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 أدريانا ماشكو
 

 
 ا ليفيتسكاماجدالين
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 فاشاو، أننا  ماجدالينا ليفيتسكا
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 فاشاو، أننا  ماجدالينا ليفيتسكا

 
 

 

 

 

 

s. 10 
 

 
 

 
 
s. 96 
turystyka, podróże  
 

(السياحة والسفر)  
 
 
dane geograficzne 
 

(المعلومات الجغرافية)  
 
pogoda, klimat 
 

(جو والطقسحالة ال)  
 
s. 102 i 104 
Al-Mutama al-arabī al-muāir. Nuū wa-tamrīnāt. 
 
s. 118 
języka standardowego (fu)  
 
s. 135 
(Bi-ismi Llāhi r-ramni r-ram) 
 
masu 
 
s. 143 
Al-Kitāb al-asās f talm al-luġa al-arabiyya li-ġayr an-nāiqna bihā 
 
Przypis 50: Są to zwroty:  

لعنة اهلل على، اهلل يهّنيك اهلل يرحمه، يا هلل، ما شاء اهلل، رضي اهلل عنه، صّلى اهلل عليه وسّلم، الحمد هلل،  إن شاء اهلل،  . 
 
s. 144 
przypis 56: A. Ibn Ibrām al-Fawzān 
 
s. 148 

przypis 68: 
W analizowanych słownikach można znaleźć zarówno zwroty o charakterze eksklamacji, jak i idiomy itd., 

np. R. Baalbaki, op. cit.: s. 58: أخذ اهلل بيدك!  („Niech Bóg ci pomoże!”; „Niech Bóg ci błogosławi!”), s. 172:  إّن اهلل
.ُيْمِهل وال ُيْهِمل  („Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy.”), s. 212: أّي واهلل!  („Tak, na Boga!”), s. 217:  باهلل! („Na Boga!”), 
s. 258: تاب اهلل عليه!  („Oby Bóg mu wybaczył!”), s. 471: كّفى باهلل حسيًبا!  („Sam Bóg wystarcza!”), s. 539: هلل َدُرُه!  („Co 
za szlachetny, hojny człowiek!”), s. 644: ال سمح اهلل!  („Broń Boże!”/ „Niech Bóg broni!”), s. 780: ( !َعمر اهلل! )لعمر اهلل  
(„Na Boga!”/ „Na wiecznego Boga!”); H. Wehr, op. cit.: s. 30: باهلل عليك!  („Na Boga!”), s. 30: هلل َدُرّك!  (wyraz 
zachwytu i pochwały); M. A. Alkhuli, op. cit., s. 7: أشهد اهلل (wzywać Boga na świadka), s. 19: اهلل إلى تاب  (zwrócić 
się do Boga, żałując za swoje uczynki), s. 21: تضّرع إلى اهلل (błagać Boga), s. 33: َحْسِبَي اهلل („Bóg mi wystarcza.”), s. 
 .s ,(dla wyrażenia sympatii, uprzejmości) اسم اهلل حولك وحواليك :H. Maxos, op. cit., s. 12 ;(wzywać Boga) دعا اهلل :41



11

od redaktorów

Niniejszy, trzeci tom serii monograficznej Dydaktyka języka arabskie-
go stanowi kontynuację publikacji na temat nauczania języka arabskiego 
w warunkach polskiej szkoły wyższej, których autorami są zarówno ara-
biści, jak i przedstawiciele innych filologii zajmujący się dydaktyką ję-
zyków obcych w teorii i w praktyce edukacyjnej. Seria ta, publikowana 
nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 
powstała z inicjatywy Pracowni Języka i Kultury Arabskiej UMK 
w Toruniu. Jej zamierzeniem jest wniesienie wkładu w rozwój glotto-
dydaktyki arabistycznej, zapoczątkowanej takimi opracowaniami i mo-
nografiami, jak: Dydaktyka języka arabskiego E. Górskiej, M. Skoczka 
i A. Hasana (1999) oraz Nauczanie języka arabskiego I. Król (2005). 

Pierwszy tom serii, zatytułowany Teoria – praktyka – perspektywy, 
dotyczył dydaktyki języka arabskiego jako obcego pojmowanej jako jed-
na z dziedzin językoznawstwa stosowanego. Drugi tom, Rozwijanie re-
ceptywnych sprawności językowych, omawiał szczegółowe zagadnienia 
dotyczące kształcenia sprawności czytania oraz rozumienia ze słuchu. 
Obecny tom poświęcony jest natomiast rozwijaniu sprawności produk-
tywnych w nauczaniu języka arabskiego w jego różnorodnych odmia-
nach. 

Artykuły zostały zgrupowane w czterech częściach. W pierwszej 
z nich Jolanta Sujecka-Zając omawia językoznawcze i glottodydaktycz-
ne konteksty rozwijania kompetencji produktywnych w uczeniu się/na-
uczaniu języków obcych. Charakteryzuje z punktu widzenia teorii języ-
koznawczych te elementy języka mówionego oraz języka pisanego, które 
są szczególnie istotne w procesie uczenia się/nauczania języków obcych, 
a następnie w tym kontekście wyznacza cele dydaktyczne, środki służące 
ich osiągnięciu oraz narzędzia do pomiaru stopnia realizacji założonych 
celów. Z kolei Teresa Siek-Piskozub przedstawia symulację jako technikę 
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o charakterze zadaniowym służącą doskonaleniu produkcji ustnej w języ-
ku obcym oraz ilustruje swój wywód przykładową symulacją możliwą do 
przeprowadzenia podczas lekcji języka arabskiego. 

W części drugiej tomu Iwona Król prezentuje problematykę kształ-
cenia sprawności produktywnych podczas nauczania arabskiego języka 
literackiego Polaków na etapie podstawowym, w którym zasadniczą 
rolę odgrywają ćwiczenia przedkomunikacyjne, pozwalające wyrabiać 
u uczących się właściwe nawyki językowe. Zwraca szczególną uwagę 
na zagadnienie błędu językowego i postuluje planowanie nauczania na 
podstawie wyników badań kontrastywnych, które pozwalają przewidy-
wać, jakie błędy popełniają Polacy uczący się języka arabskiego. Ta sama 
autorka w kolejnym artykule omawia zasady kształcenia sprawności mó-
wienia i pisania w trakcie nauczania języka arabskiego na poziomie za-
awansowanym. Na tym etapie postuluje stosowanie odmiany standardo-
wej oraz włączanie w zakres nauczania także odmian zinterferowanych 
przez dialekty, a także posługiwanie się przede wszystkim materiałami 
autentycznymi. Zwraca uwagę na konieczność budowania pozytywnej 
motywacji do nauki oraz kształtowania autonomii uczącego się, dzięki 
której student, a następnie absolwent potrafi samodzielnie rozwijać swo-
ją kompetencję komunikacyjną. Z kolei Joanna Zastrzeżyńska wskazuje 
na rolę list frekwencyjnych i słowników frekwencyjnych w rozwijaniu 
sprawności produktywnych. Przytacza przykłady korpusów leksykalnych 
przetestowane w trakcie własnej praktyki dydaktycznej i wyraża opinię, 
że podstawę nauczania powinny stanowić listy zawierające co najmniej 
kilkaset leksemów o największej częstotliwości występowania w danym 
języku. 

Część trzecia niniejszej pracy poświęcona jest rozwijaniu sprawno-
ści mówienia w nauczaniu języka arabskiego jako obcego. Magdalena 
Al-Sayadi charakteryzuje tutaj najbardziej skuteczne techniki sprzyjające 
skutecznemu rozwijaniu sprawności mówienia w języku arabskim, co po-
winno stanowić jeden z ważniejszych celów nauczania. Zwraca uwagę na 
konieczność rozbudzania motywacji studentów do uczenia się za pomocą 
dostarczania im odpowiednich bodźców, a także na potrzebę oswajania 
ich z sytuacją dyglosji w krajach arabskich. Ten ostatni problem podej-
muje także Magdalena Kubarek, która w nauczaniu języka arabskiego na 
poziomie średniozaawansowanym proponuje wykorzystanie odpowied-
nio wyselekcjonowanych tekstów literackich w procesie kształtowania 
ustnej kompetencji komunikacyjnej. Adrianna Maśko natomiast, przypi-
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sując duże znaczenie rozwijaniu kompetencji interkulturowej, postuluje 
wprowadzanie zwrotów religijnych podczas zajęć konwersatoryjnych już 
od najwcześniejszych etapów nauczania języka arabskiego. Podaje także 
obszerne zestawienie takich fraz, wybranych z podręczników do nauki 
języka arabskiego oraz prezentuje przykładowe ćwiczenia. 

Kompetencji kulturowej poświęcony jest w całości czwarta część 
tego tomu, na którą składają się teksty autorstwa Magdaleny Lewickiej 
i Anny Waszau. Autorki charakteryzują problematykę kompetencji kul-
turowej w świetle współczesnej glottodydaktyki oraz wskazują na ścisłe 
relacje pomiędzy kompetencją komunikacyjną i kompetencją międzykul-
turową w dydaktyce języka arabskiego. W kolejnym artykule prezentują 
zarys programu kulturo- i realioznawczego przeznaczonego do realiza-
cji w dydaktyce języka arabskiego jako obcego (na poziomie zaawan-
sowania językowego A1–A2) oraz pomocne w jego realizacji założenia 
dydaktyczno-metodyczne. Zwieńczenie tej tematyki stanowi przegląd 
wybranych podręczników do nauki języka arabskiego jako obcego pod 
kątem obecnego w nich kulturowego korpusu tematycznego.

Oddając do rąk Czytelników kolejny tom monografii Dydaktyka języ-
ka arabskiego mamy nadzieję, że przyczyni się on do podjęcia dalszych 
badań w tej dziedzinie oraz do jej rozwoju.

Barbara Michalak-Pikulska
Magdalena Lewicka
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word of the editors

The third volume of the monograph series entitled The Didactics 
of Arabic Language we hereby present to the readers is the continuation 
of the publications regarding the teaching of Arabic language in Polish 
academic education. The papers included in this monograph were writ-
ten by Arabists and the representatives of the other language philologies 
dealing with the didactics of foreign language teaching in theory and 
in educational practice. The series published by the Scientific Publishing 
House of the Nicolas Copernicus University originated on the initiative 
of the Arabic Language and Culture Centre of the Nicolas Copernicus 
University in Toruń. It aims to contribute to the development of the Arabic 
glottodidactics initiated with such papers and monographs as: Dydaktyka 
języka arabskiego (Didactics of Arabic) by E. Górska, M. Skoczek and 
A. Hasan (1999) and Nauczanie języka arabskiego (Teaching Arabic 
Language) I. Król (2005). 

The first volume in the series, entitled Theory – Practice – Perspectives, 
regarded the didactics of Arabic as a foreign language, perceived as one 
of the disciplines of the applied linguistics. Volume 2, The Development 
of the Receptive Language Skills, dealt with the detailed issues on the 
development of the reading and listening comprehension. The present vo-
lume is dedicated to the development of the productive skills in teaching 
Arabic in its various forms. 

The papers have been grouped in four chapters. In the first of them, 
Jolanta Sujecka-Zając discusses the linguistic and glottodidactic contexts 
of the development of the productive competence in teaching/learning 
foreign languages. From the point of view of the linguistic theories, she 
characterizes the elements of a spoken and written language which are 
particularly significant in the process of teaching/learning foreign langu-
ages to indicate, within this context, the didactic objectives, the means 
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to achieve them and the tools to measure the degree of the realization 
of the assumed goals. In turn, Teresa Siek-Piskozub presents the simula-
tion as a technique of a task character serving the improvement of the oral 
production in a foreign language and illustrates her study with an exam-
ple of a simulation possible to be conducted during a lesson of Arabic.

In the second chapter of the volume, Iwona Król presents the pro-
blems connected with the development of the productive skills when te-
aching literary Arabic to Poles on a basic level, where the fundamental 
role is played by pre-communication exercises allowing the learners to 
develop the proper linguistic habits. The author brings particular atten-
tion to the issue of a language misuse and postulates for planning the te-
aching process on the basis of the result of contrastive research which 
allows the anticipation of the mistakes made by Polish learners of Arabic. 
In the next paper, the same author elaborates on the rules of teaching 
the speaking and writing skills in teaching Arabic on the advanced level. 
At this stage she postulates for using the standard variety and including 
the varieties interfered by the dialects in the curriculum and emphasizes 
the need to use the authentic material in the first place. She points out 
the necessity of building a positive motivation for learning and shaping 
the autonomy of the learner with which a student – and a graduate in the 
future – can develop their communicative competence on their own. 
Joanna Zastrzeżyńska, in turn, indicates the role of the frequency lists 
and dictionaries in the development of the productive skills. She gives 
the examples of the lexical bodies tested in her own didactic practice and 
expresses the opinion that the basis of teaching should consist of the lists 
containing at least few hundreds of lexemes which are most frequently 
used in a given language.

The third chapter of this work is dedicated to the development of the 
oral skills in teaching Arabic as a foreign language. Magdalena Al-Sayadi 
characterizes here the most successful techniques promoting the efficient 
development of the oral skills in Arabic, which should constitute one 
of the most important goals of teaching. She indicates the need of in-
ducing the students’ motivation by providing them with the appropriate 
stimuli and also the necessity of making them familiar with the situation 
of diglossia in the Arabic countries. This problem is also discussed by 
Magdalena Kubarek who advocates for using the pre-selected literary te-
xts in the development of the oral communicative competence in teaching 
Arabic on the upper intermediate level. Adrianna Maśko, in turn, giving 
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a significant meaning to the development of the intercultural competence 
postulates for the introduction of the religious phrases in the conversation 
classes starting from the earliest stages of teaching Arabic. She also pre-
sents an extensive list of such formulas selected from the Arabic course 
books and gives the examples of exercises. 

Cultural competence is discussed throughout the whole chapter four 
of this volume, including the texts by Magdalena Lewicka and Anna 
Waszau. The authors characterize the problems of the cultural competen-
ce in the light of the contemporary glottodidactics and indicate the close 
relationship between the communicative and inter-cultural competen-
ce in the didactics of Arabic. In the next paper they present an outline 
of a culture and regional studies curriculum to be included in the didactics 
of Arabic as a foreign language (on A1–A2 level), as well as didactic and 
methodology assumptions which are helpful in the introduction of the 
curriculum. This scope of subjects is completed with the review of se-
lected course books used in teaching Arabic as a foreign language paying 
special attention to the presence of the cultural themes. 

Presenting the Readers with the next volume of the monograph enti-
tled The Didactics of Arabic Language we hope that it will contribute to 
the development of this discipline and will encourage further research. 

Barbara Michalak-Pikulska
Magdalena Lewicka
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