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            ABSTRACT 

 

The command of Arabic dialect does not necessarily mean mastery of standard 

Arabic. Therefore, this study examines non-Arab learners problems resulting 

from their difficulties to differentiate between standard Arabic and other Arabic 

dialects. This descriptive study aims at diagnosing factors influencing non-Arab 

learners to believe that there is no difference between standard Arabic and other 

Arabic dialects; The study describes why non-Arab learners believe that there is 

no difference between standard Arabic and other Arabic dialects. Among initial 

findings of the descriptive analyses used in this study is that non-Arab learners 

difficulties in making difference between standard Arabic and other Arabic 

dialects are among major causes of unfavorable mastery of standard Arabic as 

well as spread of other Arabic dialects. 
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 لخصامل

النَّطق ابللَّهجة ال يعين إتقان العربيَّة الفصيحة. وهـذه الورقة تدرس مشكلة اآلاثر املتباينة والناجتة عن صعوبة تفريق 
املتعلمني  الناطقني  لغري العربية بني اللغة الفصحى، واللَّهجات العربية لدى فئة معينة من طالب الد ِّراسات الُعليا 

عة العلوم اإلِّسالمية املاليزية. وهتدف الد ِّراسة إىل تشخيص األسباب اليت جتعل بكلية الل غات الرئيسة يف جام
املتعلمني غري الناطقني ابلعربية يعتقدون بعدم وجود فرق بني الفصحى واللَّهجة، كما جتيب على األسئلة اليت جتعل 

لفصحى وبني اللهجة. ويُعَتمد املنهج املتعلمني غري الناطقني ابلعربية يعتقدون بعدم وجود فرق بني اللغة العربية ا
لد ِّراسة. ومن النتائج األوَّلية اليت توصَّلْت إليها هذه الد ِّراسة: وجود صعوبة لدى لالوصفي التحليلي منهجية 

املتعلمني الناطقني بغري العربية يف التَّفريق بني اللُّغة الفصحى وبني اللَّهجة األمر الَّذي ُيسبب ضعف إتقاهنم للغة 
 . بسبب ضعف اندماجهم مع الناطقني ابلعربية الفصحى، وانشار اللهجات على آلسنتهم
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 املقدمة
ابت اهتمام وإقبال األجانب على تعلم اللغة العربية واسعا، إال أنه مثة تباين اتم بني اللغة العربية الفصحى  

ابلعربية هو انتشار اللهجات احملكية يف  وبني اللهجات احملكية. واألمر الذي قد يلتبس على املتعلم غري الناطق
اجملتمعات العربية، مما يؤثر على إتقانه اللغة العربية. وتتمثل أمهية هذا املوضوع يف املسامهة خلدمة اللغة العربية 

طق ابإلشارة إىل انتشار اللهجات احملكية، وغلبتها على الفصحى يف اجملتمعات العربية، أيضا ليتيقن املتعلم غري النا
ابلعربية هبذه املفارقة. و يهدف هذا املوضوع إىل تشخيص وقياس قدرة املتعلم غري الناطق ابلعربية يف جامعة العلوم 

د تشكلت االسالمية املاليزية على التمييز بني اللهجات احملكية وبني العربية الفصحى، واآلاثر املرتتبة على ذلك. وق
احثتني يف تقدمي ما يعني الناطيق بغري العربية على تعلم اللغة العربية الفصحى من رغبة  الب دوافع دراسة هذا املوضوع

 وإتقاهنا، وذلك إبيضاح املقصود من اللهجات، واللهجات احملكية املنتشرة يف اجملتمعات العربية، وتسرهبا على ألسنة
الناطقني بغري العربية الفروق بني الفصحى الكثري من املتعلمني غري الناطقني ابلعربية ألسباب خمتلفة. فهل يدرك 

واللهجات احملكية؟ هذا السؤال ستجيب عليه هذه الدراسة بعون هللا. وصممت هذه االستبانة اعتمادا على دراسة 
الكثري من  تبني من خالهلا أن بعض الناطقني بغري العربية تتداول على ألسنتهم استطالعية قامت هبا الباحثتان

 كية ظنا منهم أهنا مفردات فصيحة.املفردات احمل
 

 ل: مدخل املوضوع:املبحث األوَّ 
 تعريف اللُّغة: -:لا أوَّ 

م والغني وحرف ال  عل ة يف )َلَغَو( أصالن صحيحان. ورد تعريف اللُّغة لغًة يف معجم مقاييس اللُّغة أبن الالَّ
يَُؤاِخذُُكُم  َّل ﴿لك َلغو األميان. قال تعاىل:ومن ذ .(1)أحدمها يدل  على الشيء ال يعتد به، واآلخر على اللَّهج ابلشيء

نُِكمۡ  ٱللَۡغوِ بِ  ٱّلَلُ   .(3)عند النُّحاة قسم من الظرف، ويقال له ملغىواللَّغو مامل تعقدوه بقلوبكم. :أي(2)﴾فِٓي أَۡيَمَٰ
هبا كل قوم عن  واصطلح علماء اللُّغة على معىن اللُّغة يف كتب الرتاث أبهنا: "حدُّ اللُّغة أصوات يعرب 

اللُّغة يف املتعارف هي عبارة املتكلم عن مقصوده، وتلك العبارة فعل لساين ":.وعرَّفها ابن خلدون بقوله(4)أغراضهم"

                                                           

ص  5)ج حتقيق: عبد السالم هارون،األوىل :م الطبعة1979 - القاهرة -دار إحياء الكتبأبو احلسني أمحد بن فارس بن زكراي، ، معجم مقاييس اللغة(1)
255). 

 .[225، من اآلية: ]سورة البقرة(2)
 .(1409)ص  م حتقيق: علي1996،التهاويحممد علي ،كشاف اصطالحات الفنون والعلوم(3)
 .(33 ص 1)ج  حتقيق: حممد على النجار ،الرابعة :مالطبعة1990 - مصر - الكتب املصرية عثمان بن جين، دار، خلصائصا(4)
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انشئة عن القصد إلفادة الكالم، فال بد أن تصري ملكة متقررة يف العضو الفاعل هلا وهو اللسان، وهو يف كل أمة 
 .(5)ة يف اللسان وكذا اخلط صناعة ملكتها يف اليد"حبسب اصطالحاهتم. واللُّغة ملك

وتعرف اللُّغة يف املصطلحات احلديثة أبهنا: "اللَّفظ املوضوع للمعىن ومجعه اللُّغات. ومن أنواع اللُّغة: األصليَّة،  
ْعجمة واملختلفة، واملعروفة

ُ
فات جوهرية تباعد ما . وتتميز كل لغة عن غريها من اللُّغات بص(6)واملولَّدة، واملعربة، وامل

 بينها وبني غريها.
واللُّغة"نظام من العالمات املتواضع عليها اعتباطا اليت تتسم بقبوهلا للتجزئة، ويتخذها الفرد عادة وسيلة  

 .(7)"للتعبري عن أغراضه، ولتحقيق االتصال ابآلخرين، وذلك )بوساطة( الكالم، والكتابة
 

 هجة:تعريف اللَّ  -:اا اثنيَّ 
ورد تعريف اللهجة  يف معجم مقاييس اللغة أن الالم واهلاء واجليم أصل صحيح يدل معناه على املثابرة على  

الشيء ومالزمته، وأصل آخر يدل على اختالط يف أمر. ويقال: هلج ابلشيء، إذا أغرى به واثبر عليه، وهو هلج. 
ا ينطق به من الكالم، ومسيت هلجة ألن كاًل يلهج بلغته . واللَّهجة: الل ِّسان، مب(8)ومنه قوهلم: "هو فصيح اللَّهجة"

 .(9)وكالمه
وتطلق اللَّهجة يف االصطالح العلمي احلديث على جمموعة من الصفات اللُّغوية اليت تنتمي إىل بيئة  

 (10)خاصَّة،ويشرتك يف هذه الصفات مجيع أفراد هذه البيئة.

 
 
 
 

                                                           

 (.1252)ص ابن خلدون،ملقدمةا(5)
م 1995 - بريوت - حممد سليمان عبد هللا األشقر، مؤسسة الرسالة ،اللغة العربيةمعجم علوم (؛و 1408)ص  التهاوي،كشاف اصطالحات الفنون(6)

 .(354)ص  األوىل :الطبعة
 (؛24ص ) اللبناين حممد حممد يونس علي، ،دالليا يف ضوء مفهوم الداللة املركزية وصف اللغة العربية(7)

Cours de linguistic général ,F.de Saussure, Payot- Paris - 1968 (p 32). 
 يف األصل: "اللهج"، صوابه من اللسان. وورد يف القاموس: "اللهجة، وحيرك اللسان". واقتصر يف اجململ على "اللهجة" بسكون اهلاء.  (8)
 .(215ص  5، ابن فارس)ج مقاييس اللغة(9)
 .(15)ص  م1999- أنيس، إبراهيم، مكتبة األجنلو، يف اللهجات العربية(10)
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 اللُّغة ظاهرة اجتماعية:
اهتم علماء النَّفس واالجتماعي بدراسة اللُّغة ابعتبارها ظاهرة كغريها من الظَّواهر االجتماعية. وأشاروا يف  

. وتطورت هذه الظاهرة مبرور الوقت، فتوصلوا إىل أنَّ اللَّغة قْد تطورت مبرور ساذجةإىل أن اللُّغة قد نشأت  دراساهتم
 .(11)يئات والطبائع إىل اختالف الُّلغاتالوقت والتجارب، وأدي اختالف التجارب والب

 
 يف اللغة العربية الفصحى:املستشرقني  آراء بعض

إىل اللُّغة العربية الفصحى، وأبدى الكثري منهم أرائه حوهلا اللَّغة، منهم  ه الكثري من كتاب الغرب اهتمامهموج   
للُّغة العربية فأبقى على روعتها، فلم تنل  سندا هاماإىل أنَّ اإلسالم ميثل  مي جرمانوس، الَّذي أشار يف رأيهعبد الكر 

تيِّنِّيَّة اليت انزوت متاما بني جدران املعابد.  منها األجيال املتعاقبة على نقيض ما حدث للغات القدمية املماثلة، كالالَّ
 .(12)إضافة إىل عنصر املرونة الذي اتسمت به اللُّغة العربيَّة

نَّ اللغة العربية استطاعت أن تربز طاقة السَّامي ِّني يف معاجلة التَّعبري عن أ(13)وأضاف الكاتب لويس ماسينون 
تينيَّة قد نقلْت املفردات العربية إليها  . (14)أدق خلجات الفكر العلمي مبختلف فروعه. وأنَّ اللُّغة الالَّ

ا حالت دون ذو  (15)وعرب الكاتب الفرنسي جاك بريك  ابن املغرب يف فرنسا من عن رأيه يف اللُّغة العربية أبهنَّ
 خالل مقاومتها لالستعمار الفرنسي، فيما سامهت به يف احلفاظ على بقاء الشعوب العربية.

رأيه أبن القرآن الكرمي حقق للُّغة العربية اتساعا ال تكاد تعرفه أي لُغة من لغات  (16)كذلك، أبدى بروكلمان 
الدنيا. ذلك ألنَّ املسلمني يف مجيع بقاع األرض يؤمنون أبنَّ اللُّغة العربية هي وحدها الل ِّسان الذي أحلَّ هلم 

 .(17)استعماله يف صلواهتم، مما رفع من قدر اللُّغة العربية، وزاد من شأهنا
 
 

                                                           

 . (115 ص 11)ع جملة اجملتمع  (11)
 .(299)ص  م1982 - بريوت - دار الكتاب دحروجأنور اجلندي،  ،الفصحى لغة القرآن(12)
م(. واستهواه التصوف اإلسالمي، وكتب عن بن 1913هو من أكرب مستشرقي فرنسا، وأشهرهم. وتعلم اللغة العربية، ودرس يف اجلامعة املصرية القدمية )(13)

 ي.سبعني الصويف األندلسي، وعن سلمان الفارس
 .(299)ص اجلندي ،الفصحى لغة القرآن(14)
 هو مستشرق درس يف جامعة اجلزائر والسوربون. ومن آاثره: دراسات يف التاريخ الريفي املغريب، وترمجة معاين القرآن الكرمي.(15)
الكتابية، وأثقن العربية. واهتم بدراسة التاريخ  وهو مستشرق أملاين. بدأ دراسة اللغة العربية  يف املرحلة الثانوية. كذلك درس السراينية، واآلرامية (16)

 )اتريخ الشعوب اإلسالمية(.مشهور يف هذا اجملال املوسوم بـ اإلسالمي، وله كتاب
 .(299)ص اجلندي ،الفصحى لغة القرآن(17)
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 راسة: اين: منهجية الد   املبحث الثَّ 
 منهج الد  راسة:

ونوع الدراسة، دراسة ميدانية استخدمت الباحثتان املنهج الوصفي التحليلي ملالئمته طبيعة هذه الدراسة.  
يف إحصائية. استخدمت الباحثتان التحليل الوصفي املتمثل يف النسب املئوية لإلجابة على األسئلة اليت مت  طرحها 

 مقدمة الد ِّراسة.
 

 راسة وعينته:جمتمع الد   
ب مرحلة املاجستري بكلية اللغات الرئيسة يف جامعة العلوم اإلسالمية   أجريت هذه الد ِّراسة على طالَّ

 املاليزية،ومت اختيار العينة عشوائيا. وهي طريقة تتماشى مع جمرايت الدراسة احلالية.
 

 أدوات الد  راسة: 
اسة إىل قسمني. حيث أنَّ القسم األوَّل من اإلستبانة اشتمل على البياانت الشخصية للمشاركني تنقسم أدوات الد ِّر 

)جمتمع الد ِّراسة( متثلت يف: اجلنس، واجلنسية، واملؤهل العلمي، والدَّرجة الرتاكمية، والفئة العمرية. وأما القسم الثاين 
يص الفروق بني اللُّغة الفصحى واللَّهجة احملكية. من اإلستبانة فقد صمم الختبار قدرات املشاركني على تشخ

وصممت على سبع متغريات : أوافق بشدة/  ،سؤاالً  40وتكونت فقرات اإلستبانة من سبع حماور رئيسة يف جمموع 
 بدا/ ال أوافق نوعا ما/ ال أوافقأوافق نوعا ما/ أوافق/ ال أدري/ ال أوافق أ

 
  طريقة مجع املعلومات وحتليلها:

ب وطالبات مرحلة املاجستري املتخصصني يف مت   إجراء هذه الدراسة بتوزيع اإلستبانة على عينة الد ِّراسة لطالَّ
اللغة العربية واالتصالية جبامعة العلوم اإلسالميَّة املاليزية.مث قامت الباحثتان بتحليل البياانت ابستخدام الربانمج 

 اًء على النسبة املئوية.اعتمادا على التحليل الوصفي وبن SPSS اإلحصائي
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 : نتائج حتليل الدراسة:املبحث الثالث
 :للمشركني حتليل البياانت الشخصيةأ( 

 النسبة املئوية  معلومات أساسية
 %84 ماليزي اجلنسية
 %46 ذكور اجلنس

 %53 إانث
 %84 28-22 الفئة العمرية

 %100 ماجستري مرحلة الدراسة
 %58 جيد جدا املعدل الرتاكمي

 مشاركنيلل ( أعلى نسب مئوية للبياانت الشخصية1جدول رقم )
من املشاركينهم ( لتحليل البياانت األساسية للمشاركني يف هذه الد ِّراسة، أن غالبية 1يتضح من اجلدول رقم )

النتائج أن أظهرت ف الذكور واإلانث على حد سواء عينة الدراسة شتملتاو (، %84)بلغتاجلنسيَّة املاليزية بنسبة 
وميثل هذا التباين يف العينة اجملموعة  ،( من اإلانث%53مقابل ) يف (%46نسبة الذكور املشاركني قد بلغت )

ابلفئة العمرية للمشاركني فقد أظهرت فيما يتعلق و  .املذكورةاألصلية ملتعلمي اللغة العربية كلغة اثنية يف اجلامعة 
أظهرت النتائج أنَّ مجيع كذلك سنة،   28-22أعمارهم مابني  ( من املشاركني تراوحت%84النتائج أن )

معدل تراكمي )جيد جدا(  متحصلون على(. وأغلب املشاركني %100املشاركني هم يف مرحلة املاجستري بنسبة )
 ( يف مقابل نسبة قليلة ملعدل )ممتاز( و)جيد(.%58بنسبة )

 
 التَّفريق بني الفصحى واللَّهجة احملكية يف خمارج احلروف:حتليل قدرة املتعلم غري الناطق ابلعربية على ب(

فق  خمارج احلروف
أوا

شدة
ب

فق  
أوا

 ما 
وعا

ن
 

وافق
أ

ري 
ال أد

 

ال
فق 

أوا فق  أبدا
 أوا

ال
ا ما

نوع
وافق 

ال أ
 

بني  االتفاق التام يف خمارج احلروف
 الفصحى واللهجة احملكية

15% 15% 15% - - - 38% 

بني  يف النظام الصويت التشابه التام
 الفصحى واللهجة احملكية

7% 15% 15% 7% 7% - 46% 
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 قدرة التفريق يفأثر اجلهاز السمعي 
 بني الفصحى واللهجة احملكية 

31% 23% 7% - 7% 7% 23% 

بني  التقارب الصويت واضطراب املعىن
 الفصحى واللهجة

46% 15% 30% 7% - - - 

 خمارج احلروف ( احملور األول: )أ(2جدول رقم )
( نتائج حتليل احملور األول، والذي خصص لقياس قدرة املشاركني على متييز خمارج احلروف 2يوضح اجلدول رقم )

( من %38النتائج أن نسبة ) أظهرت أربع نقاط أساسية. احملور بني اللغة الفصحى واللهجة احملكية. وقد تضمن
( %15مقابل )يف  يف خمارج احلروف بني الفصحى واللَّهجة احملكية اتفاق اتم وجود على أجابوا )أوافق( املشرتكني

، (نوعا ما من املشاركني)أوافق (%15)( على ذلك. فأجاب بشدة )أوافقالذين أجابوا بـمن املشاركني 
 على وجود إتفاق اتم بني الفصحى واللَّهجة يف خمارج احلروف.  آخرون من املشاركني ألجابوا )أوافق((%15و)

فأظهرت النتائج أن التشابه التام يف النظام الصويت بني الفصحى واللهجة،  فقد عرضتالنقطة الثانية  
 يف على وجود تشابه اتم يف النظام الصويت بني الفصحى واللَّهجة أجابوا)أوافق(%( من املشاركني 46)

إجابة  وتعادلت، ني أجابوا )أوافق(من املشارك (%15، و)الذينأجابوا )أوافق نوعا ما( ( من املشاركني%15مقابل)
 .(أبداً  أوافقال )،و(بشدة )أوافق،وأدري( ال)(يف املتغريات: %7)املشاركني بـ

لدى غري  أتثري ضعف اجلهاز السمعي على القدرة يف التفريق بني الفصحى واللَّهجة وضحتالنقطة الثالثة  
ضعف اجلهاز السمعي  أن على (بشدةأجابوا)أوافق  ( من املشاركني%31النتائج أن) أظهرت، و الناطقني ابلعربية

الذين ( من املشركني %23مقابل ) يف يؤثر يف قدرة املتعلم غري الناطق ابلعربية على التفريق بني الفصحى واللَّهجة
 . أجابوا )أوافق( على النقطة املذكورة( من املشاركني %23) ( على ذلك، بينمانوعا ما أجابوا )أوافق

 النتائجأظرت ، حيث بني الفصحى واللهجة احملكية التقارب الصويت واضطراب املعىن شخصتالنقطة الرابعة  
على أن التقارب الصويت لبعض  (بشدة أجابوا )أوافق( من املشاركني %46)ذلك أن  بنسب متفاوتة؛ تباين

 ( من املشاركني%30) ا نسبتهيف مقابل مالغري انطق ابلعربية  احلروف يتسبب يف اضطراب املعىن للمتلقي
ما إذا كان التقارب  أجابوا )ال أدري(( منهم %7، و)من املشاركني )أوافق((%15، و)أوافق(ال الذينأجابوا )

 .بني الفصحى واللهجةالصويت لبعض احلروف يتسبب يف اضطراب املعىن 
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 واللهجة احملكية يف مرونة املفردات:حتليل قدرة املتعلم غري الناطق ابلعربية على التفريق بني الفصحى ج(
 فيه الباحثتان تناولتايل نتائج حتليل النقطة األوىل من احملور الثاين، والذي ( التَّ 3يوضح اجلدول رقم )

فق  مرونة املفردات 
أوا

شدة
ب

وعا  
ق ن

أواف وافق ما 
أ

ري 
ال أد

فق  
 أوا

ال فق  أبدا
 أوا

ال
ا ما

نوع
وافق 

ال أ
 

بني الفصحى  املعاينتشابه املفردات يف 
 واللهجة احملكية

- 38% 31% - 15% 15% - 

بني الفصحى واللهجة  تداخل املفردات
 احملكية

- 30% 30% 30% 10% - - 

يف  التقارب الصويت والنطقي بني املفردات
 الفصحى واللهجة احملكية

- 53% 30% - 7% - 7% 

 %15 - - %8 %31 %23 %23 املفردات واجلهاز السمعي
 %8 - %8 - %14 %21 %46 عالقة مساع املفردات ابلتصور الذهين

 ( احملور األول: )ب( مرونة املفردات3جدول رقم )
. اللَّهجة احملكية  من خالل مرونة املفردات يف كلتيهمابني قياس قدرة املشاركني على التفريق بني اللُّغة الفصحى و 

على وجود تشابه يف معاين املفردات بني الفصحى  (نوعا ما أجابوا)أوافق ( من املشاركني%38النتائج أن) بينت
على وجود تشابه معاين املفردات بني الفصحى  أجابوا )أوافق( ( من املشاركني%31مقابل) يف واللَّهجة احملكية

أجابوا شاركني ( من امل%15)على ذلك و (من املشاركني ال يوافقون أبداً %15أوضحت الد ِّراسة أنَّ )و  واللَّهجة.
 معاين املفردات بني الفصحى واللَّهجة احملكية. يفعلى الت شابه  )أوافق(
( من املشاركني %30النتائج أن)فوضحت تداخل املفردات بني الفصحى واللَّهجة،  عرضت النقطة الثانية 

الذين أجابوا ( من املشاركني %30)يف مقابل  يوافقون نوعا ما على التداخل املفردايت بني الفصحى واللهجة
بني  لتداخل املفردايتاباملشاركني  واخنفضت معرفة، من املشاركينكانت إجابتهم )ال أدري((%30))أوافق(،و

 ( من جمموع املشاركني.%10)الفصحى واللهجة إىل 
النتائج  أظهرت. الفصحى واللهجة احملكية بنياملفردات  يفالتقارب الصويت والنطقي وضحت النقطة الثالثة  

بنسبة أن أغلب املشاركني يوافقون نوعا ما على وجود التقارب الصويت والنطقي بني املفردات يف اللَّهجة والفصحى 
النتائج  ووضحتعلى النقطة املشار إليها،  )أوافق(من املشاركني أجابوا بـ (%30يف مقابل) من املشاركني%(53)
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( من املشاركني آخرين أجابوا %7)بوجود التقارب الصويت والنطقي،و أوافق أبدا()ال أجابوا بـملشاركني من ا(%7أنَّ)
 . بـ )ال أوافق(

إجاابت  يفالنتائج نوعا ما من التباين  أظهرتاملفردات واجلهاز السمعي، حيث   تناولتالنقطة الرَّابعة  
غري اليف قدرة املتعلم  يؤثرسمعي لضعف الاعلى أن  )أوافق(أجابوا بـ( من املشاركني %31)؛ ذلك أن املشاركني

على أن  (بشدة )أوافقأجابوا بـ( من املشاركني  %23و) ،انطق ابلعربية على التمييز بني مفردات الفصحى واللهجة
( %23التمييز بني مفردات الفصحى واللهجة، و) يفقدرة املتعلم غري الناطق ابلعربية  على الضعف السمعي يؤثر

 على ما سبق اإلشارة إليه.  (نوعا ما أجابوا بـ)أوافق من املشاركني
 إجابة إىل عالقة مساع املفردات ابلتصور الذهين؛ حيث بلغت نسبة أشارتالنقطة اخلامسة من احملور الثاين  

الضعف السمعي يؤتر على التصور الذهين ملعاين املفردات بني  (أنبشدة أجابوا بـ)أوافق ( ممن%46املشاركني )
من املشاركني أجابوا ( %14)(،ونسبة نوعا ما )أوافقن املشاركني أجابوا بـ( م%21)وى واللهجة، الفصح

 (.ال أوافقأجابوا )ملشاركني من ا( %8و))أوافق(،
 
 حتليل قدرة املتعلم غري الناطق ابلعربية على إدراك التعقيد النطقي اللهجي:د(

 التعقيد النطقي اللهجي 

شدة
ق ب

أواف
وعا  

ق ن
أواف وافق ما 

أ
ري 

ال أد
أبدا 

فق 
 أوا

ال
وعا  

ق ن
أواف

ال   ما

وافق
ال أ

 

 %8 - - %8 %46 %31 %8 خلو اللهجة من قواعد اإلعراب
بني الفصحى واللهجة  املعاين وقواعد اإلعراب

 احملكية
31% 15% 31% 8% 15% - - 

 %8 %8 %8 %15 %23 %15 %23 سهولة النطق مبفردات اللهجة
 %8 %8 %8 %15 %31 %23 %8 ضعف الرتكيز على القواعد اإلعرابية 

يف عالقة اإلدراك اللغوي ابملعاين املفرداتية 
 الفصحى واللهجة احملكية

31% 8% 46% 8% - - 8% 

للتميز بني الفصحى واللهجة  االستماع اجليد
 احملكية

61% 8% 23% - - 8% - 

 التعقيد النطقي اللهجي( احملور الثالث: )ج( 4اجلدول رقم )
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النطقي رة املشاركني على متييز التعقيد قياس قد تضمن( نتائج حتليل احملور الثالث الَّذي 4اجلدول رقم ) وضح
أجابوا ( من املشاركني %46النتائج أن) أظهرت اللهجي يف اللهجة احملكية. وقد تضمن احملور أربع نقاط أساسية،

، (نوعا ما )أوافقأجابوا بـ( من املشاركني %31مقابل ) يف كية من قواعد اإلعرابعلى خلو اللَّهجة احمل )أوافق(بـ
لو اللهجة من قواعد فيما يتعلق خب أدري(ال ) (%8و) ،)ال أدري( (%8، و))أوافق( ( من املشاركني%8)أجاب و 

 . )ج( اإلعراب كما هو مدرج ابجلدول
 )أوافقأجابوا بـ( من املشاركني %31)أن  أظهرت املعاين وقواعد اإلعراب، اليت وضحتالنقطة الثانية  

( من املشاركني %31على أن املفردات تضطرب معانيها بسبب عدم وضوح القواعد اإلعرابية، ومياثلها ) (بشدة
على  (أبداً  أوافقال )( من املشاركني %15ما مقابل ) ( يفنوعا )أوافق( من املشاركني %15ويف املقابل ) بــ)أوافق(،

 أن املفردات تضطرب معانيها بسبب  عدم وضوح القواعد اإلعرابية. 
أجابوا ( من املشاركني %23)وأظهرت النتائج أنالنقطة الثالثة تعرض سهولة النطق مبفردات اللهجة،  

نطق  على أن سهولة النطق مبفردات اللهجة يسهم يف ضعف قدرة املتعلم الناطق بغري العربية على (بشدة )أبوافقبـ
أجابوا )ال أدري( (من املشاركني %15)(، بينما فقط )أوافقمن املشاركني  (%23وأن) ومتييز املفردات الفصيحة،

 (.أبدا أوافقال )( من املشاركني %8قابل )مب
 ذلك أن أغلب ضعف الرتكيز على القواعد اإلعرابية لصعوبتها، حيث تباينت النتائج؛ تناولتالنقطة الرابعة  

وبتها يسهم يف قلة متييز الناطقني بغري عصد اإلعرابية لعلى أن ضعف الرتكيز على القواع )أوافق(أجابوا  املشاركني
 )أوافقاملشاركني من  (%23)وأجاب ( من املشاركني. %31)بلغت  ربية بني الفصحى واللهجة احملكية بنسبةعال

 .(نوعا ما أوافق) من املشاركني أجابوا(%23)و (نوعا ما
( من %46وقد أظهرت النتائج أن ) النقطة اخلامسة عالقة اإلدراك اللغوي ابملعاين املفرداتية. عرضت 

على أن ضعف اإلدراك اللغوي يسهم يف قلة قدرة املتعلم غري الناطق ابلعربية على التمييز  أجابوا )أوافق(املشاركني 
تدنت نسبة  وقدعلى ذلك.  (بشدة )أوافق أجابوا( من املشرتكني %31بني الفصحى واللهجة يف مقابل )

أجابوا ( من املشرتكني %8، كذلك ))ال أدري(( آخرين %8، و)(نوعا ما )أوافقأجابوا بـ( ممن %8املشاركني إىل )
على أن ضعف اإلدراك اللغوي يسهم يف قلة قدرة املتعلم غري الناطق ابلعربية على التمييز بني الفصحى )الأوافق(

 واللهجة احملكية. 
بشدة ( من املشاركني يوافقون %61سبة )، فأظهرت النتائج أن نقطة السادسة تعرض االستماع اجليدا النأم 

على أن االستماع اجليد يسهم يف قدرة املتعلم الناطق بغري العربية على التمييز بني الفصحى واللهجة، إضافة إىل 
( %8) املشاركني مابني  يوافقون نوعا و نسبة( من %8( من املشاركني يوافقون فقط على ذلك. و)%23نسبة )
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آخرون ممن ال يوافقون على أن االستماع اجليد يسهم يف قدرة املتعلم الناطق بغري ابلعربية على التمييز بني الفصحى 
 واللهجة.

 
 حتليل املهارات الفكرية:هـ( 

 املهارات الفكرية

شدة
ق ب

أواف
وعا  

ق ن
أواف وافق ما 

أ
ري 

ال أد
فق  

 أوا
ال

 أبدا

فق 
 أوا

ال
ا ما

نوع
وافق 

ال أ
 

يف  عالقة القدرات العقلية ابالستيعاب الفكري
 التمييز بني الفصحى واللهجة احملكية

31% 15% 46% 8% - - - 

يف التمييز بني الفصحى  أمهية القواعد اللغوية
 واللهجة احملكية

23% 15% 62% - - - - 

يف  أمهية املهارات الفكرية وعالقتها ابلنطق 
 التمييز بني الفصحى واللهجة احملكية

31% 15% 38% 8% - - 8% 

يف التمييز بني عالقة املهارات الفكرية ابلرتمجة 
 الفصحى واللهجة احملكية

38% 23% 38% - - - - 

يف التمييز بني عالقة الرتمجة ابملعاين املفرداتية 
 الفصحى واللهجة احملكية

23% 15% 46% 8% - - 8% 

 ( احملور الرابع: )د( املهارات الفكرية5رقم )اجلدول 
( نتائج حتليل احملور الرابع والذي يتضمن قياس أمهية استخدام املهارات الفكرية. تضمن احملور 5يوضح اجلدول رقم )
على أن توظيف املتعلم غري  أجابوا )أوافق(( من املشاركني %46)ن وقد أظهرت النتائج أ مخس نقاط أساسية،

الناطق ابلعربية ملهاراته الفكرية يسهم يف تعزيز قدرته على التمييز بني الفصحى واللهجة احملكية هذا يف 
 (%8) ، بينما(نوعا ما أجابوا )أوافق( من املشاركني %15)و. (بشدة أجابوا )أوافق( من املشاركني %31مقابل)

 .أدري( ال من املشاركني كانت إجابتهم )
. قد أظهرت النتائج أن ييز الفصحى من اللهجة احملكيةيف مت أمهية القواعد اللغوية وضحتالنقطة الثانية  

املتعلم غري الناطق ابلعربية ابلقواعد اللغوية يساعده يف التفريق  معرفة على أن أجابوا )أوافق(%( من املشاركني 62)
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 (%15كني)ار املش نسبةبلغت و ، ىعل إجابوا )أوافق(املشاركني ( من %23يف املقابل )و بني الفصحى واللهجة، 
 )أوافق نوعا ما( .بـ

كني ار ( من املش%38النقطة الثالثة أمهية املهارات الفكرية وعالقتها ابلنطق. فأظهرت النتائج أن )عرضت  
على أن توظيف املتعلم غري الناطق ابلعربية ملهاراته الفكرية يسهم يف التمييز بني النطق الصحيح  )أوافق(أجابوا بـ

( من املشاركني  %15و) (،بشدة أجابوا )أوافق( من املشرتكني %31والنطق اخلاطئ للمفردات، إضافة إىل أن )
 . أوافق(ال  ومثلهم ))ال أدري(، ( من املشرتكني %8يف مقابل ) (نوعا ما كانت إجابتهم )أوافق

النقطة الرابعة عالقة املهارات الفكرية ابلرتمجة، حيث قد تعادلت نتائج حتليل إجاابت املشاركني بني تناولت  
نوعا  أجابوا )أوافق( من املشاركني %23)هذا ابإلضافة إىل من املشاركني،(%38))أوافق( بنسبةو (بشدة )أوافق

لرتمجة الصحيحة يكسب املتعلم مهارة القدرة على التمييز بني الفصحى على أن التدريب املستمر على ا (ما
 واللهجة.

( من %46)فأظهرت النتائج أن  عالقة الرتمجة ابملعاين املفرداتية من احملور النقطة اخلامسةشخصت  
احملكية، على أن الرتمجة غري السليمة حتدت اضطراب املعاين بني الفصحى واللهجة  أجابوا )أوافق(املشاركني 

 .(نوعا ما أجابوا )أوافق%( من املشاركني  15) و )أوافق(( من املشاركني %23و)
 
 حتليل البيئة اللغوية:(و

فق  البيئة اللغوية
أوا

شدة
ب

فق  
أوا

 ما 
وعا

ن
 

وافق
أ

ري 
ال أد

فق  
 أوا

ال فق  أبدا
 أوا

ال
ا ما

نوع
وافق 

ال أ
 

بيئة مناسبة للتمييز بني  البلدان العربية
 الفصحى واللهجة 

76% 15% 8% - - - - 

التمييز بني الفصحى دور البلدان العربية يف 
 واللهجة احملكية

38% 15% 8% 15% 8% 8% 8% 

بيئة مناسبة لتعلم  مراكز حتفيظ القرآن الكرمي
 اللغة الفصحى

38% 8% 23% - 8% 8% 15% 

من قدرة التمييز حتد حمدودية بيئة ممارسة اللغة 
 بني الفصحى واللهجة احملكية

62% - 23% - - 8% 8% 

 - - - %8 %33 %17 %42 عالقة اللغة ابحلياة العامة
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تساعد على التمييز بني الفصحى بيئة الكتابة 
 واللهجة احملكية

46% 8% 31% - - - 15% 

 ( احملور اخلامس: )ه( البيئة اللغوية6اجلدول رقم )
ست نقاط متضمنا  نتائج حتليل البيئة اللغوية عرضت فيه( نتائج حتليل احملور اخلامس والذي 6اجلدول رقم ) وضح

على أن وجود املتعلم غري الناطق ابلعربية  (بشدةأجابوا )أوافق ( من املشاركني %76أساسية. أظهرت النتائج أن )
 أجابوا )أوافق( من املشاركني %31ى واللهجة احملكية، و)قدرته على التفريق بني الفصح يزيد منيف البالد العربية 

 .)أوافق( ( من املشاركني%8)و (،نوعا ما
 نتائجال أظهرت .احملكية دور البلدان العربية يف الرتويج الستعمال الفصحى وحماربة اللهجةعن النقطة الثانية  

بية هلا دور يف الرتويج الستعمال الفصحى على أن البلدان العر  (بشدةأجابوا )أوافق ( من املشاركني %38أن )
( من %15و) وحماربة اللهجة مما يساعد املتعلم الناطق بغري العربية على التفريق بني الفصحى واللهجة احملكية،

 (.6كما هو موضح يف  اجلدول رقم )  (أبداأجابوا )ال أوافق ( من املشاركني %8ويف املقابل ))أوافق(، املشاركني 
النتائج أن بيئة اللغة يف مراكز  فأظهرت طة الثالثة بيئة اللغة يف مراكز حتفيظ القرآن الكرمي.النقوضحت  

 ( من املشاركني الذين%38بنسبة ) حتفيظ القرآن الكرمي تعد البيئة الوحيدة الكتساب مهارات تعلم اللغة الفصحى
 الكانت إجابتهم )( من املشاركني  %15. ويف املقابل )وافق(أ)( من املشاركني %23)و، (بشدة )أوافقبـ أجابوا
 (.6كما هو موضح يف  اجلدول رقم )(أبدا أوافق

بنسبة و النقطة الرابعة حمدودية بيئة ممارسة اللغة. حيث أظهرت النتائج أن غالبية املشاركني شخصت  
الدراسي حتد من قدرة املتعلم على أن ممارسة اللغة الفصحى خارج الصف  (بشدة )أوافقـأجابوا بمنهم  %(62)

( %8يف مقابل ) أجابوا )أوافق(( من املشاركني %23غري الناطق ابلعربية على التمييز بني الفصحى واللهجة، و)
 . (أبدا أوافقال أجابوا )من املشاركني 

 و( بشدة)أوافق  النتائج أن أغلب املشاركني أجابوا قد أظهرت .عالقة اللغة ابحلياة العامة تناولتالنقطة اخلامسة 
أن اختفاء اللغة العربية الفصحى من احلياة  على التوايلمن املشاركني مرتبة ( %33( و )%42بنسب ) )أوافق(

العامة بتغليب اللهجة احملكية عليها يؤدي إىل ضعف إدراك الفارق بينهما لدى نتعلم اللغة العربية الناطق بغريها، 
 أدري(. ال)( من املشاركني %8)جاب أ

على  (بشدة أجابوا )أوافق( من املشاركني %46)النتائج أن  فأظهرتالنقطة السادسة بيئة الكتابة.  تناولت 
أن بيئة الكتابة األدبية والعلمية تساهم يف تعزيز قدرة املتعلم غري الناطق ابلعربية على متييز املفردات الفصيحة 
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( %15. ويف املقابل )(نوعا ما )أوافق( من املشاركني %8و) أجابوا )أوافق(،( من املشاركني %31) ابإلضافة إىل
 أوافق(.ال )من املشاركني 

 
 حتليل ممارسة اللغة:(ز

 ممارسة اللغة

فق 
أوا

شدة
ب

وعا  
ق ن

أواف وافق ما 
أ

ري 
ال أد

فق  
 أوا

ال فق  أبدا
 أوا

ال
ا ما

نوع
وافق 

ال أ
 

 ابلفصحىالتدريب املستمر على احملادثة 
 يساعد على اتقان الفصحى

69% 15% 15% - - - - 

يساعد عالقة النطق السليم مبمارسة اللغة 
 على التمييز بني الفصحى واللهجة احملكية

64% 15% 15% - - - - 

حيد من  حصر اللغة يف الصف الدراسي
 اتقان الفصحى

53% 15% 31% - - - - 

 يضعف من اتقاناالبتعاد عن ممارسة اللغة 
 الفصحى

62% 15% 23% - - - - 

 ( احملور السادس: )و( ممارسة اللغة7اجلدول رقم )
نتائج حتليل ممارسة اللغة يف أربع نقاط أساسية.  عرضت فيه( حتليل احملور السادس والذي 7يوضح اجلدول رقم )

على أن استمرار املتعلم غري الناطق ابلعربية على احملادثة (بشدة أجابوا )أوافقالنتائج أن أغلب املشاركني  أظهرت
( من جمموع %69قدرته على التفريق بسهولة بني الفصحى واللهجة احملكية بنسبة تبلغ )من ابلفصحى يعزز 

 .على التوايل(%15بنسبة ))أوافق( دل بقية املشاركني يف اإلجابة بـ)أوافق نوعا ما( ووتعا املشاركني
أن الفهم الصحيح ملعاين املفردات، ؛ فأظهرت النتائج الثانية نتائج عالقة النطق السليم مبمارسة اللغةالفقرة  عرضت

النتائج  أظهرتوالنطق السليم ينمي قدرة املتعلم غري الناطق ابلعربية على إجادة التحدث ابلفصحى، حيث 
من (%15)بة ( بنسأوافق( و)أوافق نوعا ما)اإلجابة بـ، وتتعادل (بشدة أجابوا )أوافق( من املشاركني %64)أن

 جمموع املشاركني.
النتائج أن إجاابت املشاركني  فبينت ؛اللغة يف الصف الدراسي ممارسة حصرأتثري النقطة الثالثة  تناولت 

على أن  )أوافق(و (نوعا ما )أوافقو (بشدة )أوافق( بني %31( و)%15( و)%53)بـ إمجاال تباينت ابملوافقة
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سة اللغة العربية الفصحى داخل الصف الدراسي حتد من قدرة املتعلم غري الناطق ابلعربية على التمييز بني ممار حصر 
 . احملكية الفصحى واللهجة

النتائج أن إجاابت  ؛ فبينتاالبتعاد عن ممارسة اللغةو حصر اللغة يف الصف أتثري النقطة الرابعة  وضحت 
 و (نوعاما )أوافق، و(بشدة )أوافق( بني %23( و)%15( و)%62)بني بنسب  ابملوافقة تراوحتاملشاركني 

ر يضعف قدرة املتعلم غري الناطق ابلعربية راعلى أن عدم التدرب على ممارسة اللغة العربية الفصحى ابستم )أوافق(
 احملكية. على التمييز بني الفصحى واللهجة

 
 حتليل دافعية تعلم اللغة:(ح

 الدافعية

فق 
أوا

شدة
ب

فق  
أوا

 ما 
وعا

ن
 

وافق
أ

ري 
ال أد

فق  
 أوا

ال فق  أبدا
 أوا

ال
ا ما

نوع
وافق 

ال أ
 

يساعد  الرغبة يف تعلم الدروس الدينية والفقهية
 على اتقان الفصحى ومتييزها عن اللهجة احملكية

62
% 

15
% 

23
% 

- - - - 

يساعد يف التمييز بني فهم القصص القرآين 
 الفصحى واللهجة 

62
% 

14
% 

23
% 

- - - - 

يضعف قدرة  جتياز الدرس اللغويإإىل ع التطل
 التمييز بني الفصحى واللهجة احملكية

46
% 

31
% 

23
% 

- - - - 

تقوي قدرة العالقات والروابط االجتماعية  
 التمييز بني الفصحى واللهجة احملكية

8% 8% 31
% 

15
% 

15
% 

15
% 

8% 

يزيد من قدرة  التعامل مع اجملتمعات العربية
 التمييز بني الفصحى واللهجة احملكية

15
% 

23
% 

31
% 

8% - 15
% 

8% 

 ( احملور السابع: )ز( الدافعية8اجلدول رقم )
النتائج أن  أظهرت مخس نقاط أساسية. تضمن وقد( حتليل احملور الدافعية لتعلم اللغة. 8اجلدول رقم ) يوضح

فهم الفرق تساعد يف على أن الرغبة يف تعلم الدروس الدينية والفقهية  (بشدة أجابوا )أوافق%( من املشاركني 62)
%( من  23)و (نوعا ما أجابوا )أوافق( من املشاركني %15بني الفصحى واللهجة احملكية، ابإلضافة إىل نسبة )

 . كانت إجابتهم )أوافق(املشاركني  
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العربية للناطقني بغريها، وقد أظهرت  اللغةالنقطة الثانية أثر فهم القصص القرآين يف دافعية تعلم  عرضت 
فهم القصص القرآين يساعد على فهم الفرق بني  أن على (بشدة أجابوا )أوافق( من املشاركني %62)النتائج أن

أجابوا %( من املشاركني  23)( ونوعا ما أجابوا )أوافق ( من املشاركني%14)والفصحى واللهجة احملكية، 
 . )أوافق(
يف أتثريها على قدرة التمييز بني الفصحى  دافعية التطلع إىل اجتياز الدرس اللغوي عرضتلثة النقطة الثا 

تطلعات املتعلم غري الناطق ابلعربية يف  أن على (بشدة )أوافق( من املشاركني %46) النتائج أن أظهرتف واللهجة؛
( %31اجتياز الدرس اللغوي يعزز قدرته على فهم الفرق بني الفصحى واللهجة احملكية، هذا ابإلضافة إىل نسبة )

 .أجابوا )أوافق(%( من املشاركني  23و) (نوعا ما أجابوا بـ )أوافقمن املشاركني 
يف قدرة التمييز بني العربية الفصحى واللهجة  لروابط االجتماعيةالعالقات وا تناولت أتثريالنقطة الرابعة  

 تقوية العالقات أن على ابملوافقة إمجاالً أن غالبية املشاركني أجابوا  جالنتائفأظهرت  احملكية للناطقني بغريها؛
الفرق بني الفصحة  على إدراك غري الناطق ابلعربية ( يساعد املتعلممثالً  االجتماعية ابجملتمعات العربية )الزواج

أجابوا ( ممن %8) إىل على ذلك املشاركني موافقة( من املشاركني. وتدنت %31) بلغتواللهجة احملكية بنسبة 
 .(نوعا ماأوافق  أجابوا )ال( من املشاركني %15. ويف املقابل )(نوعا ما )أوافق و( بشدة )أوافق

على قدرة التمييز بني الفصحى واللهجة لدى  العربيةالتعامل مع اجملتمعات أتثري النقطة اخلامسة عرضت  
جاابت املشاركني؛ ذلك أن غالبية املشاركني أجابوا إيف متفاوتة  اً النتائج نسب أظهرت. حيث الناطقني بغري العربية

يضعف قدرة املتعلم على إدراك الفرق بني الفصحة واللهجة  لة التعامل مع اجملتمعات العربيةوافقة على أن قابمل
كما هو موضح أجابوا )ال أوافق(  ( من املشاركني %15. ويف املقابل ))أوافق( ( من املشاركني%31احملكية بنسبة )

 (.8يف اجلدول رقم )
 

 الدراسةنتائج 
 اإلانث فيهم تزيد وا من جنسية ماليزية، وأنَّ نسبة أنَّ أغلب الطلبة احملبني لتعليم اللغة العربية الناطقني بغريها كان

اخلامسة والعشرين ومبعدل تراكمي )جيد جداً( أعمارهم بني الثانية والعشرين و  ، وجلهم تراوحتعن نسبة الذكور
 لألغلبية.

 مما يسبب هلم صعوبة يف التمييز بني  ،خارج احلروف بني الفصحى واللهجةتذبذبت نسبة إدراك الطالب مل
 صحى وبني اللهجة احملكية.الف



Journal of Arabic Language for Specialized Research   (JALSR) VOL:2, No:2, 2016 

 
 

 
 
 
69 

Journal of Arabic Language for Specialized Research   

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

  تبني  أنَّ املشاركني يدركون صعوبة القواعد اللُّغوية يف الفصحى، وهذه الصعوبة جتعلهم مييلون إىل تعلم األلفاظ
منهم أنه ال فرق بينهما، وأنَّ  السهلة واليت ختلو من القواعد النطقية يف اللهجة احملكية خللوها من القواعد ظناً 

 ضعف الرتكيز على فهم قواعد اللُّغة يؤدي إىل ضعف القدرة على التمييز بني اللَّهجة احملكية والفصحى .
 التمييز بني الفصحى واللهجة احملكية. بتوظيف املهارات الفكرية أتثري كبري على تدرك غالبية عينة الد ِّراسة أنَّه 
  العربية للعربية الفصحى؛ ذلك أن مراكز حتفيظ القرآن يرون  يف اكتساب املتعلم الناطق بغريللبيئة الدور الكبري

 أهنا بيئة مناسبة تساعدهم على تعلم اللُّغة الفصيحة ومتييزها من اللَّهجة احملكية.
 ،جملتمعات وأن االختالط اب أنَّ ممارسة اللغة يف حدود الدرس اللغوي والصف فقط حيد من اثقاهنم للغة الفصحى

 العربية له الدور األساسي يف تعلم اللغة العربية الفصحى.
  إن اختالف الدافعية لدي املتعلمني للغة العربية الناطقني بغريها دور يف تعلم العربية الفصحى، وأنَّ من أراد تعلم

اهه حتقيق التواصل فقط كان اجت  ومن التالوة القرآنية، وفهم القصص القرآين وعلوم الفقه اجته إىل تعلم الفصحى،
 فإنه يتجه إىل تعلم وحفظ كل ما كان صوات نطقه عربيا، ظنا منه أهنا فصحى. 

 
 توصيات الدراسة

  االهتمام بتعليم خمارج احلروف للمتعلمني غري الناطقني ابلعربية، وتضمينها يف املناهج الدراسية بشكل مبسط
 وسلس.

 ت الفكرية يف التواصل اللغوي بشكل صحيح.الرتكيز على تعليم كيفية  استخدام املهارا 
 حتاكي ترمجة للجمل العربية الفصيحة ذات االستعمال اليومي،  العمل على وضع أمناذج من املعاجم اإللكرتونية

 ومتييز بعض مفرداهتا من اللهجات.
  األساسية اجلمل العمل على إجياد سبل سهلة وميسرة يف تعليم قواعد الفصحى بطريقة تساعد على تكوين

 حىت ال يشعروا بصعوبة قواعد اللغة الفصيحة. وذات الرتكيب البسيط بشكل سليم،
  زايدة االهتمام مبراكز حتفيظ القرآن الكرمي، وإدخال اجلانب احلواري خالل فرتة التعلم، وسرد قصص القرآن حىت

كل السياقات اللغوية، ومن مث    يستطيع املتعلم الناطق بغري العربية أن يتدرب على فهم املعاين للمفردات يف
 تركيب اجلمل الفصيحة بشكل سهل وصحيح.

  حماولة خلق بيئة لغوية واسعة النطاق وذلك من خالل عقد ندوات وورش عمل للغة العربية بشكل دوري
 عليها، واالستفادة من الناطق العريب يف هذا النطاق بقدر املستطاع.  إبشراف من املؤهلني علمياً 
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  إلكرتونية أو مكتبية للمسامهة يف  ووضع معاجم تليب هذ الغرض سواءاً  ابجلانب الصويت للغة العربية،االهتمام
 توضيح احلروف وصفاهتا وخمارجها منفردة اترة، وداخل املفردة اترة أخرى، مث داخل النص.

 تعليمها لغريهم من  عقد دورات وورش عمل خاصة داخل اجلامعات للمتعلمني الناطقني بغري العربية الراغبني يف
 أجل تدعيم تعلم اللغة عندهم.
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