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 ملخص البحث )عريب(
 

ة ملددددارل السعنسددديتعلددديم الععبيدددة يف اغدددو  لالتعدددع  علدددى التلطدددي  اللالبحدددىل    هددد ا هدددد       
 ني: العئيس نيكلة البحىل يف السؤالوقد حتددت مش، الععبية يف دولة بنني

 ني؟ة يف دولة بنتعليم الععبية يف املدارل السعنسية الععبيل اللغو ما واقع التلطي   -
  ولة بنني؟لععبية يف داتعليم الععبية يف املدارل السعنسية لما مدى مناسبة التلطي  اللغو   -
ني  مددداودا  ملددد الوصدددسي التحليلدددي ولتحقيدددا مدددا ليدددد   ليدددد البحدددىل اسدددتلدام الباحدددىل املدددني     

معل ددي  معل ددام مددن (83) ، حيددىل قبددا البحددىل علددى عينددة بلدد  ح  يددااإلحصددائي يف ااسددا ت
 . املدارل السعنسية الععبية يف دولة بننياللغة الععبية يف 

مددددن   ختصددددا و  اخلددددا  وامددددن ذ ومتثلدددد ادوات البحددددىل ا سددددتبانة الدددد  حكددددم علييددددا عدددددد    
 األسات  .

 .ىل نتائ  البحمن األساليب واملعاجلات اإلحصائية وصو     الباحىل عدداوقد استلدم     
 ووفقا لتلك النتائ  اوصى البحىل جب لة من التوصيات جاء من امهيا:    

ىل اوضدددحد اللغدددو ، حيددد تعالدددا الع قدددة التكامليدددة والت لميدددة بدددني التلطدددي  اللغدددو  والواقدددع -
 النتائ  ضعف تلك الع قة.

لنتددائ  ااددع  علددى وضددوف اهدددا  التلطددي  اللغددو  مددن املتلصصددني، حيددىل اوضددحد ا -
 عدم وضوف اهدا  التلطي  اللغو .

    سياسدددة  دولدددة بندددنييفدعدددم التلطدددي  اللغدددو  لتعلددديم الععبيدددة يف املددددارل السعنسدددية الععبيدددة  -
 وقنية ض ن اسرتاتي يات الدولة.

 لتطبيقد.تعالا التلطي  اللغو     قعارات ملامة  -
 لععيب.رج الوقن اتكثيف التواصل بني العامل الععيب ومؤسسات تعليم اللغة الععبية خا -
حتياجدات ارها، وا الع ل على  نشاء معصد لغو  لعصد مددى انتشدار الععبيدة، وامدانن انتشد -

 ال  حتتاج  لييا الدول امليت ة بتعليم الععبية.
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Abstract  
Summary 

 
The aim of this research is to identify the language planning 

for teaching the Arabic language in French Arab schools in 

Benin, and the research problem has been identified into two 

main questions: 

- What is the reality of language planning for teaching the 

Arabic language in French-Arab schools in Benin? 

 - How appropriate is language planning for teaching the 

Arabic language in French-Arab schools in Benin? 

    To achieve the aims of this research, the researcher used 

the descriptive analytical method provided with the 

statistical approach in the calculations, where the research 

was applied to a sample of (83) teachers from the Arabic 

language teachers in French Arabic schools in Benin. 

    The research tools were the questionnaire or list of 

questions, which was judged by a number of experienced 

and specialized professors. 

    The researcher used several methods and statistical 

treatments to reach the results of the research. 

According to these results, the research recommended a set 

of recommendations, the most important of them are: 

- Enhancing the complementary relationship between 

linguistic planning and linguistic reality, in which the results 

have shown that this relationship is weak. 
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- Ensuring clarity of the goals of language planning from 

specialists, where the results have shown that the objectives 

of language planning are not clear. 

- Supporting the language planning for teaching Arabic 

language in French-Arab schools in Benin by having a 

national policy within the country's strategies. 

- Strengthening language planning into binding decisions to 

its implementation. 

- Intensifying communication between the Arab world and 

the institutions of teaching of the Arabic language outside 

the Arab world. 

- Working to establish a language observatory that monitors 

the spread of Arabic, the places where it spreads, and the 

needs of those countries interested in teaching Arabic. 
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Résumé 

 
        L'objectif de cette recherche est d'identifier la 

planification linguistique pour l'enseignement de l'arabe 

dans les écoles franco-arabes au Bénin, et la problematique 

de recherche a été identifié dans les deux questions 

principales: 

-Quelle est la réalité de la planification linguistique pour 

l'enseignement de l'arabe dans les écoles franco-arabes au 

Bénin? 

- Dans quelle mesure la planification linguistique est-elle 

appropriée pour l'enseignement de l'arabe dans les écoles 

franco-arabes au Bénin? 

       Pour atteindre le but de cette  recherche, le chercheur a 

utilisé la méthode analytique descriptive fournie avec 

l'approche statistique dans les calculs, où la recherche a été 

appliquée à un échantillon de (83) enseignants parmi les 

enseignants de langue arabe dans les écoles franco-arabes au 

Bénin. 

        Les outils de recherche étaient le questionnaire, jugé 

par un certain nombre de professeurs specialistes et 

expérimentés. 

       Le chercheur a utilisé un certain nombre de méthodes et 

de traitements statistiques pour atteindre les résultats de la 

recherche. 

       Selon ces résultats, la recherche a abouti a recommandé 

un ensemble de recommandations, dont les plus importantes 

sont: 

- Renforcer la relation rapport complémentarite entre la 

planification linguistique et la réalité linguistique, les 

résultats ayant montré que cette relation est faible. 

- Assurer la clarté des objectifs de la planification 

linguistique de la part de spécialistes, puisque les résultats 
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ont montré que les objectifs de la planification linguistique 

ne sont pas clairs. 

- Soutenir la planification linguistique pour l'enseignement 

de l'arabe dans les écoles franco-arabes au Bénin à avoir une 

politique nationale dans le cadre des stratégies du pays. 

-Renforcer la planification linguistique par des décisions 

contraignantes pour sa mise en œuvre. 

- Intensifier les relations entre le monde arabe et les 

institutions d'enseignement de la langue arabe des pays non 

arabe. 

- Créer un observatoire de langue arabe pour son suivi et le 

recenssement des besoins des pays ou elle s'enseigne. 
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