه التدريــب علــى طريقــة شــرح الــدروس تفصيليــا وبعــض املهــارات 
واألفــكار اإلبداعيــة اخلاصــة بتقــدمي هــذه 

هذه املناهج لغر متحدثي العربية من األطفال.

وهــذا تفصيــل اجلــزء النظــري مــن هــذه الــدورة قــام بعــض املتدربــن _جزاهــم اهلل خــرا_ بتفريغــه، وقمــت 
بتجميعــه وتنســيقه يف هــذا املــادة

أسأل اهلل تعاىل أن يتقبلها وأن يرزقنا اإلخاص يف القول والعمل...
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أوال: تعريف بطبيعة هذه المناهج والغرض منها:

 معنى القرائية العربية:

مناهــج القرائيــة العربيــة هــي مناهــج تناولــت اللغــة العربيــة تنــاوال تأسيســيا هجائيــا متدرجــا، بدايــة مــن 
دراســة أمســاء احلــروف العربيــة وأشــكاهلا وترتيبهــا

مث تتنــاول أصــوات احلــروف مــع احلــركات القصــرة والســكون،مث بعــد ذلــك املــدود والتنويــن بأنواعــه 
الثاثــة وحــاالت الشــدة املختلفــة،

مث تتنــاول بعــد ذلــك قــراءة مجــل كاملــة وتراكيــب حتتــوي علــى مجيــع األصــوات الــي ســبق دراســتها حــى 
الوصــول إىل مرحلــة اإلتقــان يف قــراءة اللغــة العربيــة.

 ما هو الهدف األسا�سي من إعداد هذه املناهج؟

لقــد مت إعــداد هــذه املناهــج بدايــة لتيســر تــاوة القــرآن الكــرمي والتأســيس هلــا ملــن مل يســبق لــه تعلــم 
اللغــة العربيــة مــن قبــل، وهنــا نســأل ســؤاال هامــا:

 هل تصلح هذه املناهج ملن يتعلم العربية كلغة ثانية؟

حقيقــة هــذه املناهــج ختــدم اهلــدف الــذي أعــدت مــن أجلــه فقــط وهــو القرائيــة العربيــة، أمــا اللغــة العربيــة 
كلغــة ثانيــة فهــي أوســع مــن ذلــك فيخصــص هلــا مناهــج هتتــم باملهــارات األربــع مــن حتــدث واســتماع وقــراءة 
وكتابــة وتــدرج يف مســتويات تعلــم اللغــة إذن فإجابــة الســؤال: ميكــن االســتعانة هبــذه املناهــج لكــن ال ميكــن 

االكتفــاء هبا.

 والسؤال األهم:

 هل يلزم البدء بهذه املناهج ملن أراد تعلم أحكام القرآن الكريم؟

لكي نجيب على هذا السؤال دعونا ننظر إلى هذا النص املكتوب باللغة الصينية:
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لب منا اآلن أن نقرأ هذه الجملة قراءة جهرية صحيحة؟
ُ
 ماذا لو ط

إن أول ما يتبادر إىل أذهاننا هو كيفية معرفة الدالالت الصوتية هلذه الرموز الغامضة!

 هــذا الشــعور هــو نفســه الــذي يشــعر بــه الطالــب األجنــي عندمــا يفتــح كتــاب اهلل تعــاىل يريــد أن يقــرأه 
قــراءة جهريــة صحيحــة ليؤجــر بتاوتــه، فــا يــرى إال رمــوزا غامضــة ال يســتطيع معرفــة دالالهتــا الصوتيــة.

 ومــن هنــا تتضــح أمهيــة مناهــج القرائيــة العربيــة والــي بدورهــا تفــك هــذا الغمــوض وجتعــل مــن رمــوز اللغــة 
العربيــة رمــوزا مفهومــة ومعــروف داللتهــا الصوتيــة لنقرأهــا قــراءة صحيحــة.
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ثانيا ما هي أشهر مناهج القرائية العربية وما الفرق بينها؟ 

 أقدمهــا القاعــدة النورانيــة للشــيخ نــور حممــد حقــاين وهــي أقــدم طريقــة هجائيــة أسســت لتيســر تــاوة 
القــرآن الكــرمي وصاحبهــا غــر عــريب وهلــا شــهرة كبــرة يف باكســتان واهلنــد والوطــن العــريب.

 
 منهــج نــور البيــان لتعليــم القــراءة وترتيــل القــرآن وهــو مــن أشــهر املناهــج ايضــا للشــيخ طــارق الســعيد.

 
 نســخة مطــورة مــن منهــج نــور البيــان يف اجلــزء األول منهــا وهــو فتــح الرمحــن يف تعليــم كلمــات القــرآن وهــو 

مــن أفضــل املناهــج وأمشلهــا فيمــا خيــص اهلجائيــة
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 منهج منة الرمحن يف تعليم األطفال القرآن وهو برنامج متكامل يتناول أحكام التجويد أيضا.

 
 الطريقــة البغداديــة ملصطفــى اجلنــدي وتتنــاول كلمــات مــن القــرآن ومــن خارجــه وهــي منهــج تأسيســي 

لتعلــم اللغــة العربيــة.

 
 وغرهــا مــن املناهــج الــي أعــدت لتعليــم التهجــي الصحيــح للغــة العربيــة لكنهــا مل حتظــى بنفــس شــهرة 

املناهــج الســابقة مثــل:

القاعدة املكية، البشندية، الذهبية، احللبية.
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ثالثا: الفرق بين هذه المناهج:

هناك فروق جوهرية وفروق بسيطة ليس هلا فائدة جوهرية أو عملية.

 أشهر الفروق:

هناك بعض االختالف في طريقة تناول أسماء الحروف وترتيبها:. 1

مثل القاعدة النورانية الي تتناول أمساء احلروف با إثبات اهلمزة يف هناية احلرف با تا ثا جيم...

عكس نور البيان الي تثبتها باء تاء وهكذا

ترتيب الحروف:. 2

 يف الــدرس األول ألمســاء احلــروف وترتيبهــا فالرتتيــب األشــهر هــو الرتتيــب األلــف بائــي أ ب ت لكــن 
بعــض املناهــج تتنــاول ترتيــب احلــروف حبســب املخــرج مهــز فهــاء مث عــن حــاء مث غــن خــاء وهكــذا تبــدأ 

حبــروف احللــق أوال ومنهــا مــا يبــدأ بالرتتيــب األجبــدي لكــن األغلــب واألشــهر هــو األول أب ت.

ترتيب الدروس:. 3

 هنــاك بعــض املناهــج تتنــاول لنفــس احلــرف احلــركات القصــرة كلهــا فتــح ضــم كســر مث املــدود كلهــا، 
وهنــاك مناهــج تتنــاول كل احلــروف مــع حركــة الفتــح أوال مث الكســرة مث الضمــة مث املــدود، بعــض هــذه املناهــج 
تتنــاول الســكون أوال قبــل املــدود وبعضهــا يؤخــره بعــد دراســة املــدود وهــو مــا سندرســه الحقــا عنــد احلديــث 

علــى احملــور الثالــث.

الفــرق املحــوري بيــن هــذه الطــرق هــو طريقــة التهجــي نفســها فــكل منهــج اتبــع طريقــة معينــة فــي . 4

طريقــة تهجــي الكلمــات مثــل: 

الحمُد هلل
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 في القاعدة النورانية:

مهزة فتحة الم سكون أل. 1

حا فتحة ميم سكون حم. 2

دال ضمة ُد. 3

احلمُد. 4

هذه هي طريقة التهجي املعتربة يف الطريقة النورانية حى أهنا تؤخذ كسند مع من جُياز يف دراستها.

 في نور البيان:

مهزة وصل نبدأ هبا تنطق ا. 1

الم قمرية مظهرة أل. 2

حاء فتحة َح. 3

احل. 4

ميم ساكنة مظهرة إظهارا شفويا حم. 5

احَلم. 6

دال ضمة ُد. 7

احلمُد. 8

فهنا ناحظ أننا ذكرنا احلكم التجويدي للميم الساكنة خال التهجي.

 وهناك في نفس املنهج منهج نور البيان تهجي سريع دون ذكر األحكام التجويدية كأن نقول:

مهزة وصل نبدأ هبا ا. 1

الم قمرية مظهرة ال. 2
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حاء فتحة َح. 3

احَل. 4

ميم ساكنة حم. 5

احلم. 6

دال ضمة ُد. 7

احلمُد. 8

وهناك هتجي أسرع من ذلك با ذكر اسم احلركة نفسها.

 الطريقة البغدادية:

وهي أسرع الطرق يف التهجي ال تذكر التفاصيل جمرد تقطيع لألصوات املختلفة للكلمة مث جتميع هلا

كأن تقول:

َء. 1

ال. 2

َح. 3

احَل. 4

حَم. 5

احَلم. 6

ُد. 7

احلمُد. 8
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إذن فــكل منهــج اختــذ طريقــة معينــة يف التهجــي منهــا مــا يذكــر التفاصيــل ومنهــا مــا يذكــر تفاصيــل 
التفاصيــل ومنهــا أحــكام اهلجــاء وأحــكام التجويــد ومنهــا مــن ال يذكــر التفاصيــل ويكتفــي بتقطيــع أصــوات 

الكلمــة مث جتميــع هلــا وقراءهتــا ككلمــة واحــدة.

هناك أيضا فرق آخر في املحتوى:. 5

فبعــض هــذه املناهــج احتــوى كلمــات ونصــوص قرآنيــة فقــط مــع ذكــر مــكان الكلمــة ورقــم اآليــة ورقــم 
الســورة أســفل الكلمة،كمنهــج القاعــدة النورانيــة وفتــح الرمحــن يف تعليــم كلمــات القــرآن وهنــاك مناهــج 
أخــرى احتــوت كلمــات ونصــوص قرآنيــة وغــر قرآنيــة كالقاعــدة البغداديــة لتوضيــح التهجــي داخــل املصحــف 

وخارجــه.

هناك فرق أخير في كم املنهج وكثافته:. 6

فمعظــم هــذه املناهــج كالقاعــدة النورانيــة ال يتعــدى صفحــات الكتــاب ثاثــون صفحــة وهنــاك مناهــج 
أخــرى تقــارب املائــة صفحــة بســبب:

أهنــم يذكــرون عــدد أكــرب مــن األمثلــة أو وضعــوا تدريبــات للتهجــي بعــد كل درس ممــا أدى للتبايــن يف 
كثافــة كل منهــج بدايــة مــن القاعــدة النورانيــة الــي تعتــرب ملخصــا أو مرجعــا هلــذه الطريقــة اهلجائيــة حــى املناهــج 

الــي توســعت جــدا وقامــت بطــرح املنهــج بطريقــة تفصيليــة بعــدد كبــر مــن األمثلــة كفتــح الرمحــن والبغداديــة.

رابعا: مدى مناسبة مناهج القرائية العربية للتدريس لألجانب.

لكــي نكشــف معــا مــدى مناســبة هــذه املناهــج جيــب أوال معرفــة الفــرق بــن متعلــم اللغــة للناطــق بالعربيــة وبــن 
الغــر ناطــق هبا:

  نتحدث أوال عن املتعلم الناطق بالعربية :

 فهــو يعــرف أصــوات اللغــة ومفرداهتــا وداللتهــا مبعــى أدق يألــف أصــوات اللغــة ال يســتوحش أو يســتغرب 
أصــوات اللغــة العربيــة حولــه

 كمــا أنــه لديــه ثــروة لغويــة مــن مفــردات اللغــة، يعــرف أن تفاحــة هــي هــذا النــوع مــن الفاكهــة وقطــة هــي 
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هــذا النــوع مــن احليوانــات.

ويكتســب الثــروة اللغويــة مــن أفــراد عائلتــه مــن البيئــة احمليطــة ممــا يشــاهده يف التلفــاز مــن أصدقائــه فهــو 
ميتلــك داخلــه ثــروة لغويــة يســتطيع التعبــر عنهــا وفهمهــا إذا مسعهــا.

 مث جنــده يعــرف الرتاكيــب واجلمــل الشــائعة يف اللغــة يعــرف التفرقــة بــن قــم اجلــس اذهــب مــن أيــن أتيــت 
إىل أيــن تذهــب...

 لديــه مهــارة االســتماع والتحــدث أي إن حدثتــه يفهــم مــا مسعــه وعندمــا يــرد علــّي يســتطيع أن يتحــدث 
حديثــا أفهمــه أنا.

لكنه رغم ذلك يكون مفتقدا ملهارة القراءة والكتابة لذا نبدأ معه هبذه املناهج

 ما الذي يملكه الطالب غير الناطق بالعربية من هذه األمور؟

يف احلقيقية هو يفتقد لكل هذا...

 ال يألــف أصــوات اللغــة وال ميتلــك ثــروة لغويــة ال يعــرف الرتاكيــب واجلمــل الشــائعة يف اللغــة العربيــة 
ومفتقــد ملهــارات اللغــة العربيــة األربــع.

نستنتج من ذلك أن هناك فرق شاسع بن متعلم اللغة العربية الناطق هبا وغر الناطق هبا:

وهذا الفرق الشاسع يقودنا للسؤال األهم:

 ما مدى مناسبة هذه املناهج لتدريسها لغير الناطقين أيها يصلح وأيها ال يصلح؟

وأنــا أقــول كلهــا يصلــح وال يصلــح فمــدار ذلــك علــى املعلــم الــذي يقــوم بتدريســها لغــر الناطقــن إن 
أحســن تطويعهــا لتكــون مناســبة لغــر الناطقــن فســتكون النتائــج مبهــرة والحقــا ســأقدم لكــم مهــارات تقــدمي 
دروس القرائيــة العربيــة لغــر الناطقــن هبــا وأضــع بــن أيديكــم مــا اكتســبته مــن خــربة يف تدريــس هــذه املناهــج 

لعــدد كبــر لغــر متحدثــي العربيــة مــن الكبــار والصغــار.
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خامسا: الترتيب األفضل لدروس القرائية العربية:

يف هــذا الــدرس نتنــاول إمجــاال ترتيــب دروس القرائيــة العربيــة املناســب لتدريســها لغــر الناطقــن هبــا مث 
ســنفصله يف الــدروس القادمــة إن شــاء اهلل.

أسماء وأشكال الحروف العربية:( 1

بداية سنبدأ يف دراسة احلروف العربية من حيث:

أمسائهــا وأشــكاهلا املختلفــة والــذي يكــون مبثابــة اللقــاء األول بــن الطالــب واللغــة الــذي مــن خالــه 
ســيتعرض جلميــع الــدروس القادمــة مــن دراســة أصــوات هــذه احلــروف.

الحركات القصيرة )فتحة-كسرة-ضمة(:( 2

بعــد التدريــب علــى أشــكال احلــروف العربيــة والفــرق مــا بــن أمسائهــا وأشــكاهلا نبــدأ يف دراســة احلــروف 
العربيــة مــن ناحيــة أصواهتــا مــع احلــركات القصــرة تباعــا مبعــى أننــا نــدرس احلــروف العربيــة كلهــا مــع حركــة 
الفتحــة القصــرة وكيفيــة نطقهــا مث نتنــاول كلمــات ال حتتــوي إال علــى حركــة الفتحــة فقــط مث نبــدأ يف دراســة 
أصــوات احلــروف العربيــة مــع الكســرة مث كلمــات حتتــوي علــى حركــي الفتحــة والكســرة مث الضمــة وكلمــات 

حتتــوي علــى احلــركات القصــرة الثــاث.

الحركات الطويلة )مد باأللف-بالياء-بالواو(:( 3

بعــد االنتهــاء مــن تدريــس أصــوات احلــروف العربيــة مــع احلــركات القصــرة الثاثــة الفتحــة والكســرة 
والضمــة والــي ميثــل ثلثــي منهــج القــراءات العربيــة نبــدأ يف دراســة األصــوات الطويلــة بنفــس الرتتيــب كمــا تناولنــا 
فتحــة كســرة ضمــة نبــدأ يف تناوهلــا باملــد لأللــف مث باليــاء مث بالــواو تباعــا وبعــد كل حالــة مــن احلــاالت نــدرس 

كلمــات حتتــوي علــى احلركــة الطويلــة الــي درســنا حركــة احلــروف هبــا.

التنوين: )بالفتح-بالكسر-بالضم(( 4

بعــد ذلــك هنــاك بعــض املناهــج تتنــاول الســكون بعــد احلــركات الطويلــة وبعــض املناهــج األخــرى تتنــاول 
التنويــن بأنواعــه الثاثــة تنويــن بالفتــح بالكســر بالضــم.
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وال أرى كبــر فــرق بــن احلالتــن ففــي حــال تدريــس الســكون أوال يســهل دراســة التنويــن ألنــه حيتــوي 
علــى صــوت ســاكن يف هنايتــه ويف حالــة دراســة التنويــن أوال يســهل دراســة الســكون ألننــا كنــا قــد تدربنــا 
بالفعــل علــى نطــق الســكون يف أواخــر كلمــات حتتــوي علــى التنويــن فليــس هنــاك كبــر فــرق مــا بــن تدريــس 

الســكون أوال أو التنويــن.

السكون والتشديد:( 5

 )التشديد مع الفتح واملد باأللف-مع الكسر واملد بالياء-مع الضم واملد بالواو-مع التنوين(

إذا يف حــال تنــاول التنويــن أوال بأنواعــه الثاثــة نبــدأ بعــد ذلــك يف دراســة الســكون مث أعقــد أنــواع 
احلــركات وهــو التشــديد بأنواعــه املختلفــة وهــو يف كتــاب فتــح الرمحــن الــذي ســنتناول التشــديد مــن خالــه 
يتنــاول التشــديد مــع الفتــح واملــد باأللــف معــا مث مــع الكســر واملــد باليــاء مث مــع الضــم واملــد بالــواو مث مــع 

التنويــن بأنواعــه الثاثــة.

همزة الوصل:( 6

مث نبــدأ يف دراســة مهــزة الوصــل دراســة متهيديــة لدراســة الم التعريــف بنوعيهــا الــام القمريــة والــام 
الشمســية. إذن حنــن نقــوم بتدريــس مهــزة الوصــل فقــط كمقدمــة لتدريــس الــام الشمســية والــام القمريــة 
وليســت دراســة تفصيليــة مــن حــاالت مهــزة الوصــل حيــث أن هــذا ســيتم تدريســه يف دروس التجويــد املتقدمــة 

الحقــا.

املدود الفرعية:( 7

مث بعــد ذلــك نتنــاول املــدود الفرعيــة الــي ميــد الصــوت فيهــا أكثــر مــن حركتــن كاملــد الواجــب املتصــل 
واملــد اجلائــز املنفصــل واملــد الــازم.

تدريبات قرآنية:( 8

بعــد ذلــك بفضــل اهلل تعــاىل يكــون الطالــب قــد تــدرب علــى نطــق مجيــع األصــوات يف اللغــة العربيــة 
ويبــدأ بعدهــا يف قــراءة التدريبــات القرآنيــة قــراءة متقنــة خاليــة مــن اللحــون اجلليــة مث يتبقــى لنــا التخلــص مــن 
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اللحــون اخلفيــة عــن طريــق تدريــس دروس التجويــد بدايــة مــن أحــكام امليــم والنــون املشــددتن مث القلقلــة 
وأحــكام الســواكن ومــا إىل ذلــك.

فهذا كان ترتيبا جمما لدروس القرائية العربية حال تدريسها لغر الناطقن هبا.
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سادسا: منهجية تدريس القرائية العربية لغير الناطقين بها:

بداية سنتناول هذه املنهجية من جانبن:

 الجانب األول:

خطوط عريضة ونصائح عامة يف طريقة تقدمي الدروس.

 الجانب الثاني:

مث بعد ذلك نتناول الدروس تفصيليا مع مهارات تقدميها لغر الناطقن بالعربية.

 النصيحة األولى: التركيز على الهدف.

جيــب أن تضــع املعلمــة نصــب عينهــا دائمــا ملــاذا تــدرس هــذا املنهــج للطالــب؟ وأنــه أتــى ليدرســه حــى 
يتمكــن مــن تــاوة القــرآن الكــرمي تــاوة صحيحــة ليــس ليتعلــم اللغــة العربيــة كلغــة ليــس ليتعلــم كيــف يكتــب 

احلــروف أو كيــف ينقــل الرســم العثمــاين كتابــة أو كــذا.

حيث أنه أحيانا نغفل عن اهلدف األساســي الذي أتى الطالب من أجله فنشــتته بعيد ا عن اهلدف 
بالرتكيز على طريقة هتجي معينة للمنهج أو تدريبه على طريقة الكتابة وهذا لن ينفعه يف التاوة شــيئا.

فالرتكيــز علــى اهلــدف خيتصــر الوقــت وجيعــل املــدرس والطالــب خيــرج بأقصــى اســتفادة مــن احلصــة بعــد 
درس القرائيــة.

      النصيحة الثانية: نطق األصوات الصحيحة.

جيــب أن يكــون اهتمــام املعلــم األول واألخــر أن ينطــق الطالــب الصــوت الصحيــح املوافــق للرســم 
العثمــاين أمامــه وليــس مثــا أن ينطــق أمســاء احلــركات بطريقــة صحيحــة أو يتهجــى بطريقــة معينــة.

الرتكيــز األول واألخــر يكــون علــى أنــه قــد نطــق الصــوت نطقــا صحيحــا مــن حيــث احلركــة ومــن حيــث 
صفــة احلــرف نفســه إن كان مفخمــا أو مرققــا أو كان حرفــا لثويــا أو حرفــا مطبقــا ومــا إىل ذلــك.
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 النصيحة الثالثة: استخدام لغة الطالب.

حماولة استخدام لغة الطالب قدر اإلمكان أو ما يسمى علم اللغة التقابلي.

فكلمــا اســتخدم املعلــم أصــوات مــن لغــة الطالــب كلمــا تيســر للمعلــم والطالــب النطــق بشــكل صحيــح 
دون احلاجــة إىل تعــرض ملعلومــات نظريــة كاملخــارج والصفــات.

حــى لــو كان املعلــم يســتخدم الكامــرا أحيانــا يكــون الصــوت ســابقا للصــورة فيصعــب شــرح خمــرج 
احلــرف علــى املعلــم أو اســتيعابه بالنســبة للطالــب.

فنجــد أن مــن أيســر الطــرق الــي تيســر للطالــب النطــق الصحيــح أن تــأيت لــه بصــوت مــن لغتــه ينطقــه 
عــادة وتشــبهه بالصــوت الــذي تدرســه لــه فيتمكــن مــن نطقــه بطريقــة صحيحــة يف أســرع وقــت وبعــد أقــل 

عــدد مــن احملــاوالت.

وسوف أتعرض لذلك بالتفصيل عندما نأيت إىل طريقة شرح الدروس.

  النصيحة الرابعة: التهجي التفصيلي.

تعودنا يف مناهج القرائية العربية مثا هذه الكلمة:

نبت

أن نقرأها هبذه الطريقة:

ن فتحة َن. 1

ب فتحة َب. 2

َنَب. 3

ت فتحة َت. 4

نـََبَت. 5

حقيقة هذه الطريقة تنتج شيئا من التقطع يف القراءة كما أن هذا النمط ليس ما جيب أن تتم عليه 
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تاوة القرآن الكرمي.

فليــس مــن الضــروري أن خيــربين الطالــب مــا ســبب نطقــه للصــوت أنــا أعلمــه كيــف ينطــق الصــوت 
وأدربــه كيــف ينطقــه بطريقــة صحيحــة دون أن يذكــر يل الســبب.

وســبب ذكــري هــذا أنــي الحظــت أن الطــاب الذيــن يتعــودون علــى هــذه الطريقــة مــن التهجــي 
التفصيلــي خاصــة القاعــدة النورانيــة ال يتمكنــوا مــن التخلــص مــن هــذا التقطــع أثنــاء التــاوة.

فنجــد تاوهتــم للقــرآن الكــرمي متقطعــة ليســت مسرتســلة حيــث أنــه قــد تعــود علــى التهجــي بطريقــة 
معينــة منعتــه مــن االسرتســال يف القــراءة فأرجــو أن حتــاول املعلمــة قــدر اإلمــكان أال تتعــرض هلــذا النــوع مــن 

التهجــي التفصيلــي أبــدا.

رمبا أقبل أن تقول له قطع الكلمة أوال باألصوات مث امجعها كأن تقول:
َ

َبت
َ
 ن

َ
 َب ت

َ
ن

جيــب أن يقرأهــا هبــذه الطريقــة وتتأكــد مــن أنــه متكــن مــن قراءهتــا هبــذه الطريقــة دون احلاجــة إىل ذكــر 
أنــه قــد نطــق الصــوت: َن  ألهنــا حتمــل فتحــة أو كــذا.

وأيضا سأتعرض هلذا بعد ذلك إن شاء اهلل.

  النصيحة الخامسة: التالوة بالتلقين.

أقصــد هبــا أننــا ال ننتظــر حــى ننتهــي مــن تدريــس منهــج القرائيــة كامــا حــى نبــدأ التــاوة مــع الطالــب 
فهــذا األمــر ســيكون حمبطــا جــدا لــويل األمــر وللطالــب علــى حــد ســواء وللمعلمــة أيضــا ورمبــا ال يتمكــن 

الطالــب مــن اســتكمال املنهــج كامــا بســبب طــول املــدة.

حيــث أن مناهــج القرائيــة تأخــذ مــا يقــرب مــن عــام حــى ننتهــي منهــا بشــكل متقــن جممــل جلميــع 
األمثلــة املذكــورة فليــس مــن املمكــن أن نقــول للطالــب ســنبدأ اليــوم يف تدريــس القرائيــة وبعــد عــام نبــدأ يف 

ترتيــل القــرآن.

فأنــا أنصــح بتخصيــص جــزء مــن احلصــة مــن بدايتهــا حــى وإن كان نصــف زمنهــا يف تــاوة القــرآن 



20

الكــرمي بطريقــة التلقــن والرتديــد.

أن تقــرأ املعلمــة قــراءة صحيحــة مــن قصــار الســور بدايــة مــن الفاحتــة مث تبــدأ مــن ســورة النــاس مــن جــزء 
عــم تلقــن الطالــب التــاوة الصحيحــة مــن قصــار الســور ويرددهــا وراءهــا مــع التكــرار الكثــر حــى يتمكــن مــن 

قراءهتــا قــراءة صحيحــة وخاصــة ســورة الفاحتــة حيــث أن صحــة تاوهتــا مرتبطــة بصحــة الصــاة

فا تنتظر املعلمة حى تنتهي من درس القرائية ومن منهج القرائية.

وأيضــا إذا متكنــت املعلمــة مــن ذلــك أصبــح لديهــا متســع مــن الوقــت فــا تتعجــل يف تدريــس القرائيــة 
وتأخــذ وقتهــا مــع الطالــب حيــث أنــه بالفعــل يقــرأ القــرآن ويــردد وراءهــا ويتلقنــه بطريقــة صحيحــة فــا داعــي 

وقتهــا للتعجــل يف شــرح مناهــج القرائيــة.

  النصيحة السادسة: تعدد املصادر.

ال أحبــذ أن تعتمــد املعلمــة منهاجــا واحــدا تشــرح منــه للطالــب وال تعتمــد غــره أو ال تتعلــم هــي أو 
تــدرب نفســها أو تأخــذ دورات يف كيفيــة تدريــس باقــي الكتــب.

حقيقــة أنــا أنصــح قبــل أن تقــرر املعلمــة مــن أي كتــاب ســوف تشــرح للطالــب أن تتــدرب أوال علــى 
كيفيــة شــرح املناهــج كلهــا أو أشــهر هــذه املناهــج كالقاعــدة النورانيــة ونــور البيــان وفتــح الرمحــن حــى تقــرر هــي 

أي منهــج ســتتخذه أو أي منهجيــة ســتتبعها يف تدريــس القرائيــة للطالــب.

فــا تكتفــي بالطريقــة الــي ألفــت شــرحها ورمبــا تظــن أهنــا هــي األفضــل ورمبــا هنــاك مزايــا كثــرة يف املناهــج 
األخرى هي غفلت عنها بسبب اعتمادها منهج واحد.

وبعــد أن تتــدرب علــى كيفيــة شــرح مجيــع املناهــج املشــهورة تســتطيع أن تنتقــي أفضــل الطــرق أو اجليــد 
يف كل منهــج مــن املناهــج فتســتطيع أن جتمــع للطالــب كل املزايــا يف املنهــج الــذي تقدمــه لــه.
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الجانب الثاني من منهجية تدريس القرائية العربية لألجانب

التدريب على شرح دروس القرائية العربية تفصيليا

 مقدمة عن الدرس األول

أسماء الحروف وأشكالها:

 اآلن مع الدرس األول من دروس القرائية العربية وهو أمساء احلروف وأشكاهلا كيف يتم تقدمي هذا 
الدرس لغر الناطقن بالعربية؟

 سأفرتض بداية أني أقوم بتدريس هذا اجلزء لطالب يف الرابعة أو اخلامسة من عمره حى إذا كان 
الطالب أكرب فتكون املهمة أيسر إن شاء اهلل.

 لكن ملاذا نبدأ بأمساء احلروف وأشكاهلا ملاذا ال نبدأ باألصوات مباشرة؟

هذا اجتاه معترب أيضا ولكي أفضل البدء بأمساء احلروف وأشكاهلا لسببن:

 أني أحب أن يبدأ الطالب معي دراســة األصوات العربية أو دراســة أصوات احلروف العربية وهو على 
دراية بأمسائها والفرق بن أشــكاهلا فهذا سييســر كثرا خاصة يف حال شــرح احلركات القصرة.

رمبــا ال ينفــع بعــد ذلــك لكــن يف شــرح احلــركات القصــرة ينفعــي جــدا أنــي أتعامــل معــه باســم احلــرف حــى 
ينطــق الصــوت بطريقــة صحيحــة.

 يف األعمــار الصغــرة أســتغل هــذا الــدرس يف حماولــة إنشــاء عاقــة صداقــة أو ألفــة بــن الطفــل واحلــروف 
العربيــة كأن أصــور لــه أن هــذه احلــروف عبــارة عــن أصدقــاء جــدد يريــدون التعــرف عليــه أو التحــدث إليــه.

فيبــدأ تعاملــه مــع اللغــة العربيــة وكأنــه يتعامــل مــع أصدقــاء يألفهــم ويلعــب معهــم فيحــب اللغــة ويألفهــا 
وال يســتوحش عنــد التعامــل معهــا.
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 ولكن أحب أن أنبه على أمرين مهمن  فيما خيص تدريس هذا الدرس:

األمــر األول: أنــي أمــر عليــه مــرور التعــارف الســريع فأنــا فقــط أريــد أن يتعــرف الطالــب علــى أمســاء احلــروف 

وعلــى أشــكاهلا دون الدخــول يف تفاصيــل خاصــة بشــكل احلــرف يف أول الكلمــة أو يف وســطها وآخرهــا.

األمــر الثانــي: أنــي أكــرر علــى مســامعه دائمــا بــأن هــذا هــو اســم احلــرف وليــس صوتــه وال أمــل مــن تكــرار 

ذلــك مــع كل حــرف أتناولــه.

 اخلطة الزمنية للتدريس:

بالنسبة للخطة الزمنية لتدريس هذا الدرس أقرتح أن يتم تقدميه يف أربع ساعات مبعى أن الطالب إن كان 
يأخذ أربعة دروس أسبوعيا كل درس ثاثون دقيقة أن خنصص أول أسبوعن من الربنامج لتدريس أمساء 

احلروف وأشكاهلا وكما قلت يف صورة تعارف سريع وليس تفاصيل.

إىل هنا ينتهي اجلزء النظري اخلاص بتدريس القرائية العربية لألجانب




