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ية
ثان

ة 
لغ

ة 
ربي

لع
م ا

لي
تع

ة 
جل

م
2م.

01
س 9

سط
 أغ

-  
هـ

14
40

ة( 
حلج

و ا
 )ذ

اين
 الث

دد
الع

 - 
وىل

األ
نة 

لس
ا

ص.ب 12500 الرياض 11473
هاتف:00966112587268 - 00966112581082

nashr@kaica.org.sa :الربيد اإلليكرتوين

السنة األوىل - العدد الثاين )ذو احلجة( 1440هـ  - أغسطس 2019م.

ردمد:8290 - 1658 

الرفض واالعتذار في العربية لغة ثانية: مقارنة بين أداء طالب 

متقدمين من غير الناطقين بالعربية وأداء الناطقين األصليين

معوقات اكتساب العربية لغة ثانية لدى متعلميها في المملكة العربية السعودية:

دراسة لسانية في ضوء متالزمة »الِكفاية واألداء«

تقويم أهداف سلسلة العربية بين يديك لغير الناطقين 

بها في ضوء معايير األهداف التربوية

فاعلية الّتطبيق القائم على الهواتف الذكّية لتنمية مهارات الخّط العربّي

لدى متعّلمي الّلغة العربّية الّناطقين بالفرنسّية

الهوية المهنّية لدى معلمي اللغة العربية لغة ثانية

واقع تعليم العربية خارج الوطن العربي

 -تركيا نموذًجا-

سلسلة تعليم العربية للصغار )العربية بين يدي أوالدنا(
األمين العام

المشرف العام على المجلة
أ. د. عبداهلل بن صالح الوشمي
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ينظر املركز إىل جماالت خدمة اللغة العربية بوصفها مسارات تتيح للجميع فرصة العمل والتنوع فيها، ولئن 
نشطت مؤسسات عدة يف اخلدمة التنفيذية والعملية والتفاعلية تعلياًم وتدريبًا ودعاًم للغة العربية ونرشها يف العامل، 

فإن املسار العلمي جيب أن حيظى بتكاتف اجلميع، وأن ختصص له املؤسسات حيزًا راشدًا يف مسريهتا.

ومن هذا املنطلق يعمل املركز يف افتتاح املراكز واملعامل كام هو احلال يف أذربيجان والبوسنة مثال، ودعم املنح 
كام يف عموم إفريقيا، والتعاون مع الوزارات واجلمعيات يف عدة برامج، ولكنه جيتهد يف ترقية العمل يف البحوث 
العلمية التخصصية ودعمها وتكوين الفرق البحثية فيها، فصدر له يف هذا املجال سلسلة مهمة جدا  لرصد حال 
اللغة العربية يف العامل، وسالسل أخرى يف موضوعات متعددة، ويتعاون مع اليونسكو يف إطالق تقريرها القومي 
تأليف سالسل ومقررات علمية، ويتعاون مع اجلامعات يف مرشوعه  التعليم يف  العربية، ومع وزارة  اللغة  عن 

الوطني عن التصورات الذهنية لطالب اجلامعات السعودية جتاه اللغة العربية.

أخذتا  قد  اللغوية  والسياسة  التخطيط  وجملة  العربية  اللسانيات  جملة  فإن  املحكمة،  العلمية  املجالت  وأما 
حضورمها املميز، وتواصلت أعدادمها لتتجاوزا الثامن من كل جملة، وتأيت جملة )تعليم العربية لغة ثانية(، لتكون 
ثالثة املجالت العلمية املتخصصة، ولتحظى بالدعم الكامل من املركز لتتساوق مع جهوده يف التعاون مع معاهد 
العربية وغري  البالد  املثيلة يف  السعودية، واجلهات  اجلامعات  بغريها ووحداهتا يف  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم 
اللغوي  متنوعة ختدم صاحلنا  ليعالج قضايا وموضوعات  الثاين  العدد  املركز بصدور  نسعد يف  العربية، ولذلك 

العام. 

وإذ أشــكر هليئــة التحريــر جهودهــا القيمــة، فــإين أدعــو املتخصصــني يف هــذا النطــاق للتواصــل الفاعــل 
ــده  ــدد يف موع ــذا الع ــأيت ه ــرش، وي ــي يف الن ــارها العلم ــذ مس ــة لتأخ ــم العلمي ــرض أبحاثه ــة بع ــع املجل م
ليكــون التحقيــق الفعــي لنمــو املجلــة الرتاكمــي، والنمــوذج الشــاهد لتخصــص املجلــة وهــي تتكامــل مــع 
مســارات النــرش األخــــرى يف املركــز عــى مســتوى الكتــب، أو املرشوعات، ويســعد املركــز باطالع الســــادة 
 (http://kaica.org.sa) العلامء والباحثيــــن عى إصــــدارات املركز مــــن خــــالل موقعــــه اإللكتــــروين

والدخــول عــى صفحــة املكتبــة واإلصــدارات لتصفــح كافــة اإلصــدارات اإللكرتونيــة .

وفق اهلل اجلميع، وسدد اجلهود.

األمني العام
املرشف العام عى املجلة

أ. د. عبداهلل بن صالح الوشمي


