
 :المقدمة  -1

 
و لن يكون ذلك إال باالتجاه إلى  إن اكتساب األفراد للغة من أهم غايات المجتمع كي يكون فاعال و حيويا ،

تعليم اللغة األم من خالل تهيئة الفرص المناسبة لتعلم هذه اللغة وفقا إلمكانات المتعلم و استعداداته ، و 

ة العربية تواكب التطورات المعرفية و االجتماعية و لمنهج اللغعلى ما تبرز الحاجة إلى وثيقة وطنية 

التربوية وفق اتجاهات و أسس و معايير و أهداف و كفايات عامة توجه اللغة العربية و تعلمها في ظل 

  . الشامل للتربية و تكون مرجعا لتوصيف المنهج و بنائه و تطويره مما يحقق جودة التعليم  فالهد

 

 :مفهوم المنهج  -2

 
م يصف مجموعة من المكونات المنظمة لتحقيق غايات محددة و قد كانت األسبقية لفرانكلين هو مفهو

 .كتاب بعنوان المنهج  تأليفم في  1111

ره تصميما مفهوم منهج اللغة العربية باعتبا و انطالقا من أهمية تحديد المفهوم ، فالوثيقة الوطنية تتبنى

 –المتعلم  –األهداف ) و تعمل على توصيف مكوناته المختلفة لخطة عامة تستند إلى فلسفة تعليم المادة 

كما توضح الوثيقة العالقات ( إلخ ... التقويم  –الوسائل  –الطرائق  –المحتوى  –االتجاهات  –المعلم 

، وذلك سعيا إلى تحقيق طار معايير معينة تتصف بالجودة و المنهجية المتبادلة بين هذه المكونات في إ

 .ربوية المنشودة الغايات الت

 

 :فلسفة المنهج  -3

 
بما أن منهج اللغة يهدف إلى تعليمها باعتبارها وسيلة اتصال و لغة الدولة و أساس االنتماء العربي و 

 .حفاظ على القيم و التمسك بالدين سبيل النهوض و االرتقاء و الو اإلسالمي  ، 

 :يأتي على ما سبق فالمنهج يتأسس على ما  و بناء

إلسالمية و االنتماء و الوحدة  و مبادئ الدستور و طبيعة المجتمع و  مطالب نمو المتعلم و القيم ا

 .خصائص اللغة  و التغيرات و المستجدات و النظريات التربوية 

  

 :أسس بناء مكونات المنهج -4   

 
 : أساس اجتماعي -1

 .متنوع منفتح متدين صاحب قيممراعاة طبيعة المجتمع من حيث أنه مجتمع عربي مسلم له تاريخ عريق 

 

 :أساس نفسي  -2

التعرف على السمات النفسية للمتعلم حيث تتمثل هذه السمات بأن المتعلم له حاجات نفسية ينبغي تلبيتها  

و الترويح  كالحاجة لألمن و المحبة والرعاية و المعرفة و النجاح و الحرية و االستقرار و الثقة و االنتماء 

كما  الكتساب العلم و المعرفة ، م يحتاج إلى الدافعية للتعلم فكلما زاد الدافع زاد الجهد المبذولكما أن المتعل



كلما كان الغرض أو الهدف واضحا زاد من فاعلية الدافع ، كما  هكلما زاد اإلشباع انتفى الدافع ، كما أن هأن

 .أن الميل إلى شيء يعتبر من أهم الدوافع إليه 

فهمها ضرورة لتحقيق عوامل  فسية و اجتماعية حيث أنو المتعلم خصائص عقلية و نن لنمأ و نشير هنا

كثيرة كتوجيه السلوك و فهم الذات و تنمية القدرات و تنويع األنشطة و تنويع طرائق التعليم و تنويع 

 .وسائل التقويم لضمان شمول مختلف الفئات 

 

 

 :أساس لغوي  -3

طبيعة اللغة وخصائصها و تتمثل هذه الخصائص بأن اللغة العربية هي يقوم األساس اللغوي على اإلحاطة ب

لغة القرآن والحديث و الحضارة العربية و اإلسالمية و هي لغة الدولة الرسمية و هي لغة التعليم و التعلم 

 كما أن اللغة أساسا تكتسب من الممارسة اللغوية استماعا و تحدثا و قراءة وفي شتى المجاالت الدراسية 

كتابة ال عن الحديث عن اللغة نفسها مع مراعاة إلمام المعلم بقواعدها ألن القواعد عامل مساعد لضبط 

الممارسة ، كما أن المهارة اللغوية يتحقق اكتسابها باالستخدام الصحيح و األداء الغوي إرساال و استقباال 

يه فإنه يجب تعليمها و تعلمها و ال ننسى أن الضبط عنصرا أساسيا في بنية الكلمة و أواخرها و عل

ممارسة ال تقعيدا و تقنينا مع العلم أن هناك قدرا مشتركا بين اللغة الفصيحة و المحكية و عليه فمن 

الممكن أن تستثمر اللغة المحكية في إثراء الفصيحة للمتعلم ، و تجدر اإلشارة بأن اللغة في نشأتها تتمثل 

بأن اللغة هي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم " ني  في قوله في األصوات و يؤكد هذا الكالم ابن ج

 .و عليه يستوجب تقديم فني االستماع و التحدث على فني القراءة و الكتابة " 

و يجدر القول هنا أن مفردات اللغة قد تكون دالالتها محسوسة  أو مجردة و هذا يشير إلى ضرورة أن تقدم 

الصعب و من المحسوس إلى المجرد ألن المحسوسات تدرك  من السهل إلىتبعا لمبادئ التدرج  المفردات

أسهل من المجردات ، كما أن اللغة نظام شامل بكل العناصر كاألصوات و الحروف و المقاطع و الكلمات و 

التراكيب على هذا األساس وجب على المحتوى اللغوي لمنهج اللغة العربية عند توصيفه و تأليفه التحليل 

 .ي الدقيق لألنظمة اللغوية ألن اللغة أداة اتصال العلم

 

 

 :أساس تربوي  -4

و هو اإلفادة من النظريات و الدراسات و األبحاث التربوية و يتمثل ذلك في االنطالق من مبدأ التعلم الذاتي 

هتمام مع اال المدخل التكامليو االهتمام بالتعليم من خالل الذكاءات المتعددة و تعليم اللغة في إطار 

تراتيجية سباستراتيجيات و طرائق التعليم و التعلم ضمن المدخل التكاملي و من ضمن هذه االستراتيجيات ا

و التعلم التعاوني و التعلم المبرمج و استراتيجية أنماط التعلم و التواصل اللغوي و  األنشطة) التعلم الفعال 

استخدام الوسائل و التقنيات و المواقف التدريبية  خرائط المفاهيم و أساليب التغذية الراجعة مع مراعاة

كما يجد الذكر على التركيز على أهمية االتجاه إلى تعليم التفكير و اتخاذ مهاراته سبيال للحياة و ذلك يكون 

من خالل تعرف المعلم طرائق التعليم و تنمية الفكر للمتعلم مع استخدام مهارات التفكير و خاصة التفكير 

التفكير اإلبداعي كما يجب أن يوجه التفكير تجاه القيام بإنجازات إيجابية مع كونه ممتعا ال معقدا الناقد و 

  . أو ممال 

 

 

 

 

 



 

 :وظائف اللغة  -5

 
 :للمتعلم تتمثل في انطالقا من األسس السابقة فاللغة تؤدي وظائف مهمة في المحيط االجتماعي و الثقافي 

 . تباط المتعلم باهلل و كتابه و سنة رسوله و التراث اإلسالمي اللغة أداة ار -1                 

 .اللغة أداة اتصال  -2                 

 .اللغة أداة التفكير و صانعته  -3                 

 .اللغة أداة التعبير عن المتعلم و إشباع حاجاته و إعداده للحياة المعاصرة  -4                 

 .اللغة أداة التعلم و التثقيف و و اكتساب المعلومات و الخبرات  -5                 

 .اللغة أداة النمو الوجداني و تكوين اإلحساس بالجمال و االستمتاع به و تربية الذوق  -6                 

 بي و تحقيقاللغة أداة تحقيق الترابط بين أفراد المجتمع و أبناء الخليج و الوطن العر-7                 

 .األخوة اإلنسانية                   

 

 

 :مكونات المنهج  -6

 
 :مكونات المنهج تتصف بالترابط و التكامل و االتساق و هي تتمثل في 

 

 :األهداف  -1

و هي التغييرات المنشودة التي يسعى المنهج إلى تحقيقها في شخصية المتعلم و تكمن أهميتها في توجيه 

إلى غايات محددة تتطلع إليها الدولة و ال تكون هذه األهداف فاعلة إال من خالل خطة  العملية التعليمية

بدقة  هتعليمية محددة و تبني أفضل االتجاهات في التعليم مع اختيار المحتوى و طرائق دراسته و تقويم

 .متناهية 

 :و تصنف أهداف منهج اللغة العربية إلى *                    

 :األهداف العامة  -1                          

 و هي أهداف عامة مجردة حيث تشير إلى تغيرات كبرى منشودة في سلوك المتعلم  -                           

 و يتطلب تحقيقها مروره بجميع مراحل التعليم و تحتاج إلى جهد منظم و تنسيق بين                           

 .المؤسسات التعليمية و االجتماعية                            

 : األهداف الخاصة  -2                          

 هي أكثر تخصصا و أقل تجريدا و هي تصف النواتج المرغوبة في مرحلة تعليمية -                           

 (مهاري معرفي و وجداني و ) و تصنف إلى ثالثة مجاالت                            

                                     

 :األهداف السلوكية *                        

 للمادة بصورة دقيقة و صياغتها تعد من تشتق من األهداف الخاصة  -                                           

 تي يقوم بها المعلم أثناء العملية التعليمية و هي المهام األساسية ال                                            

 إلى ثالثة مجاالت وفقا للجوانب  Bloomكما جاء في تصنيف  –تقسم                                             

 :السلوكية للدى المتعلم ، و هي                                             



 

 :لمجال المعرفي ا -1                      

 .  و يشمل المعلومات و المعارف و الحقائق و المفاهيم و األفكار                                         

 لتصنيف مستويات هذا "بلوم"الوثيقة الوثيقة الوطنية نموذج  و تتبنى                                         

 :المجال و هي على النحو التالي                                         

 (التذكر والتعرف ثم الفهم ثم التطبيق ثم التحليل ثم التركيب ثم التقويم)                                          

 :المجال الوجداني  -2                     

 .م و المثل و الدوافع و و القي ويشمل الميول و االتجاهات                                        

 لتصنيف مستويات هذا المجال  "كراتول" الوثيقة الوطنية نموذجو تتبنى                                         

 :و هي على النحو التالي                                         

 (االستجاية ثم التقييم ثم تنظيم القيم ثم االتصاف بنظام قيمياالستقبال ثم )                                         

 :المجال المهاري  -3                     

 .المهارات و القدرات و الممارسات و يشمل                                         

  لتصنيف مستويات هذا المجال  "هارو"نموذج  و تتبنى الوثيقة الوطنية                                        

 :المتالك فنون اللغة وهي على النحو التالي نظرا لمناسبة التصنيف                                         

 الطبيعية رد الفعل ثم الفعل الطبيعي ثم القدرة اإلدراكية الحسية ثم القدرة)                                         

 (ثم اإلتقان ثم التواصل                                           

 .ها لو ترتبط هذه المجاالت ببعضها و ال يمكن فص                                           

 

 

 

 :المتعلم -2

هو محور العملية التعليمية و المؤشر الحقيقي لنجاح أي نظام تعليمي و المنهج بكل مكوناته يبنى على 

 .اس أن يجعله مخرجا تعليميا محققا ألهداف التربية أس

 

 :المعلم -3

و لذلك يتطلب أن يمتلك ثقافة تربوية عامة و كفايات مهنية الزمة تحدد من قبل هو المنفذ المباشر للمنهج 

الجهات المختصة مع توفير الموارد المتاحة  له قبل العمل و أثناء العمل كالدورات و البرامج المختلفة 

 .لتأهيلية و التوجيهية و التنشيطية و التخصصية و العالجية ا

 

 :اتجاهات تعليم و تعلم اللغة  -4

لقد تطور مفهوم التعليم عبر ثالث مراحل بوصفه عملية تذكر ثم بوصفه تدريبا للعقل ثم بوصفه تطويرا 

اسيا لالتجاهات التربوية منطلقا أس (التعليم بوصفه تطويرا للسلوك )  ةللسلوك و قد مثلت النظرة األخير

الحديثة في تعليم اللغة و تعلمها و عليه فقد قادت إلى التركيز على مبادئ أساسية  يجب مراعاتها عند 

 : تعليم اللغة العربية و تعلمها و هي

  (مبدأ المعنى ) 

تقعيدها و لذلك فالمتعلم يستجيب للبنية الداللية للغة و لوظيفتها االتصالية و ليس ألصواتها و رموزها و 

 .ال ينحصر اكتسابها في جزء من أجزائها  نظام متكامليجب أن ينظر للغة على أنها 

 (مبدأ الذاتية ) 

  .ذا كان جزءا من الحدث اللغوي و عليه فينبغي إشراكه في فنون اللغة إفالمتعلم ال يكتسب اللغة إال 



 :لعربية و تعلمها االتجاهات التربوية الحديثة في تعليم اللغة ا*         

 :تشير الوثيقة إلى سبعة مداخل أو اتجاهات تناولتها األبحاث و الدراسات و التجارب و هي            

 المدخل التكاملي و الوظيفي و الضمني و االتصالي و المهاري و المنظومي و التقني و تتبنى           

 األنسب في تعليم اللغة األم لما أكدته دراسات حديثة و  ألنه "المدخل التكاملي"الوثيقة الوطنية           

 .راعاة اإلفادة من المداخل األخرى لما فيها من أفكار منسجمة مع المدخلتجارب ميدانية مع م           

 

 :المحتوى اللغوي  -5

هو مجموعة من الخبرات التعليمية المقدمة ضمن محتوى لغوي وفق تخطيط منظم وذلك عبر وسائل 

 معينة مثل الكتاب المدرسي أو األقراص المدمجة ، و يتم وضعه وفق معايير يحددها توصيف المحتوى 

 :يلي  و يشترط في تحديد هذه المعايير مراعاة ما (توصيف المنهج ) أي 

 – المدخل التكاملي –معايير اختيار المحتوى  –بالصف بالمرحلة و  األهداف الخاصة –فلسفة المنهج 

التوازن و التدرج في الخبرات التعليمية أفقيا على  –التوازن مع المناهج التعليمية األخرى  التكامل و

مواكبة  –الصدق العلمي لمضامينه  –مستوى الصف الواحد و رأسيا على مستوى جميع الصفوف 

نيفات التنظيم ضمن مجاالت أو وحدات أو تص –مناسبة الكم للزمن  –قابلية المحتوى للتعلم  –التغيرات 

 .موضوعية 

  : المعايير العامة الختيار المحتوى ( 1              

 .  ألهداف اللغة العربية  امحققأن يكون  -1                  

 .م و السلوكيات الحسنة العبارة فصيح المفردات زارع للقي صحيح الفكر متينأن يكون  -2                  

 . من السهل إلى الصعب و من البسيط إلى المركب  امتدرج أن يكون -3                  

 .على إثراء حصيلة المتعلم اللغوية  و ممارسته لألنشطة المختلفة  اقادرأن يكون  -4                  

 . وا مواطنين صالحينليكون ملحاجات المتعلمين و ميولهم و إعداده املبيأن يكون  -5                  

 .لتفكير المتعلم و مشجع لالستزادة من العلوم المختلفة  امثيرأن يكون  -6                  

 .المتعلم مهارات لغوية تؤهله للممارسة فنون اللغة  امزودأن يكون  -7                  

 مع مصادرالمتعلم على التعامل  اللمتعلم ببيئته و مهيئ اللتفكير و رابط امحفزأن يكون  -1                  

 .المعرفة                       

 (الترابط األفقي ) للترابط المنشود بين المجاالت الدراسية  امحقق أن يكون -1                  

 

 : األنشطة اللغوية ( 2               

 مالئه لزيادة خبراتههي مناشط ثقافية و لغوية أدبية أو نثرية يقوم بها المتعلم وحده أو مع ز                 

 أو إشباع رغباته و يشترط بأن تكون مناسبة لفكر المتعلمين و للغتهم و أن ال تطغى على                 

 وقت الحصص و أن تكون قريبة المعنى سهلة األداء وثيقة الصلة بالمحتوى و فنون اللغة                  

 منها أن تكون قادرة على تحقيق أهداف المقرر و مثيرة و مشوقة الختيار األنشطة معايير و                 

 مساندة للمحتوى و منمية للقدرات و مهيئة للعمل التعاوني و الذاتي و مناسبة للسن و الوقت                 

 إلخ .............و قادرة على اإلثراء اللغوي للطالب                 

 

 : حتوى اللغويبناء الم( 3               

 إعادة و ال يشترط فيالمرور بمرحلتين  توصيف و تأليف  لب عملية بناء المحتوىتتط                

 التأليف إعادة التوصيف و يحق للجنة التأليف رفع مالحظاتها على التوصيف استنادا إلى                

   .  الوثيقة                

 



 :وصيف المحتوى اللغوي ت*                      

 :تستند على الوثيقة في توصيفها للمنهج  بعد تشكيل لجنه و مهامها هي                         

 .وضع األهداف السلوكية للصفوف *                                 

 .إلى الكفايات العامة ية استنادا عتوصيف كفايات اللغة األساسية و الفر*                                 

 .غوي بكل صف دراسي لاشتقاق معايير اختيار المحتوى ال*                                 

 .اشتقاق معايير األنشطة اللغوية *                                 

 .و فقا للمدى و التتابع تنظيم الخبرات التعليمية للفصول الدراسية في مصفوفة*                                 

 .تحديد معايير تأليف الكتاب المدرسي و جودته *                                 

 .تحديد معايير تأليف دليل المعلم *                                 

 

 :تأليف المحتوى اللغوي *                      

 للمتعلم ه إلى ترجمة التوصيف في محتوى لغوي منظم يتم تقديميتجه تأليف المحتوى                      

 :من خالل كتاب أو قرص مدمج و تشكل لجنة و يتم اختيارها وفقا للمعايير اآلتية                      

 .لعضو الرغبة الكاملة في التأليف أن تكون لدى ا*                             

 .أن تكون لديه خبرة كافية *                             

 .أن يكون لديه مؤهل علمي تربوي *                             

 .لغويا  ابالمناهج و متمكن او ملم او متفرغ امتعاونأن يكون *                             

 .م لديه قدر كاف من المعرفة بالقياس و التقويأن يكون *                             

                                 

 :طرائق التعليم و استراتيجياته  -6

 : هي الطريقة التي يستخدمها المعلم في توصيل المحتوى و طرائق التعليم تنقسم إلى ثالثة أنواع    

 .ما يقوم على جهد المعلم أساسا في معظم مراحله *                          

 .ما يقوم على المشاركة الفاعلة بين المعلم و المتعلم  *                         

 .ما يقوم على جهد المتعلم كالجهد الذاتي و التعلم التعاوني  *                         

 و ينبغي التدرج في استخدام هذه األنواع و المزج بينها  حسب خطة التوجيه الفني                             

 :مع مراعاة المواصفات المطلوبة للطريقة الجيدة و التي تتمثل في                             

 .أن تعمل على تحقيق أهداف الدرس و تراعي خصائص المدخل التكاملي *                         

 .المعلم و المتعلم  أن تكون مستندة على نظرية من نظريات التعلم و مناسبة إلمكانات*                         

 .أن تراعي مستوى نضج المتعلم و نموه العقلي و ارتباطها بواقعه *                         

 .أن تراعي الكم و الزمن و عدد المتعلمين و الفروق الفردية بينهم *                         

 .ف أن تتصف بالتشويق و المرونة و التكي*                         

 .أن تراعي السلوك المسؤول و الصحيح في المواقف االجتماعية *                         

    

 :الوسائل التعليمية و التقنيات التربوية  -7

 :كل أداة يستخدمها المعلم سمعية أو بصرية و يشترط باختيارها 

ثمار الوقت و أن يكون المعلم أن تساعد في تحقيق الهدف و ال تكون هدف بحد ذاتها و أن تساهم باست

و أن تصل فائدتها لجميع المتعلمين مع شعورهم أنهم مشاركون فيها و متمكنا من استخدامها و توظيفها 

 .أن تكون المثالية من الوسائل المتاحة 

 

   



 :م ـــــــــويــــــقـــــتــــال -1

، و يواكبها في جميع خطواتها و  وماتهايمثل جزءا من عملية التعليم و التعلم و مقوما أساسيا من مق

مراحلها و هو عبارة عن سلسلة من إجراءات متوالية و مترابطة مقصودة و هادفة تستند إلى معايير و 

 .خبرات معينة 

 : تتمثل هذه السلسلة من اإلجراءات فيما يأتي 

 

 . التقدير الكمي استنادا إلى قواعد معينة:  القياس  -1                

 .تشخيص الشيء و إصدار حكم على قيمته    :التقييم  -2                

 .تصحيح االخطاء و تعديل السلوك أو العمل   :العالج  -3                

 .تحسين السلوك أو العمل و االرتقاء به  :التطوير  -4                

 .تتمثل في إعادة التقويم  :المتابعة  -5                

                      

 :أهداف التقويم  -1                  

 

 الهدف العام للتقويم هو معرفة كفاءة النظام التعليمي و التربوي بجوانبه كافة و االرتقاء                       

 :هذه األهداف هداف التقويم وفقا للغرض الذي وضع من أجله و من أهم به ، و تتعدد أ                      

 .معرفة مدى تحقق األهداف التربوية للمادة *                                             

 .معرفة كفاءة مكونات المنهج *                                            

 .معرفة مدى انتقال أثر التدريب *                                            

 (إثرائي  –تحصيلي  –عالجي ) تحديد مستوى التدريب *                                            

 .تحديد المشكالت *                                            

 .توفير البدائل الممكنة *                                            

 .اتخاذ القرارات و إجراء التعديالت و التطويرات *                                            

 .    تحسين األداء*                                            

  

 :أنواع التقويم  -2                

 :التقويم القبلي  -1                           

 التعلم و يهدف إلى تحديد مستوى المدخالت التربوية قبل البدء بعملية التعليم و                             

 .  المسوح التشخيصية و تندرج في إطاره اختبارات القدرات و                            

 :التقويم البنائي  -2                           

 أداء المدخالت التربوية و ما توىأثناء عملية التعليم و التعلم و يهدف إلى تحديد مس                           

 يرتبط بها من عمليات و آليات و نظم ، و تندرج في إطاره االختبارات الفترية و                          

 .القصيرة و األنشطة الالصفية                           

 :التقويم النهائي  -3                           

 يتم في نهاية عملية التعليم و التعلم و يهدف إلى معرفة مدى كفاءة المخرجات                           

 . التربوية ، و تندرج في إطاره اختبارات نهاية الفصل و نهاية العام و الدور الثاني                           

 

 

 

 



 :مجاالت التقويم  -3                 

 :على أمرين  التقويم يبنى                  

 .وذلك قياسا إلى معايير معينة  –التحليل النظري  -1                      

 .مالحظة التطبيق  و معرفة نتائجه  -2                      

 و ينبغي عدم الفصل بين الطريقتين و جعلهم كال واحدا يدعم أحدهما اآلخر الصطفاء أفضل                  

 المعايير من خاللهما بحيث يمكن القياس إليها ، و يشترط فيه أن تتنوع مجاالته فتشمل                  

 و أن يكون محققا لألهداف مراعيا للموضوعية متصفا بجودة أدوات القياسمكونات المنهج                  

 .ات األداء  و المالحظة التي يستخدمها ، مثل االختبارات الشفهية و التحريرية و اختبار                

 

 :تطوير المنهج  -7
 .هو تصحيح المنهج و إعادة تصميمه بعمل تعديالت أو إدخال تجديدات لتحسين العملية التعليمية 

 .أهم أسباب ضرورة تطوير المنهج  -1                  

 . غيرات الثقافية نتائج التقويم بعد تطبيقها في الميدان  و األبحاث و الت                    

 .خطوات تطوير المنهج  -2                  

 : تقوم عملية التطوير على ثالث خطوات                   

 .االطالع على المنهج و تحليله و تحديد عيوبه : الوصف و التحليل *                                  

 .تحديد الجوانب المطلوب تطويرها  :التخطيط *                                  

 .إجراء عملية التطوير و التنقيح النهائي : التنفيذ *                                  

 . مواءمة المنهج  -3                  

 قد تتطلب عملية التطوير استيراد محتوى خارجي و عليه فإنه يجب إخضاع المحتوى                  

 .و مواءمة المحتوى لفلسفة الوثيقة  لضوابط الوثيقة                   

 

 :الهدف الشامل للتربية  -

 
لمساعدة األفراد على النمو الشامل المتكامل روحيا و خلقيا و فكريا و اجتماعيا و تهيئة الفرص المناسبة 

ويتي و فلسفته و جسميا إلى أقصى ما تسمح به استعداداتهم و إمكاناتهم في ضوء طبيعة المجتمع الك

آماله و في ضوء مبادئ اإلسالم و التراث العربي و الثقافة المعاصرة بما يكفل التوازن بين تحقيق األفراد 

 .لذواتهم و إعدادهم للمشاركة البناءة في تقدم المجتمع الكويتي بخاصة و العربي و العالمي بعامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : حل خاصةو للمرا األهداف العامة للغة العربية - 1
 :وظائف اللغة العربية السبعة : أوال       

 

 (في ضوء الوظيفة األولى للغة )                            

 

 . اللغة أداة ارتباط المتعلم باهلل و كتابه و سنة رسوله و التراث اإلسالمي  -1           
 :تمكين المتعلم من تحقيق األهداف التالية يسهل تعليم اللغة العربية و تعلمها في  -                  

 :على مستوى الهدف الـــــــــــــــعــــــــــــــــــــــام 
 . ما يقرأ و يسمع من القرآن و الهدي النبوي أن يفهم -1

 .بالقيم  أن يتمسك -2

 .أن يثبت بالعمل الصالح  -3

 .تقان اللغة لدورها في تثبيت العقيدة أن يدرك أهمية إ -4

 .أن يتجه إلى تراث أمته باحثا و مستمتعا و مثريا لفكرة  -5

 :على مستوى الهدف الخاص بالـــمرحلة االبتدائية 
 .تعزيز العقيدة  -1

 .تعزيز القيم و المبادئ و األخالق  -2

 .أن يتعرف على معالم حضارته  -3

 .أن يتعرف على أثر اللغة في غرس العقيدة  -4

 .أن يتحلى بخلق المسلم قوال و فعال  -5

 :على مستوى الهدف الخاص بالمرحلة المتوسطة 
 .أن ترسخ العقيدة اإلسالمية في نفسه -1

 .أن يحرص على إتقان اللغة العربية لدورها في التواصل مع أدبيات دينه  -2

 .أن يتسم سلوكه قوال و فعال بالفهم الصحيح لقيم اإلسالم  -3

 .على تراث أمته اعتزازا و افتخارا  أن يقبل -4

 .أن يدرك أثر الحضارة اإلسالمية في مسيرة امته و تقدمها  -5

 : على مستوى الهدف الخاص بالــــمرحلة الثانوية

 .أن يؤمن بالدور التي تؤديه اللغة في تمكين لعقيدة  -1

 .أن يتيقن من أن إلتقان اللغة العربية أثرا في تعميق صلته باهلل -2

 .أن تتأصل في نفسه قيم دينه  -3

 .أن تتعمق صلته بتراثه اإلسالمي  -4

 .أن يثق بقدرة أمته  -5

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (في ضوء الوظيفة الثانية للغة )                              

 

 .اللغة أداة اتصال  -2                 
 :ي تمكين المتعلم من تحقيق األهداف التالية يسهل تعليم اللغة العربية و تعلمها ف -                   

 :على مستوى الهدف الـــــــــــــــعــــــــــــــــــــــام 
 .أن يجيد اإلرسال اللغوي تحدثا و كتابة و استيعاب ما يسمع و يقرأ  -1

 . أن يقبل على قراءة  ما يهمه في جودة أداء و سالمة و فهم  -2

 .ستماع أن يتضح ما يكسبه من اال -3

 .أن تنمو حصيلته اللغوية و الثقافية مما يجعله قادرا على التعبير  -4

 .أن يشارك في المناقشات و يكتب في موضوعات مختلفة مراعيا مطالب الموقف  -5

 :على مستوى الهدف الخاص بالـــمرحلة االبتدائية 
 .أن يكتسب مهارات التواصل االجتماعي  -1

 .عليه من واجبات أن يبادر بتقديم ما  -2

 أن يحرص على ممارسة التعاون -3

 .أن يهتم بقضايا وطنه  -4

 .أن يقدر دور األسرة  -5

 :على مستوى الهدف الخاص بالمرحلة المتوسطة 
 .أن يتقن مهارات التواصل االجتماعي  -1

 . أن يوظف ما اكتسبه من خبرات في مواقف الحياة االجتماعية  -2

 .نمو شخصيته  أن يبدو من تعبيره -3

 .أن يلتزم أداء واجباته  -4

 .أن يسلك السبيل القويم للمطالبة بحقوقه و يعي أن للحرية الشخصية آداب  -5

 :على مستوى الهدف الخاص بالــــمرحلة الثانوية 
 .أن يتقن توظيف قدراته اللغوية -1

 .أن يجيد التعبير عن فكره  -2

 .امل أن يبدو في تعبيره معالم نموه الش -3

 .أن يتقبل الرأي اآلخر  -4

 .أن يتابع قضايا مجتمعه  -5

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 (في ضوء الوظيفة الثالثة للغة )                       

 

 .اللغة أداة التفكير و صانعته  -3                 
 :هداف التالية يسهل تعليم اللغة العربية و تعلمها في تمكين المتعلم من تحقيق األ -                   

 :على مستوى الهدف الـــــــــــــــعــــــــــــــــــــــام 
 .أن يميل للغة العربية و يجعلها لسانه و قلمه بوصفها صانعة التفكير و االرتقاء  -1

 .أن يستخدم اللغة الصحيحة في تقديم أفكاره  -2

ص وراء مرراد الكاترب و اتجاهاتره و مرواطن أن يتعمق من خالل القرراءة الصرامتة و االسرتماع فري الغرو -3

 .القوة و الضعف في عرض موضوعه 

 :على مستوى الهدف الخاص بالـــمرحلة االبتدائية 
 .أن يفهم الموضوع  -1

 .أن يدرك أهمية التفكير -2

 .أن يكون آرائه في الموضوعات  -3

 .أن يمارس التفكير فيما حوله من ظواهر  -4

 .رين أن يتابع آراء اآلخ -5

 :على مستوى الهدف الخاص بالمرحلة المتوسطة 
 .أن تنمو ثروته اللغوية -1

 .ان يفهم ما يقرأ  -2

 .أن يتمكن من إدراك هدف الكاتب  -3

 .أن ينقد ما يقرأ  -4

 .أن يفكر منطقيا و يتقن أدوات التفكير  -5

 :على مستوى الهدف الخاص بالــــمرحلة الثانوية 
 .يتقن التعبيرأن  -1

 . أن يعي ما يقرأ و يسمع -2

 . أن يتمكن من التعبير عن فهم ما يشاهده -3

 .أن يمتلك أسس النقد الموضوعي  -4

 .أن يتمكن من إدراك هدف الكاتب  -5

 .منطقية فكره أن تتضح من ممارساته اللغوية  -6

 .أن يقبل على تنويع مجاالت القراءة  -7

 .وات التفكير أن يتقن تحليل المشكالت و تطبيق أد -1

                      

 

 

 

 

 



 (في ضوء الوظيفة الرابعة للغة ) 

 .اللغة أداة التعبير عن المتعلم و إشباع حاجاته و إعداده للحياة المعاصرة  -4         
 :يسهل تعليم اللغة العربية و تعلمها في تمكين المتعلم من تحقيق األهداف التالية  -                   

 :على مستوى الهدف الـــــــــــــــعــــــــــــــــــــــام 
 .أن يدرك من خالل ممارساته أهمية االحتياجات اإلنسانية  -1

 .أن يتمكن من تعرف ذاته  -2

 .أن يعتز بقدرته اللغوية على التعبير -3

 .أن يتمتع بقدر موجه من الحرية  -4

 .أن يتعود احترام الوقت  -5

 .لديه االتجاهات اإليجابية نحو العلم  أن تتعمق -6

 :على مستوى الهدف الخاص بالـــمرحلة االبتدائية 
 .أن يتمسك بدواعي األمن و السالمة  -1

 .أن يدرك قدرة اللغة على التعبير  -2

 .أن يتمكن من الفنون األربعة   -3

 .أن يكون رصيدا لغويا   -4

 .الحياة  أن يوظف ما اكتسبه من مفردات في مواقف -5

 

 :على مستوى الهدف الخاص بالمرحلة المتوسطة 
 .أن يدرك أهمية القراءة المتنوعة  -1

 .أن يعي ما ينفعه و يضره -2

 .أن يتقن الفنون األربعة  -3

 .أن يكتشف قدراته  -4

 .أن يتقن مهارات التعلم الذاتي  -5

 

 :على مستوى الهدف الخاص بالــــمرحلة الثانوية 

 
 .ر في ممارساته ثقافته و فكرهأن يظه -1

 .أن يمتلك مهارات الفنون األربعة -2

 .أن يتمكن من خبراته من عرض فكره  -3

 .أن يصقل ميوله  -4

 .أن يتقبل النقد  -5

 .أن يجد في وقت فراغه  -6

 .أن يقبل على العمل الجماعي  -7

 .أن يستثمر قدراته على التعلم الذاتي  -1

 

 

 

 



 

 (في ضوء الوظيفة الخامسة للغة )                               

 .اللغة أداة التعلم و التثقيف و و اكتساب المعلومات و الخبرات  -5                 
 :يسهل تعليم اللغة العربية و تعلمها في تمكين المتعلم من تحقيق األهداف التالية  -                   

 :ـــعــــــــــــــــــــــام على مستوى الهدف الــــــــــــ
 .أن يوقن على أن اللغة العربية قادرة على مسايرة التطور  -1

 .أن يلم بثقافة وطنه و امته  -2

 .أن يتمكن من االطالع على الثقافات الخارجية  -3

 .أن يقوم الثقافات الوافدة  -4

 

 :على مستوى الهدف الخاص بالـــمرحلة االبتدائية 
 .أثر العلم في توفير الحياة الميسرة أن يوضح  -1

 . أن يوازن بين مظاهر وطنه في السابق و في الزمن الحالي  -2

 .أن يمتلك اتجاها إيجابيا نحو العلم  -3

 .أن يتعرف مصادر الثروة في وطنه  -4

 .أن يدرك العالقات و الروابط بين وطنه و دول الجوار  -5

 

 :متوسطة على مستوى الهدف الخاص بالمرحلة ال
 .أن يدرك أثر العربية في تكوين الشخصية  -1

 .أن يؤمن بأن اللغة قادرة على مواكبة المستجدات -2

 .أن ينمو إدراكه للروابط التاريخية و السمات المشتركة بين أبناء الخليج  -3

 .أن ينمو وعيه باإلمكانات المادية و البشرية لدول الخليج  -4

 .ور العلم أن يلم بأبرز حركات تط -5

 

 :على مستوى الهدف الخاص بالــــمرحلة الثانوية 

 
 . أن يعي أثر إتقان اللغة في تكوين الشخصية -1

 . أن يؤمن بقدرة اللغة العربية على استيعاب المستجدات  -2

 .أن يتواصل مع قضايا وطنه  -3

 . أن يؤمن بحتمية الترابط بين المجتمع العربي  -4

 .نوع مصادر الدخل لمجتمعه أن يؤمن بأهمية ت -5

 

 

 

 

 

 

 



 (في ضوء الوظيفة السادسة للغة ) 

 
 .اللغة أداة النمو الوجداني و تكوين اإلحساس بالجمال و االستمتاع به و تربية الذوق  -6        

 :يسهل تعليم اللغة العربية و تعلمها في تمكين المتعلم من تحقيق األهداف التالية  -                   

 :على مستوى الهدف الـــــــــــــــعــــــــــــــــــــــام 
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 :ت العامة للغة العربية الكفايا -1

 
العامة تمثل النواتج النهائية لألداء اللغوي في فنون اللغة األربعة في صورة تتكامل فيها الجوانب الكفايات 

 (المعرفية و الوجدانية و المهارية : ) الثالثة لكل خبرة 

ازه المرحلة بما يحقق و تعد الكفايات العامة مؤشرات تحدد مستوى اإلنجاز المطلوب من المتعلم عن اجتي

أهداف اللغة العربية الخاصة بالمرحلة المعنية و هي تتضمن كفايات أساسية تندرج تحتها كفايات فرعية 

تحدد من قبل لجان توصيف المنهج و الجدول اآلتي يبين مرجعية كفايات اللغة و تدرجها في مجاالتها 

 :الزمنية 

 

 التعليمية المرحلة الكفايات العامة الوثيقة الوطنية

 الصف الدراسي الكفايات األساسية توصيف المنهج 

 الخطة الدراسية الكفايات الفرعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 توزيع الكفايات حسب فنون اللغة األربعة
 كفايات االستماع(  1) 

 المرحلة االبتدائية
 . ود سبع دقائقيفهم المتعلم ما استمع إليه في حد الكفاية العامة األولى

 . يوضح المتعلم ما استفاده مما استمع إليه و ما يدعو إليه من قيم الكفاية العامة الثانية

 الكفاية العامة الثالثة

 (السالمة اللغوية)

 .يقف المتعلم فيما استمع إليه على مطالب البناء السليم في تركيب الجمل 

 .مع إليه موضحا محاسنه و مآخذه واصفا مشاعر المتحدث يقوم المتعلم ما است الكفاية العامة الرابعة

 الكفاية العامة الخامسة

 (التفكير الناقد)
 .يستخلص المتعلم مما استمع إليه رأيا أو حال قائما على تفكير ناقد 

 المتوسطةالمرحلة 
 .ة يفهم المتعلم ما استمع إليه في حدود تسع دقائق مستخلصا الفكر الكفاية العامة األولى

 .يوضح المتعلم ما استفاده مما استمع إليه  الكفاية العامة الثانية

 الكفاية العامة الثالثة

 (السالمة اللغوية)

 .يقف المتعلم فيما استمع إليه على مطالب البناء السليم 

 .يقوم المتعلم ما استمع إليه مبينا رأيه  الكفاية العامة الرابعة

 الكفاية العامة الخامسة

 (تفكير الناقدال)
 . يحلل المتعلم موضوعا استمع إليه تحليال ناقدا 

 المرحلة الثانوية
 .يلخص المتعلم ما استمع إليه  الكفاية العامة األولى

 .يناقش المتعلم موظفا ما استفاده مما استمع إليه من قيم و مفاهيم  الكفاية العامة الثانية

 الكفاية العامة الثالثة

 (ويةالسالمة اللغ)
 .يقف المتعلم فيما استمع إليه على مطالب البناء السليم 

 .يقوم المعلم محلال و معلال ما استمع إليه  الكفاية العامة الرابعة

 الكفاية العامة الخامسة

 (التفكير الناقد)
 .يقف المعلم فيما استمع إليه على أساليب التفكير العلمي و أساليب التفكير الناقد 

 

 

 

 

 



 كفايات التحدث(  2) 

 
 

 المرحلة االبتدائية

 الكفاية العامة األولى

 (السالمة اللغوية )

 .يستوفي المتعلم في تحدثه مطالب البناء السليم 

يعبر شفهيا عن حاجاته و مطالبه في حدود خمس جمل مترابطة بواقع خمس و  الكفاية العامة الثانية

 .عشرين كلمة تقريبا

 .يعبر شفهيا بطالقة و حسن تنسيق عن مشاهداته و خبراته و مشاعره  ثةالكفاية العامة الثال

 .يستوفي في حديثه مطالب البناء السليم من حيث المنهجية  الكفاية العامة الرابعة

 .يتحدث في موضوع معين بنبرات واضحة معبرة في ثماني جمل صحيحة مترابطة الكفاية العامة الخامسة

 ةالكفاية العامة السادس

 (التفكير الناقد )
 .يقدم المتعلم شفهيا رأيا أو حال قائما على تفكير ناقد من خالل ما يعرض عليه 

 

 المرحلة المتوسطة

 الكفاية العامة األولى

 (السالمة اللغوية )

 .يستوفي المتعلم في تحدثه مطالب البناء السليم 

 .ع في حدود ستين كلمة يتحدث بطالقة و تلقائية في موضو الكفاية العامة الثانية

 .يعبر شفهيا و تلقائيا عن موضع يتناول قكرتين و ذلك في عشر جمل بستين كلمة الكفاية العامة الثالثة

 .يستوفي المتعلم مطالب البناء التعبيري السليم في عشر جمل بستين كلمة  الكفاية العامة الرابعة

 .في عشر جمل بستين كلمة زاء موقف يعبر شفهيا عن مشاعره إ الكفاية العامة الخامسة

 الكفاية العامة السادسة

 (التفكير الناقد )
 . ينقد شفهيا بموضوعية  و منطقية مستندا ألكثر من دليل 

 

 المرحلة الثانوية

 الكفاية العامة األولى

 (السالمة اللغوية )

 .يستوفي المتعلم في تحدثه مطالب البناء السليم 

 .يتقن التحدث بطالقة  نيةالكفاية العامة الثا

 .يستوفي بحديثه عناصر التحدث  الكفاية العامة الثالثة

 .يجيد التعبير شفهيا بأسلوب إبداعي  الكفاية العامة الرابعة

 الكفاية العامة الخامسة

 (التفكير الناقد )
 يقدم شفهيا رأيا في قضية

 

 



 كفايات القراءة

 

 

 

 المرحلة االبتدائية

 .يتقن المتعلم مهارات النطق السليم  مة األولىالكفاية العا

يقرأ المتعلم مما درس فقرتين أو ثالثا قوامها خمس و عشرون جملة قراءة  الكفاية العامة الثانية

 .جهرية متصلة معبرة 

 الكفاية العامة الثالثة

 (السالمة اللغوية)

يتكون من أربع  يقرأ المتعلم مراعيا ضبط بنية الكلمة و أواخر الكلمات موضوعا

 .فقر أو خمس تصل كلماتها إلى مئة و عشرين كلمة قراءة واضحة متصلة سريعة

 يقرأ المتعلم بفهم واع قراءة تحليلية صامتة موضوعا يتكون من أربع فقر أوخمس الكفاية العامة الرابعة

 الكفاية العامة الخامسة

 (التفكير الناقد )
قوامها خمس و  تكون من فقرتين أو ثالثيقرأ المتعلم قراءة ناقدة موضوعا ي

 .عشرون كلمة 

 

 المرحلة المتوسطة

 . يقرأ باستيعاب جهريا قراءة معبرة لنص مكون من ستين جملة  الكفاية العامة األولى

يفهم المتعلم من خالل القراءة التحليلية الصامتة موضوعا من ثماني فقر بواقع  الكفاية العامة الثانية

 .ي حدود ثالثمئة كلمة مراعيا السرعة المناسبة ستين جملة ف

 الكفاية العامة الثالثة

 (السالمة اللغوية)

 .قراءة موضوع بثالثمئة كلمة مراعيا ضبط الكلمات 

 .يقوم المتعلم من خالل القراءة الصامتة موضوعا يتكون من ثماني فقر  الكفاية العامة الرابعة

 الكفاية العامة الخامسة

 (الناقد التفكير )
 .يقرأ قراءة ناقدة موضوعا في ضوء القيم السائدة في المجتمع 

 

 المرحلة الثانوية

 .يتقن قراءة نص في حدود تسعين جملة قراءة جهرية  الكفاية العامة األولى

كلمة بسرعة مناسبة  454يقرأ نصوصا متنوعة في حدود تسعين جملة بما يقارب  الكفاية العامة الثانية

 . امتة قراءة ص

 الكفاية العامة الثالثة

 (السالمة اللغوية)

 .كلمة مع ضبط البنية  454يقرأ موضوعا من 

كلمة معلال  454يوظف المتعلم خبراته في تقويم محتوى مقروء مكون من  الكفاية العامة الرابعة

 .أحكامه

 الكفاية العامة الخامسة

 (التفكير الناقد )
 .كلمة  454وعا من يقرأ المتعلم قراءة ناقدة موض

 



 الكتابةكفايات 

 

 

 المرحلة االبتدائية

 .عبارة مفرداتها عشر كلمات ( الرقعة  –النسخ ) يكتب المتعلم بخط عربي تعليمي  الكفاية العامة األولى

 .يتقن مهارات التهجي الالزمة لصحة الكتابة و جودة الرسم  الكفاية العامة الثانية

 .يكتب المتعلم كتابة صحيحة من الذاكرة بين ثماني جمل و عشر جمل  الكفاية العامة الثالثة

 .يكتب المتعلم إمالء فقرة أو فقرتين مكوناتها في حدود خمسين إلى ستين كلمة  الكفاية العامة الرابعة

 الكفاية العامة الخامسة

 (السالمة اللغوية )
 .يتقن المعلم مهارات السالمة اللغوية في تعبيره الكتابي 

يكتب المتعلم مستعينا بحصيلته معبرا عن أفكاره خمس جمل يصل عدد كلماتها إلى  الكفاية العامة السادسة

 .خمس و عشرين كلمة 

 .يكتب المتعلم موضوعا في فقرتين في حدود ستين كلمة مراعيا نظام الفقرة  الكفاية العامة السابعة

 الكفاية العامة الثامنة

 (التفكير الناقد )
 .ب رأيا أو حال قائما على تفكير ناقد مما استمع إليه أو قرأه أو مر على خبرتهيكت

 

 المرحلة المتوسطة

 

 يحسن الكتابة بخط الرقعة مع السرعة المناسبة  الكفاية العامة األولى

 .كلمة مراعيا التنسيق ( 124-144)يجيد كتابة موضوع مكون من  الكفاية العامة الثانية

 جملة متضمنة الظواهر اللغوية التي درسها ( 12-11)يكتب من الذاكرة  مة الثالثةالكفاية العا

 .كلمة مراعيا الوفاء بمطالب التعبير الصحيح  124يكتب ثالث فقر من  الكفاية العامة الرابعة

 الكفاية العامة الخامسة

 (السالمة اللغوية )
 .في تعبيره مطالب البناء السليم يستوفي 

 عامة السادسةالكفاية ال

 (التفكير الناقد )
 .يكتب تحليال ناقدا في موضوع مقدم إليه 

 

 المرحلة الثانوية

 

 .يعبر كتابيا عن موضوع مكون بين خمس و عشرين و خمس و ثالثين جملة  الكفاية العامة األولى

 .الكتابي يستخدم المتعلم قدراته الكتابية في ممارسة انماط التعبير  الكفاية العامة الثانية

 الكفاية العامة الثالثة

 (السالمة اللغوية ) 

 .يتقن المتعلم مهارات السالمة اللغوية 

 الكفاية العامة الرابعة

 (التفكير الناقد ) 

 .يجيد كتابة موضوع يعالج مشكلة أو قضية وفقا ألساليب التفكير العلمي و الناقد 

 



 

 :المدخل التربوي لتعليم اللغة العربية  -11
 

 :مفهومه  -1
 

، و هو مخطط نظري يراعي المدخل التربوي يعني الرؤية و التطبيق التربوي لنظريات المعرفة و التعلم 

طبيعة المادة و خصائص المتعلمين و األهداف المراد تحققها في العملية التعليمية ، فتتأسس عليه طرائق 

 .تعليم المادة 

 

 :المدخل التكاملي  -2
 

المحتوى المقدم للمتعلمين و هو يتبنى التدريبات اللغوية من خالل نص لغوي متكامل هو أسلوب لتنظيم 

البناء  ، بحيث يعالج بطريقة كلية تعتمد إجراءاتها في التعليم و التدريب إلى االنطالق من الكل إلى الجزء  

ل من جوانب الخبرة و تعتمد في التقويم قياس انتقال أثر التدريب بصورة تكاملية ، أي بما يحقق التكام

 .معرفيا و وجدانيا و نفسيا حركيا 

 

 :و يستند المدخل التكاملي في معالجة المحتوى التعليمي اللغوي على ما يأتي 

 

 .نفسه و دافعيته للتعلم التعلم قائم على نشاط المتعلم  -1

 .مختلفة  مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين من خالل تقديم مناشط منوعة و أوجه تعلم-2

في علم النفس التربوي حيث أن المتعلم يدرك الكل قبل الجزء و ( الجشتالت ) االتفاق مع نظرية  -3

 .العموم قبل الخصوص 

 .االتجاه إلى تفعيل طرائق تعليم تكاملية قائمة على التفاعل المستمر بين المعلم و المتعلم  -4

 .يحتاج إلى تكاملية مستمرة من تعليم و تدريب و تقويم  اعتبار المتعلم المحور الرئيس في العملية فهو-5

 

 

 : األسس النظرية للمدخل التكاملي -3
 

 .أن اإلنسان ينتج لغة كاملة  -1

 .أن فروع اللغة ما هي إال اللغة نفسها فال تتحقق وظيفة اللغة إذا درس فرع بمعزل عن باقي الفروع  -2

 .للمعالجة اللغوية و هذا من صميم المدخل التكاملي أن في التكرار تثبيت للمهارة و تعميق -3

 .أن التعليم وفق هذا المدخل يضمن الربط الوثيق بين ألوان الدراسات اللغوية و االندماج معها -4

 .أن المدخل يضمن النمو اللغوي عند المتعلم نموا متعادال ال يطغى فيه مهارة على أخرى   -5

 .هذا المدخل إشعارا للمتعلم بأهمية الخبرة اللغوية إن االرتكاز عند التعليم على -6

 .أن تعليم اللغة وفق هذا المدخل يكون أسهل ألن اللغة وظيفة تكاملية  -7

 .أن تعليم اللغة وفق هذا المدخل مسايرة لالستعمال اللغوي  -1

 .ن بالتكامل فيما بينهاأن اللغة تقوم على أربعة فنون و هي المحور والمرتكز لعملة اللغة فمعالجتها يكو -1



 

 : التطبيقات العامة للمدخل التكاملي  -4  
 

 :يقتضي األخذ بالمدخل التكاملي في تعليم اللغة مراعاة ما يلي 

 

 .التحول من فكرة تعليم اللغة على أنها فروع مستقلة إلى فكرة تكامل تعلين اللغة وفقا لطبيعتها المتكاملة-1

 .ية المتعددة التي يعالج كل منها فرعا لغويا مستقال إلغاء فكرة الكتب التعليم -2

 . حدةإلغاء فكرة الحصص المستقلة لتعليم كل فرع على  -3

 .المهارة اللغوية تتحقق باالستخدام اللغوي الصحيح من خالل اإلرسال و االستقبال و الفنون األربعة  -4

 .دريب االنطالق من الواقع اللغوي للمتعلمين و جعله محورا للت -5

 .البرنامج اللغوي يجب أن يوضع وفق كفايات ضمن فنون اللغة األربعة في مسلسالت هرمية متدرجة  -6

 .تحديد الكفايات اللغوية المستهدفة تحديدا دقيقا واضحا -7

 .اتخاذ النص اللغوي منطلقا لتعليم اللغة في ضوء مهاراتها مما يحفظ للغة وحدتها و تكاملها  -1

 دريب اللغوي في إطار التكامل تهتم بالجوانب المتصلة بالفهم العام وصوال إلى مكونات النصعملية الت -1

 .إعداد معلم اللغة إعدادا كامال  – 14

 

 

    



 

 :  و الثانوية تطبيقات المدخل التكاملي في المرحلة المتوسطة -6  
 

 :لي تتمثل تطبيقات المدخل التكاملي في المرحلة المتوسطة فيما ي

 .اعتماد مدخل النص اللغوي نثرا وشعرا  -1

 ( مع الحرص على تخريج اآليات و األحاديث نصوصا قرآنية و أحاديث  نبوية) 

 .ترسيخ العقيدة اإلسالمية -

 .تعميق القيم اإلسالمية -

 .التزام السلوكيات اإلنسانية -

 .الحث على العلم و التأمل  -

 (موضوعات نثرية و نصوصا شعرية )

 .إمكانية تصنيفها في المجاالت القرائية و األدبية  -

 .التوثيق من مظانها الرئيسة  -

 .استيعاب األعصر األدبية  -

 (رمزية  –واقعي  –رومانسي –كالسيكي ) استيعاب االتجاهات األدبية  -

 (أدبي  -علمي متأدب –علمي ) احتواء األساليب النثرية المختلفة -

 .فصاحة المفردات -

 .ة الفكر و إيجابية القيم و صدق المشاعر صح-

 .التأثير في المتلقي  -

من النص نفسه بدءا من الفهم الشامل و اتباع الطريقة الكلية ( تحليل النص ) انطالق أسئلة التقويم  -2

 .في فهم النص مع مراعاة فنون اللغة 
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