
http://www.moe.edu.kw


الوثيقة الوطنية ملنهج اللغة العربية
املرحلة املتوسطة

اإعداد

اأ.هدى �شعود �شويرد العميري

اأ. هناء عبد اهلل الدعيج اأ. �شالح دب�شة الماجدي 

اأ. رجب ح�سن العلو�ش اأ. طلعت محمود �سالم 

وزارة الرتبية

قطاع البحوث واملناهج

اإدارة تطوير املناهج

الطبعة الأولى

 2012 / 2011

1433 هـ

حقوق التاأليف والطبع والن�شر محفوظة لوزارة التربية - قطاع البحوث التربوية والمناهج

اإدارة تطوير المناهج

http://www.moe.edu.kw


الطبعة الأولى     2011 / 2012  م

http://www.moe.edu.kw


http://www.moe.edu.kw


http://www.moe.edu.kw


http://www.moe.edu.kw


11 المقدمة 

13 الباب الأول - منهج اللغة العربية : 

15 المفهوم -  الفل�شفة – المكونات (   ( 	•
16 المنهج  مكونات  بناء  اأ�ش�س  	•
24 المنهج  مكونات  	•
27 اتجاهات تعليم وتعلم اللغة  	•
29 اللغوي   المحتوى  	•
33 واإ�شتراتيجياته  التعليم  طرائق  	•
34 التعليمية والتقنيات التربوية  الو�شائل  	•
35 التقويم  	•
37 المنهج  تطوير  	•
39 الباب الثاني - اأهداف اللغة العربية : 

41 العام  التعليم  مراحل  في  العربية  للغة  العامة  الأهداف  	•
46 اللغة العربية الخا�شة بالمرحلة المتو�شطة  اأهداف  	•
51 الباب الثالث - الكفايات العامة للغة العربية في المرحلة المتو�شطة : 

53 العامة  الكفايات  	•
54 التحدث  كفايات  	•
55 القراءة  كفايات  	•
56 الكتابة  كفايات  	•
59 الباب الرابع - المدخل التربوي لتعليم اللغة العربية : 

61 التربوي  المدخل  مفهوم  	•
61 المدخل التكاملي  	•
62 التكاملي  للمدخل  النظرية  الأ�ش�س  	•
64 التكاملي  للمدخل  العامة  التطبيقات  	•
66 المتو�شطة  المرحلة  في  التكاملي  المدخل  تطبيقات  	•
69 مراجع الوثيقة 

http://www.moe.edu.kw


11

اإنَّ اللغة مما ينفرد به الإن�شان ويتميز به عن غيره من المخلوقات ، وهي ت�شكل اأعظم 

ما تتجلى فيه مميزاته العقلية .

وتعد اللغة من الحاجات الأ�شا�شية لالإن�شان ، اإذ تقوم بينهما عالقة تبادلية وثيقة حيث 

اإلى اللغة  اأحدهما عن الآخر ، فالإن�شان بو�شفه مخلوقاً اجتماعياً يحتاج  ل يمكن ف�شل 

فيه  لتن�شاأ  ب�شري  اإلى مجتمع  اللغة  نف�شه تحتاج  الوقت  ، وفي  وات�شال  تعبير  اأداة  لكونها 

وتتطور . وهذه العالقة التبادلية الوطيدة بين اللغة والمجتمع الب�شري تك�شف عن اأمرين 

مهمين :

اأوًل - اأن اللغة ذات اأهمية بالغة لالإن�شان ، ما يجعلها تمثل عالمة فارقة في وجوده 

وحياته ، ومطلباً اأ�شا�شياً في تفاعله مع محيطه وبيئته .

ثانيًا - اأن الإن�شان يملك ا�شتعدادات طبيعية لكت�شاب اللغة من خالل قدرته على 

تعلم اأية لغة ، وعلى تطوير هذه القدرات اللغوية من خالل التعلم . 

اإليها المجتمع ،  اأهم الغايات التي ي�شعى  ومن هنا ي�شبح اكت�شاب الأفراد للغة من 

ليكون مجتمعاً متفاعاًل حيوياً ، يت�شل بما�شيه ويعاي�س حا�شره وي�شت�شرف م�شتقبله ، ول 

يت�شنى ذلك اإل بالتجاه اإلى تعليم اللغة الأم من خالل تهيئة الفر�س المنا�شبة لتعلم اأبنائه 

تعليم  لت�شل عملية  والو�شائل  ال�شبل  وبذل كل   ، وا�شتعداداته  لإمكاناته  وفقاً  اللغة  هذه 

اللغة وتعلمها اإلى م�شتوى الجودة .

وذلك مما يجعل تعليم اللغة العربية وتعلمها في دولة الكويت واجباً دينياً وح�شارياً 

الثقافة والترابط  اأ�شا�س  ، وتعد  ارتباطا وثيقا  ، حيث ترتبط بعقيدة المجتمع  وطنياً  ومطلباً 

حنايا  وفي   ، العالم  قلب  تحتل  �شا�شعة  م�شاحة  امتداد  على  العروبة  اأبناء  من  للماليين 

مجتمعات كثيرة و�شل اإليها اأبناء هذه الأمة بفعل الهجرة اأو طلب العلم اأو البحث عن حياة 

اأف�شل ، وهوية الكويت الإ�شالمية العربية تجعل تعليم اأبنائها اللغة العربية �شرورة اأ�شا�شية 

ي�شتند اإليها بناء اأجيال متفاعلة منتجة ت�شهم في نه�شة وطنها وتقدم اأمتها . 
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وانطالقاً مما �شبق تبرز الحاجة اإلى وثيقة وطنية لمنهج اللغة العربية ، مواكبة للتطورات 

الجتماعية والتربوية والمعرفية والثقافية ، فيها تنتظم مكونات المنهج وفق اأ�ش�س واتجاهات 

ومعايير واأهداف وكفايات عامة توجه تعليم اللغة العربية وتعلمها في ظل الهدف ال�شامل 

المت�شلة  العمليات  كل  في  اإليه  ال�شتناد  يتم  مرجعا  وتكون   ، الكويت  دولة  في  للتربية 

والتدريب  التعليم  عمليات  من  ذلك  يت�شمن  وما   ، وتنفيذها  وبنائها  المناهج  بتو�شيف 

وتح�شين   ، التعليم  بما يحقق جودة   ، كافة  المنهج  بمكونات  المرتبطة  والتطوير  والتقويم 

فعالية التعلم ؛ ليوؤدي اإلى مخرجات تعليمية ذات م�شتوى عال تتحقق بها الغايات التربوية 

المن�شودة .
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منهج اللغة العربية ) املفهوم – الفلسفة – املكونات(

)1(  مفهوم املنهج :
يرجع الهتمام بالمنهج بو�شفه مفهوماً ي�شف مجموعة من المكونات المنظمة لتحقيق 

غايات محددة اإلى عام 1890م ، وظهر اأول كتاب مخت�س بالمناهج في عام 1918م بعنوان 

»المنهج« من تاأليف فرانكليـــن بوبيت ) Franklin Bobbitt ( ، ويعد هذا الكتاب معلماً 

يحدد بداية ظهور علم المناهج بو�شفه تخ�ش�شاً م�شتقاًل ، وقد مر مفهوم المنهج - انطالقاً 

من تلك الفترة - بالكثير من المراحل والتطورات الالحقة التي اأدت اإلى تباين تعريفاته 

لدى علماء المنهج والتربويين تبايناً وا�شحاً ، اأعطى لمفهوم المنهج م�شتويات متفاوتة من 

المحتوى  اأو  الدرا�شية  المقررات  ب�شورة خا�شة -  يعني -  ، من كونه  والت�شاع  ال�شمول 

اللغوي لمادة درا�شية معينة اأو برنامج الدرا�شة اإلى كونه يعني - ب�شورة �شاملة - كل عنا�شر 

تحديد  في  ما  منهج  فيه  يخت�س  الذي  المجال  دور  يك�شف عن  مما   ، التعليمية  العملية 

مفهومه .

العربية  اللغة  منهج  مفهوم  تتبنى  فالوثيقة  ؛  المفهوم  تحديد  اأهمية  من  وانطالقاً 

باعتباره ت�شميماً لخطة عامة ت�شتند اإلى فل�شفة تعليم المادة ، وتعمل على تو�شيف مكوناته 

المختلفة: الأهداف ، المتعلم ، المعلم ، اتجاهات تعليم اللغة وتعلمها ، المحتوى اللغوي ، 

طرائق التعليم ، الو�شائل ، التقويم . وتو�شح طبيعة العالقات المتبادلة بين هذه المكونات 

في اإطار معين من المعايير التنظيمية التي تت�شف بالجودة والمنهجية ، وتتجه اإلى تعيينها 

معرفياً ومادياً وفق اأ�ش�س فل�شفية ولغوية ونف�شية واجتماعية وتربوية وفكرية ، ليت�شنى بهذه 

المكونات اإجراء عملية التعليم والتعلم �شعياً اإلى تحقيق الغايات التربوية المن�شودة . 
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)2( فلسفة املنهج :
اإن منهج اللغة العربية في دولة الكويت يهدف اإلى تعليم اأبنائها اللغة العربية ودفعهم 

اإلى تعلمها في �شوء وظائف اللغة باأف�شل ما يمكن تقديمه من ا�شتعدادات وطرق وو�شائل 

وموارد واإمكانات باعتبارها اللغة الر�شمية للدولة التي توؤكد انتماءها العربي والإ�شالمي ، 

وتعبر عن هويتها وتاريخها وتراثها �شمن محيطها الإقليمي ، وت�شجل حا�شرها ومنجزاتها ، 

وتر�شم اآمالها وطموحاتها الم�شتقبلية ، في ظل ما ي�شهده العالم من تطورات متالحقة ، وما 

ي�شهده الوطن من ارتقاء ونهو�س في مناحي الحياة كافة ، مما يقوي الحر�س على خلق 

جيل واٍع متمكن من لغته ، لالإحاطة بما حوله من متغيرات ، وفهم دينه والتم�شك به ، 

والحفاظ على قيــــم مجتمعه ، والم�شاركة في بناء وطنه ، وال�شعي اإلى النهو�س به ، ومن 

هذا المنطلق فهو منهج يتاأ�ش�س على ما ياأتي : 

المبادئ والقيم الإ�شالمية .  -1

تعزيز النتماء اإلى الوطن ، وتر�شيخ الوحدة الوطنية .  -2

مبادئ د�شتور دولة الكويت .  -3

طبيعة المجتمع وفل�شفته .  -4

مطالب نمو المتعلم .  -5

خ�شائ�س اللغة العربية .  -6

المفاهيم الإن�شانية .  -7

التغيرات والم�شتجدات الثقافية المحيطة بالمتعلم .  -8

الإفادة من النظريات التربوية والعلمية بما ينا�شب طبيعة المتعلم وخ�شائ�شه في كل   -9

مرحلة .

)2-1( اأ�س�ش بناء مكونات المنهج :

والمنهج ي�شتند في بناء مكوناته اإلى اأ�ش�س اجتماعية ونف�شية ولغوية وتربوية ، تمثل 

خال�شات لآراء واأبحاث ودرا�شات في مختلف المجالت ، وهذه الأ�ش�س هي :
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)2-1-1(  الأ�سا�ش الجتماعي :

ويقوم على مراعاة طبيعة المجتمع وفل�شفته من حيث :

اإنه مجتمع عربي م�شلم له عاداته وتقاليده ، وله ح�شارته ، ويعي�س واقعاً له �شماته،   -1

العالم  م�شتحدثات  مواكبة  في  طموحاته  تحقق  التي  الم�شتقبلية  تطلعاته  وله 

وم�شتجدات الع�شر .

المختلفة  الثقافات  على  والنفتاح  بالتنوع  يت�شم  البعيد  تاريخه  عبر  اإنه مجتمع   -2

بحكم ال�شفر والترحال ، وتت�شم حياته الجتماعية بالتوا�شل والتكافل والتاآزر 

الواحدة  الأ�شرة  عالقات  اأفراده  بين  وتربط   ، الجوار  حقوق  على  والحر�س 

ويجمعهم الولء للوطن بعيداً عن التع�شب لقبيلة اأو اأ�شرة اأو مذهب .

اإنه مجتمع تت�شع فيه دوائر النتماء لت�شمل الأمة العربية والأمة الإ�شالمية، ويربطه   -3

بالإن�شان على اختالف جن�شه ومعتقده واأر�شه رباط الأخوة الإن�شانية .

اإنه مجتمع حري�س على تر�شيخ قيمه الدينية وتر�شيخ قيمه الجتماعية المقبولة   -4

من مثل الت�شامح واحترام الراأي الآخر والتكافل والتوا�شل الجتماعي والعمل 

الخيري واأداء الحقوق واإح�شان العمل واإتقانه ، واحترام الكبير وتقدير العمل 

ال�شريف واحترام العاملين به وبخا�شة العمال واأ�شحاب المهن الب�شيطة .

اإنه مجتمع معني عناية كبيرة بفكرة بناء الم�شتقبل وال�شتثمار الب�شري ، ومن   -5

ثم فهو حري�س على تكوين اتجاهات اإيجابية نحو اكت�شاب المعرفة وتقدير قيمة 

العمل  بين  والجمع  الم�شكالت،  وحل   ، وال�شليم  المنظم  والتفكير   ، الوقت 

الفردي والعمل الجمعي والتعاوني .

)2-1-2( الأ�سا�ش النف�سي :

ويقوم على تعرف طبيعة المتعلم و�شماته النف�شية ، فالمتعلم هو محور العملية التعليمية، 

وهو في ذاته اأهم مما يتعلم ، وتتمثل هذه ال�شمات فيما ياأتي :
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1-  اأن المتعلم له حاجات نف�شية ينبغي تلبيتها واإ�شباعها ، وذلك وفقا لما ياأتي :

ا�شتقراره  على  المحافظة  �شاأنه  من  ما  بتقديم   : والطماأنينة  لالأمن  الحاجة   -

النف�شي، وتجنب المو�شوعات والق�شايا المت�شمنة دواعي القلق اأو الخوف من 

الم�شتقبل ، والبتعاد عن المفاهيم والأفكار والت�شورات الم�شو�شة والمربكة ، 

وتبني المو�شوعات الإيجابية التي تتحقق بها الألفة بما ل يترك مجاًل للتع�شب 

والكراهية ، والحر�س على عدم اإحالته اإلى مجهول اأو مبهم ، وعدم تقديم معرفة 

ما تت�شمن تناق�شاً وتعار�شاً بين مكوناتها الجزئية . 

الحاجة للمحبة والرعاية : بالتجاه اإلى اإ�شعاره بكونه �شخ�شاً مرغوباً وله اأهميته ،   -

وباأنه يعي�س جو الأ�شرة المتعاونة ، والتجاه اإلى غر�س م�شاعر الأخوة وال�شداقة، 

المعلم  مع  وتفاعله  ا�شتجابته  وتاأ�شي�س   ، الآخرين  مع  الحميمة  العواطف  وبناء 

على المودة والمحبة والمتعة.  

الحاجة للمعرفة : بالحر�س على تزويده بالمعرفة المنا�شبة ، ومراعاة تنوعها واختالف   -

مجالتها ، والهتمام بتنمية تفكيره واإنماء لغته بما ينا�شب ن�شجه العقلي .

الحاجة للنجاح : بتعرف قدراته وا�شتعداداته وتوفير الرعاية الالزمة له في �شوء   -

تلبية  له  المنا�شبة  الفر�س  وتهيئة   ، معينة  نجاحات  اأو  اإنجازات  لتحقيق  ذلك 

للرغبة في التفوق والإبداع .

اإلى  بالتجاه   : بالنف�س  والثقة  والتقدير  والذاتية  وال�شتقالل  للحرية  الحاجة   -

الهتمام ببناء �شخ�شيته الم�شتقلة وغر�س الثقة في نف�شه واحترام ذاته وتقدير 

وجوده ، والحر�س على تعبيره عن ذاته بحرية م�شوؤولة ، واإقداره على اإبداء الراأي 

وتقديم الجديد وفق قدراته .

الحاجة لالنتماء اأو الجماعة : بمراعاة اجتماعيته ، واإ�شعاره بالنتماء ، والنتقال   -

من الأ�شرة اإلى دوائر اجتماعية اأو�شع .

الحاجة للترويح : بمراعاة الأن�شطة اللغوية المختلفة التي تحقق له المتعة ، من   -

خالل ممار�شتها داخل الف�شل اأو خارجه .
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اأن المتعلم يحتاج اإلى الدافعية للتعلم ، ما ي�شتوجب الهتمام بخلق الدوافع لديه .   -2

ويت�شح دور الدوافع في عملية التعلم مما ياأتي : 

 ، �شلوكه  في  الإن�شان  يبذلها  التي  والطاقة  الدافع  قوة  بين  طردية  عالقة  توجد   -

ومثال ذلك اأنه كلما زاد اإح�شا�س الفرد بالجوع زاد ما يبذله من الجهد للح�شول 

فاإيجاد   ، التعلم  لعملية  �شروري  اأمر  الدافع  وجود  اأن  يعني  بما   ، الطعام  على 

الدافع يوجه المتعلم نحو �شلوك اأو ن�شاط يختاره اأو يقدم اإليه ؛ حيث اإن الدافع 

يوؤدي اإلى توفير طاقة يبذلها المتعلم في ممار�شة اأوجه الن�شاط التي ت�شاعده على 

التعلم ؛ لي�شبع من خاللها حاجاته النف�شية .

اأي دافع يتم  فاإن  اإ�شباعه، ومن ثم  الدافع ودرجة  توجد عالقة عك�شية بين قوة   -

اإ�شباعه ل يعود نافعاً في عملية التعلم ، ومن هنا تظهر اأهمية تجديد الدوافع اأو 

تغييرها اإذا تبين اإ�شباعها لدى المتعلم .

توؤدي الدوافع اإلى توجيه ال�شلوك نحو غر�س اأو هدف معين ، وينطبق هذا المبداأ   -

على المتعلم حيث ينبغي اأن يتبين له الغر�س اأو الهدف مما يتعلمه ، فكلما كان 

الغر�س وا�شحاً اأدى ذلك اإلى الرتفاع بم�شتوى الدافع لديه اإلى التعلم . 

ويعد الميل اإلى اللغة من اأهم الدوافع التي يتوجب تكوينها لدى المتعلم ، اإذ يدفعه 

يوجه طاقاته  ، مما  ين�شب  ل  مورداً  لكونها  الزمن  اإ�شباع حاجته على مدى طويل من  اإلى 

با�شتمرار نحو تعلم اللغة، وي�شاعده على تجاوز �شعوباتها، وي�شهم في امتالكه مهاراتها الب�شيطة 

والمركبة ، والمحتوى اللغوي وطرائق تقديمه يوؤديان دوراً مهماً في تحقيق هذه الغاية . 

اأن لنمو المتعلم خ�شائ�س معينة تختلف من مرحلة تعليمية اإلى اأخرى ، وهي خ�شائ�س   -3

عقلية ونف�شية واجتماعية ، يعد تحديدها وفهمها �شرورة لتحقيق ما ياأتي :

توجيه �شلوك المتعلمين نحو التعلم والعمليات العقلية وحل م�شكالتهم . -

تطوير الخبرات التعليمية الالزمة وفقاً لم�شتوى ن�شجهم . -

م�شاعدتهم على فهم ذواتهم وتنمية قدراتهم على التكيف وفق ظروفهم . -

تنويع اأوجه الن�شاط بما ينا�شب مطالب نموهم . -
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تنويع طرائق التعليم واإ�شتراتيجياته ل�شمان الإفادة ال�شاملة لهم .  -

تنويع و�شائل التقويم ل�شمان �شمول مختلف الفئات . -

)2-1-3( الأ�سا�ش اللغوي : 

يقوم الأ�شا�س اللغوي على الإحاطة بطبيعة اللغة العربية وخ�شائ�شها ، وتتمثل هذه 

الخ�شائ�س فيما ياأتي :

اأن اللغة العربية تكت�شب قدراً كبيراً من اأهميتها لكونها لغة القراآن الكريم ولغة   -1

الحديث النبوّي ال�شريف ولغة الح�شارة العربية والإ�شالمية .

اأن اللغة العربية هي اللغة الر�شمية لدولة الكويت وللدول العربية ال�شقيقة ، وهي   -2

تمتد في تاريخ الأمة زماناً ومكاناً .

اأن اللغة العربية هي لغة التعليم والتعلم لكل المجالت الدرا�شية في جميع مراحل   -3

التعليم، ومراعاة مطالبها الأ�شا�شية من ال�شتخدام ال�شحيح ال�شليم والتكامل مع 

المجالت الدرا�شية الأخرى توؤدي اإلى تحقيق دورها التعليمي المن�شود . 

اأن اللغة العربية ، �شاأنها في ذلك �شاأن كل اللغات واللهجات تكت�شب بالمحاكاة   -4

والممار�شة ا�شتماعاً وتحدثاً وقراءة وكتابة ، ومن ثم فالتركيز في تعليمها يجب اأن 

يكون على الممار�شة اللغوية ل على الحديث عن اللغة نف�شها بقواعدها وقوانينها 

و�شوابطها ، مع مراعاة اأن القاعدة اللغوية اأو القانون اللغوي مطلب اأ�شا�شي للمعلم 

في  م�شاعداً  عاماًل  ليبقى  ؛  اأبعاده  يدرك  واأن  دقيقة  اإحاطة  به  يحيط  اأن  ينبغي 

�شبط الممار�شة اللغوية .

اأن المهارة اللغوية يتحقق اكت�شابها بال�شتخدام اللغوي ال�شحيح والأداء اللغوي   -5

خالل  من  قيا�شه  اأو  مالحظته  يمكن  الأداء  وهذا   ، وا�شتقباًل  اإر�شاًل  الجيد 

ممار�شة المتعلم اللغة ا�شتماعاً اأو تحدثاً اأو قراءة اأو كتابة .

اأن ال�شبط في اللغة العربية عن�شر جوهري في بنية الكلمة وفي اأواخر الكلمات،   -6

وتعلمها  تعليمها  بدء  من  ال�شبط  هذا  والمتعلم  المعلم  التزام  فيجب  ثم  ومن 

ممار�شًة ل تقعيداً وتقنيناً .
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اأن هناك قدراً م�شتركاً بين اللغة الف�شيحة واللغة المحكية يمكن اأن ي�شتثمر في   -7

اإثراء الح�شيلة اللغوية الف�شيحة للمتعلم .

اأما ال�شكل الكتابي لها فما  اأن اللغة في ن�شاأتها الأولى تتمثل في الأ�شوات ،   -8

اللغة لدى  ، ويت�شح ذلك خالل عملية اكت�شاب  المنطوقة  لّلغة  اإل تمثيل  هو 

هو  به  المحيطة  البيئة  من  الطفل  يكت�شبه  ما  اأول  اأن  يالحظ  ، حيث  الأطفال 

الأ�شوات التي يحاكيها ويكررها ، ويت�شح ذلك في تاريخ اللغات حيث اإن ع�شر 

الكتابة ل يتعدى ب�شعة اآلف عام في حين اأن الكالم يرجع اإلى جذور المجتمع 

الب�شري ، اإ�شافة اإلى اأن اأغلبية اللغات المنطوقة في العالم لم تدون بعد ، وهذا 

اإن دلَّ على �شيء فاإنما يدل على اأن الأ�شوات هي اأ�شا�س اللغة ، ويوؤكد ذلك 

قول العالم اللغوي ابن جني في تعريف اللغة باأنها : “اأ�شوات يعبر بها كل قوم 

عن اأغرا�شهم” ، وذلك ي�شتوجب تقديم فنَّي ال�شتماع والتحدث قبل القراءة 

والكتابة لعالقتهما المبا�شرة بالأ�شوات .

اأن مفردات اللغة قد تكون دللتها مح�شو�شة وقد تكون مجردة اأو ن�شبية ، ومنها   -9

لدى  مفهومة  واأ�شبحت  دللتها  على  اأفراده  واتفق  المجتمع  في  �شاع  قد  ما 

اإدراك المتعلم لمعاني المفـــــردات ، وهذا ي�شير  المتعلم ، مما يعني تفاوت 

اإلى ال�شعب،  لمبادئ التدرج من ال�شهل  اأن تقدم المفردات تبعاً  اإلى �شرورة 

ي�شبق  المح�شو�شات  على  الدالة  فالمفردات  ؛  المجرد  اإلى  المح�شو�س  ومن 

تقديمها تلك الدالة على المجردات ل�شهولة اإدراكها وفهمها لدى المتعلمين .

اأو هي  اأكثر من نظام  اللغة في حقيقتها  اأن  اللغة نظام �شامل ، وذلك يعنى  اأن   -10

“نظام النظم” ، والنظام في اللغة ي�شمل العالقات بين عنا�شر اللغة ومكوناتها 
المختلفة مثل الأ�شوات والحروف والمقاطع والكلمات والتراكيب والمعاني ، 

ولذا هو ل يقت�شر على القواعد النحوية وال�شرفية فح�شب ، بل تقوم بين اأنظمة 

كل من هذه العنا�شر اللغوية عالقات بنيوية متبادلة ، فنظام المعاني على �شبيل 

المثال يتكون من نظام التراكيب الذي يتكون بدوره من نظام الكلمات، الذي 
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بدوره يتكون من نظام المقاطع ، الذي بدوره يتكون من نظام الأ�شوات والحروف. 

وهذه الحقيقة اللغوية تفر�س اأن يعتمد المحتوى اللغوي لمنهج اللغة العربية عند 

تو�شيفه اأو تاأليفه التحليل العلمي الدقيق لالأنظمة اللغوية قبل تقديمها للمتعلم، 

على اأن تقدم المكونات اللغوية للمتعلم في �شوء نظام التركيب والمعنى، لأن 

اللغة بو�شفها اأداة لالت�شال يقوم ا�شتخدامها على التركيب والمعنى ، ما يعني األ 

تقدم الأ�شوات والحروف والكلمات اإل من خالل �شياقات ذات دللة ومعنى ، 

ولي�س من خالل اأ�شوات اأو مقاطع اأو كلمات اأو قوائم مجردة .

)2-1-4( الأ�سا�ش التربوي :

ويقوم على الإفادة من النظريات والدرا�شات والأبحاث التربوية والعلمية بما ينا�شب 

طبيعة المتعلم وخ�شائ�شه في كل مرحلة ، ويتمثل ذلك في :

1-  النطالق من مبداأ التعلم الذاتي ، فالتعلم الذاتي كان وما يزال يلقى اهتماماً 

كبيراً من علماء النف�س والتربية ، باعتباره اأ�شلوب التعلم الأف�شل في ع�شر ي�شهد 

انفجاراً معرفياً متطوراً با�شتمرار ل ت�شتوعبه نظم التعلم وطرائقها مما يحتم مواكبة 

المتعلم محيطه المتجدد عبر قدرته على ال�شتمرار في التعلم ، ول يت�شنى ذلك 

اإل اأن يتعلم كيف يعلم نف�شه بنف�شه.

2-  الهتمام بالتعليم من خالل الذكاءات المتعددة ، فنتائج الأبحاث والدرا�شات 

اللغوي  كالذكاء  الذكاءات  من  مجموعة  لديه  الإن�شان  اأن  وجدت  التربوية 

والذكاء  الريا�شي  المنطقي  والذكاء  الب�شري  والذكاء   ) ال�شمعي  اأو  )اللفظي 

ال�شخ�شي .

3-  تعليم اللغة العربية وتعلمها في اإطار المدخل التكاملي لكونه الأن�شب في تعليم 

وتعلمها،  اللغة  تعليم  عملية  تح�شين  اإلى  اأدت  التي  الميدانية  ولنتائجه   ، اللغة 

�شمن  وتنويعها  المنا�شبة  والتعلم  التعليم  وطرائق  باإ�شتراتيجيات  الهتمام  مع 

المدخل التكاملي ، من مثل :
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اإ�شتراتيجية التعلم الفعال ) الن�شط ( .  -

التعلم التعاوني .  -

التعلم المبرمج .  -

ا�شتراتيجية اأنماط التعلم .  -

ا�شتراتيجية التوا�شل اللغوي .  -

خرائط المفاهيم .  -

وا�شتخدام   ، المتعلمين  و�شمولها  التدريب  م�شتويات  بتنويع  الهتمام  اإلى  اإ�شافة 

اأ�شاليب التغذية الراجعة .

4-  مراعاة ا�شتخدام الو�شائل التعليمية والتقنيات التربوية وا�شتثمارها في مواقف التعليم 

والتدريب والتقويم ، على اأن ل تكون هدفاً في حد ذاتها .

5-  التجاه اإلى تعليم التفكير واتخاذ مهاراته �شبياًل للحياة ، وذلك باأن : 

. واأنواعه  واأ�شاليبه  التفكير  تعليم  طرائق  المعلم  يتعرف  	•
. لغوي  نمو  من  له  يحدث  ما  مع  بالتوازن  المتعلم  تفكير  ينمى  	•

والتفكير  الناقد  التفكير  وخا�شة   ، واأنواعه  واأ�شاليبه  التفكير  مهارات  ي�شتخدم  	•
الإبداعي.

. ملمو�شة  اإيجابية  باإنجازات  القيام  تجاه  التفكير  يوجه  	•
. مماًل  اأو  معقداً  ل  ممتعاً  التفكير  يكون  اأن  	•

)2-2(  وظائف اللغة :

وانطالقا من هذه الأ�ش�س توؤدي اللغة وظائف مهمة في المحيط الجتماعي والثقافي 

للمتعلم ، تتمثل فيما ياأتي :

الإ�شالمي  والتراث   � ر�شوله  و�شنة  وكتابه  باهلل  المتعلم  ارتباط  اأداة  اللغة  	•
الأ�شيل لالأمة.

. ات�شال  اأداة  اللغة  	•
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 . و�شانعته  التفكير  اأداة  اللغة  	•
. المعا�شرة  للحياة  واإعداده  حاجاته  واإ�شباع  المتعلم  عن  التعبير  اأداة  اللغة  	•

. والخبرات  المعلومات  واكت�شاب  والتثقيف  التعلم  اأداة  اللغة  	•
وتربية  به  وال�شتمتاع  بالجمال  الإح�شا�س  وتكوين  الوجداني  النمو  اأداة  اللغة  	•

الذوق الجمالي .

 ، العربي  والوطن  الخليج  واأبناء   ، المجتمع  اأبناء  بين  الترابط  اأداة تحقيق  اللغة  	•
وتحقيق الأخوة الإن�شانية .

مكونات املنهج :  )3(
مكونات المنهج تت�شف بالترابط والت�شاق والتكامل ، وهي تتمثل فيما ياأتي : 

)3-1( الأهداف :

المتعلم  �شخ�شية  في  تحقيقها  اإلى  المنهج  ي�شعى  التي  المن�شودة  التغيرات  وهي 

و�شلوكه نتيجة لمروره بخبرات تعليمية محددة ، وهي ت�شتق من الأهداف التربوية العامة ، 

وت�شتند اإلى مجموعة من الأ�ش�س والمعايير والمبادئ ، وتكمن اأهميتها في توجيه العملية 

ن روؤية وا�شحة لكل 
ّ
التعليمية بكاملها اإلى غايات محددة تتطلع اإليها الدولة ، ما يجعلها تكو

مما ياأتي :

الخطط التعليمية بما يوؤدي اإلى توفير الوقت وتن�شيق الجهود وتقليل التكلفة . -

تبني اأف�شل التجاهات في تعليم اللغة وتعلمها . -

اختيار المحتوى المنا�شب . -

اختيار طرائق التعليم المنا�شبة . -

 تحديد الو�شائل التعليمية والتقنيات التربوية المعينة في عمليات التعليم والتعلم . -

انتقاء الأن�شطة اللغوية الم�شاندة ذات الجدوى التعليمية .

تقويم العملية التعليمية بدقة وفاعلية . -
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)3-1-1(  ت�سنيف اأهداف المنهج :

وت�شنف اأهداف منهج اللغة العربية اإلى ما ياأتي :

) 3-1-1-1( الأهداف العامة :

وهي الأهداف العامة لمادة اللغة العربية ، وتت�شف بالعمومية والتجريد ، وت�شير اإلى 

تغيرات كبرى من�شودة في �شلوك المتعلم ، ويتطلب تحقيقها مروره بجميع مراحل التعليم، 

التعليمية  الموؤ�ش�شات  بين  وتن�شيق  وتعاون   ، ومتوا�شل  منظم  تربوي  جهد  اإلى  وتحتاج 

والجتماعية .

)3-1-1-2( الأهداف الخا�سة :

واأقل  العامة  الأهداف  من  اأكثر تخ�ش�شاً  ، وهي  للمادة  العامة  الأهداف  وت�شتق من 

معينة،  تعليمية  مرحلة  في  التعليمية  العملية  من  المرغوبة  النواتج  ت�شف  وهي   ،  تجريداً 

و ت�شنف اإلى ثالثة مجالت ) معرفية ووجدانية ونف�شية حركية ( . 

) 3-1-1-3( الأهداف ال�سلوكية :

وت�شتق من الأهداف الخا�شة للمادة ، وهي اأهداف محددة ب�شورة دقيقة ، و�شياغتها 

اأثناء العملية التعليمية ، وتق�شم هذه  تعد من المهام الأ�شا�شية التي يقوم بها المعلم في 

للجوانب  وفقاً  مجالت  ثالثة  اإلى   -  ”Bloom“ بلوم  ت�شنيف  في  جاء  كما   - الأهداف 

ال�شلوكية لدى المتعلم ، وهي :

 ، والأفكار  والمفاهيم  والحقائق  والمعارف  المعلومات  وي�شمل   : المعرفي  المجال   .1

وتتبنى الوثيقة نموذج بلوم “Bloom” لت�شنيف م�شتويات هذا المجال ، وهي :

التذكر والتعرف .  -1

الفهم .  -2

التطبيق .  -3
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التحليل .  -4

التركيب .  -5

التقويم .  -6

المجال الوجداني : وي�شمل الميول والتجاهات والقيم والمثل والدوافع ، وتتبنى   -2

الوثيقة نموذج كراتول “Krathwol” لت�شنيف م�شتويات هذا المجال ، وهي :

ال�شتقبال .  -1

ال�شتجابة .  -2

التقييم .  -3

تنظيم القيم .  -4

الت�شاف بنظام قيمي .  -5

المجال النف�شي الحركي : وي�شمل المهارات والقدرات والممار�شات ، ، وتتبنى الوثيقة   -3

نموذج هارو “Harrow” لت�شنيف م�شتويات هذا المجال ، نظراً لقرب هذا الت�شنيف من 

عملية تعليم اللغة ومنا�شبته لمتالك فنونها ، وفيه �شنفت الم�شتويات اإلى :

رد الفعل .  -1

الفعل الطبيعي .  -2

القدرة الإدراكية الح�شية .  -3

القدرة الطبيعية .  -4

الإتقان .  -5

التوا�شل .  -6

وتترابط اأهداف هذه المجالت بع�شها ببع�س في عالقات متبادلة ، بحيث ل يمكن 

ف�شل اأحدها عن الآخـــر ، لتحقق في مح�شلتها النهائية تكامل جوانب الخبـــرة لدى 

المتعلم ، وهي جوانب متداخلة تن�شط بترابـــط تام ، ما يعني اأنه لي�س باإمكان المعلم اأن 

نتائجه بمعزل عن الجوانب  ي�شتهدف تطوير كل جانب على حدة واأن يعمل على تقويم 

الأخرى .
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)3-2( المتعلم :

المتعلم هو محور العملية التعليمية ، وهو الموؤ�شر الحقيقي لنجاح اأي نظام تعليمي، 

بنى على اأ�شا�س اأن يجعله مخرجاً تعليمياً محققاً لأهداف التربية .
ُ
والمنهج بكل مكوناته ي

)3-3( المعلم :

المعلم هو المنفذ المبا�شر للمنهج ، ولذا لبد اأن يمتلك ثقافة تربوية عامة ، وكفايات 

مهنية لزمة تحدد من قبل الجهات المخت�شة للقيام بمهامه على الوجه الأكمل ، مع توفير 

اأثناء العمل - لدورات وبرامج  اأو في  الموارد المتاحة له ، على اأن يخ�شع - قبل العمل 

تدريبية بمختلف اأنواعها ) تاأهيلية ، تن�شيطية ، عالجية ، توجيهية ، تخ�ش�شية ( . 

 

)3-4( اتجاهات تعليم وتعلم اللغة :

اإن النظرة اإلى مفهوم التعليم تطورت عبر ثالث مراحل ، هي :

التعليم بو�شفه عملية تذكر .  -1

التعليم بو�شفه تدريباً للعقل .  -2

التعليم بو�شفه تطويراً لل�شلوك .  -3

لل�شلوك ( منطلقاً  التعليم بو�شفه تطويراً  التعليم )  النظرة الأخيرة لمفهوم  وقد مثلت 

 ، فل�شفتها  اإلى  فا�شتندت   ، وتعلمها  اللغة  تعليم  في  الحديثة  التربوية  لالتجاهات  اأ�شا�شياً 

واعتمدت منجزاتها والمفاهيم التي اأ�ش�شتها تجاه عملية التعلم ، اإ�شافة اإلى اآخر النتائج التي 

التعليـم ، حيث  ا�شتثماره في مجال  اللغوية الحديثة مما يمكن  الدرا�شات  اإليها  تو�شلت 

قادت اإلى التركيز على مبادئ اأ�شا�شية ينبغي مراعاتها عند تعليم اللغة وتعلمها ، اأهمها : 

مبداأ المعنى ، فالمتعلم ي�شتجيب ب�شفة م�شتمرة ومنتظمة للبنية الدللية للغة ،   -1

ولوظيفتها الت�شالية ، ولي�س لأ�شواتها اأو رموزها الظاهرة وت�شويباتها القاعدية ، 

ولذا يجب اأن ينظر للغة في اأي مرحلة من مراحل تعليمها وتعلمها على اأنها نظام 

متكامل ، ل ينح�شر اكت�شابها في جزء من اأجزائه .
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مبداأ الذاتية ، فالمتعلم ل يكت�شب اللغة اإل اإذا كان جزءاً من الحدث اللغوي،   -2

في  تقدمه  ويرتبط   ، والكتابة  والقراءة  والتحدث  ال�شتماع  في  اإ�شراكه  فينبغي 

اكت�شاب مهارات اللغة بالفر�س المتاحة له للممار�شة اللغوية �شمن م�شتويات 

مختلفة ، وكان المحتوى اللغوي في اإطار هذه الممار�شة يت�شف بالثراء والتنوع 

والجاذبية والم�شتوى المنا�شب .

)3-4-1( التجاهات التربوية الحديثة في تعليم اللغة وتعلمها :

تتمثل التجاهات التربوية الحديثة في تعليم اللغة وتعلمها في مداخل تربوية مختلفة، 

اإلى �شبعة مداخل تربوية تناولتها الأبحاث والدرا�شات والتجارب الميدانية  ت�شير الوثيقة 

عربياً وعالمياً، وهي :

. )Integrated Approach( المدخل التكاملي  -1

. )Functional Approach( المدخل الوظيفي  -2

. )Latent Approach( المدخل ال�شمني  -3

. )Communicative Approach( المدخل الت�شالي  -4

 . )Skills Approach( المدخل المهاري  -5

  . )Systemic Approach( المدخل المنظومي  -6

. )Technical Approach( المدخل التقني  -7

تعليم  مجال  في  الحديثة  المداخل  من  لكونه   ، التكاملي  المدخل  الوثيقة  وتتبنى 

اللغة وتعلمها ، ولأنه الأن�شب في تعليم اللغة الأم ، وفقاً لما اأكدته درا�شات واأبحاث عربية 

كثيرة في هذا الميدان ، مع مراعاة الإفادة مما تقدمه المداخل التربوية الأخرى من عنا�شر 

واأفكار وروؤى وتطبيقات تن�شجم معه وت�شهم في دعمه وتعزيزه ) انظر الباب الثالث ( .
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)3-5( المحتوى اللغوي :

 ، المقدمة �شمن محتوى لغوي وفق تخطيط منظم  التعليمية  الخبرات  وهو مجموع 

نة مثل الكتاب المدر�شي اأو الأقـــــــرا�س المدمجة اأو غيرها ، ويتم 
ّ
وذلك عبر و�شائل معي

و�شعه وفــــق معاييـــــر يحددها تو�شيـف المحتــــوى ) تو�شيف المنهج ( ، وي�شترط 

في تحديد هذه المعايير مراعاة ما ياأتي :

فل�شفة منهج اللغة العربية .  -1

الأهداف الخا�شة بال�شف الدرا�شي .  -2

المعايير العامة لختيار المحتوى اللغوي .  -3

خ�شائ�س المدخل التربوي في تعليم اللغة العربية ) المدخل التكاملي ( .   -4

تحقيق التكامل والتوازن مع مناهج المواد التعليمية الأخرى .  -5

تحقيق التوازن والتدرج في الخبرات التعليمية وفقاً لما ياأتي :   -6

-  في �شورة اأفقية على م�شتوى ال�شف الدرا�شي الواحد .    

-  في �شورة راأ�شية على م�شتوى جميع ال�شفوف الدرا�شية .    

ال�شدق العلمي لم�شامينه ، واأن يعطي دللت وا�شحة ذات معنى وقيمة لدى   -7

المتعلم .

مواكبة التغيرات والم�شتجدات الثقافية والجتماعية .  -8

قابلية المحتوى للتعلم .  -9

منا�شبة الكم للزمن الدرا�شي .  -10

التنظيم �شمن مجالت اأو وحدات اأو ت�شنيفات مو�شوعية معينة ، وي�شترط اأن   -11

يكون هذا التنظيم موحداً في كل حلقة تعليمية على الأقل .
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)3-5-1(  المعايير العامة لختيار المحتوى اللغوي :

وتتمثل المعايير العامة لختيار المحتوى اللغوي في اأن يكون : 

محققاً لأهداف اللغة العربية في المرحلة المتو�شطة واأهدافها في ال�شف الم�شتهدف.  -1

�شحيح الفكر، متين العبارة ، ف�شيح المفردات .  -2

متدرجاً من ال�شهل اإلى ال�شعب ، ومن الب�شيط اإلى المركب .  -3

قادراً على اإثراء معجم المتعلم اللغوي وح�شيلته من التراكيب والأ�شاليب ال�شحيحة .   -4

ملبياً لحاجات المتعلمين وميولهم ورغباتهم النف�شية والجتماعية .  -5

مثيراً لتفكير المتعلم ومحر�شاً على ال�شتزادة من العلوم المختلفة .  -6

قادراً على تزويد المتعلم بالمهارات اللغوية التي توؤهله لممار�شة الفنون اللغوية .  -7

قادراً على حفز المتعلم على ممار�شة عمليات التفكير العليا من تحليل وتركيب   -8

وتقويم ونقد واإبداع .

مبنياً على التجاهات التربوية المعا�شرة في تدرج الخبرات اللغوية .  -9

10-  قادراً على ربط المتعلم ببيئته ومجتمعه الخليجي والعربي والإ�شالمي .

11-  قادراً على تربية المتعلم على القيم الفا�شلة وال�شلوكيات الجتماعية الإيجابية.

12-  قادراً على تهيئة المتعلم للتعامل مع م�شادر المعرفة المختلفة .

13-  قادراً على تهيئة المتعلم لممار�شة الأن�شطة الإن�شانية المختلفة .

14-  قادراً على اإعداد المتعلم للتعلم الذاتي والتعلم التعاوني .

15-  محققاً للترابط المن�شود بين المجالت الدرا�شية المختلفة ) الترابط الأفقي ( .

16-  قادراً على اإعداد المتعلم ليكون مواطناً �شالحاً فعاًل في المجتمع .

)3-5-2( الأن�سطة اللغوية :

هي المنا�شط الثقافية واللغوية ) اأدبية اأو نثرية ( التي يمكن اأن يقوم بها المتعلم وحده 

اأو مع فريق من زمالئه ، لزيادة خبراته اأو اإ�شباع ميوله ب�شكل تطبيقي عملي ، وي�شترط فيها اأن 

تكون منا�شبة فكراً ولغة للمتعلمين ، ول ت�شتهلك وقتاً يطغى على وقت الح�ش�س، واأن تكون 
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اللغة بما ي�شكل دعماً  قريبة المعنى �شهلة الأداء ، ووثيقة ال�شلة بالمحتوى المقرر وفنون 

م�شانداً واإثراء لخبرات المتعلم و�شخ�شيته ، وتر�شيخاً لمفاهيم التعاون والعمل الجمعي .

)3-5-2-1( المعايير العامة لختيار الأن�سطة اللغوية :

وي�شترط في الأن�شطة اللغوية اأن تكون :

قادرة على تحقيق اأهداف المقرر الدرا�شي .  -1

مثيرة وم�شوقة وجذابة.  -2

قادرة على اإثارة تفكير المتعلم.  -3

م�شاندة للمحتوى اللغوي المقرر.  -4

ال�شتماع   ( اللغوية  الفنون  ممار�شة  على  المتعلم  قدرات  تنمية  على  قادرة   -5

والتحدث والقراءة والكتابة (.

قادرة على تهيئة المتعلمين للعمل التعاوني.  -6

معبرة عن بيئة المتعلم.  -7

ملبية لميول المتعلم وحاجاته.  -8

متميزة بالتنوع نوعاً وم�شموناً.  -9

منا�شبة للعمر العقلي للمتعلم.  -10

دافعة للمتعلم نحو التعلم الذاتي.  -11

منا�شبة للوقت المخ�ش�س لها.  -12

قادرة على اإثراء الح�شيلة اللغوية للمتعلم.   -13

)3-5-3( بناء المحتوى اللغوي :

تو�شيف   : بمرحلتين  المرور  منهجاً  بو�شفه  اللغوي  المحتوى  بناء  عملية  تتطلب 

المحتوى ، وتاأليف المحتوى ، ول ي�شترط في اإعادة تاأليف المحتوى اإعادة تو�شيفه ، ويحق 

للجنة التاأليف رفع مالحظاتها على التو�شيف ا�شتناداً اإلى الوثيقة .
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)3-5-3-1( تو�سيف المحتوى اللغوي :

مخت�شة  لجنة  وت�شكل   ، العربية  اللغة  منهج  وثيقة  اإلى  المحتوى  تو�شيف  ي�شتند 

اأو على م�شتوى مرحلة تعليمية معينة ، وتتمثل  لإنجازه على م�شتوى المراحل التعليمية 

مهامها فيما ياأتي :

و�شع الأهداف ال�شلوكية لل�شفوف الدرا�شية .  -1

اإلى  ا�شتناداً  الدرا�شية  لل�شفوف  والفرعية  الأ�شا�شية  اللغة  كفايات  تو�شيف   -2

الكفايات العامة للغـــة العربية . 

ا�شتقاق معايير اختيار المحتوى اللغوي الخا�شة بكل �شف درا�شي من المعايير   -3

العامة لختيار المحتوى اللغوي مع مراعاة �شروط تحديد هذه المعايير الواردة 

في المحتوى اللغوي )5.3(.

المعايير  الدرا�شي من  بال�شف  الخا�شة  اللغوية  الأن�شطة  ا�شتقاق معايير اختيار   -4

العربية  اللغة  مناهج  بناء  اأ�ش�س  اإلى  وا�شتناداً  اللغوية  الأن�شطة  لختيار  العامة 

واأهداف اللغة العربية العامة والخا�شة بكل مرحلة .

تنظيم الخبرات التعليمية لل�شفوف الدرا�شية في م�شفوفة وفقاً للمدى والتتابع   -5 

.)Scope & Sequence(

تحديد معايير تاأليف الكتاب المدر�شي وجودته .  -6

تحديد معايير تاأليف دليل المعلم .  -7

)3-5-3-2(  تاأليف المحتوى اللغوي :

تقديمه  يتم  منظم  لغوي  محتوى  في  التو�شيف  ترجمة  اإلى  المحتوى  تاأليف  يتجه 

 ، المنا�شبة  الو�شائل  اأو غير ذلك من  اأقرا�س مدمجة  اأو  للمتعلم من خالل كتب درا�شية 

وت�شكل لجنة مخت�شة لإنجازه ، يتم اختيار اأع�شائها وفقاً للمعايير الآتية :

اأن تكون لدى ع�شو اللجنة الرغبة الكاملة في التاأليف .  -1

اأن تكون لديه خبرة ميدانية كافية في التعليم .  -2
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اأن تكون لديه خبرة �شابقة في التاأليف .   -3

اأن يكون لديه موؤهل علمي تربوي .   -4

النقد  يتقبل  واأن   ، الفريق  بروح  للعمل  ال�شتعداد  ولديه  متعاوناً  يكون  اأن   -5

الإيجابي.

اأن يكون لديه الوقت الكافي للتفرغ لعملية التاأليف .  -6

اأن يكون على معرفة تامة بالمنهج الذي يوؤلف له الكتاب .  -7

اأن يكون متمكناً تمكناً عالياً من اللغة العربية .  -8

اأن يكون لديه قدر كاف من المعرفة بالقيا�س والتقويم .  -9

ويمكن اإثراء اللجنة باأع�شاء من الباحثين التربويين والخبراء من ذوي التخ�ش�شات 

الأكاديمية المرتبطة بالمادة .

 )3-6( طرائق التعليم واإ�ستراتيجياته :

طريقة التعليم اأو اإ�شتراتيجيته هي الطريقة التي ي�شتخدمها المعلم في تو�شيل المحتوى 

اللغوي للمتعلم اأثناء عملية التعليم ، وهي نظام موجه من التدريب قائم على خطوات اأو 

مراحل يمكن تكراره - مع بع�س التعديل والختالف - في المواقف التعليمية الم�شابهة ، 

يرمي اإلى تحقيق اأهداف الدر�س في غرفة ال�شف . وطرائق التعليم تنق�شم اإلى ثالثة اأنواع :

ما يقوم على جهد المعلم اأ�شا�شاً في معظم مراحله .  -1

ما يقوم على الم�شاركة الفاعلة بين المعلم والمتعلم .  -2

ما يقوم على جهد المتعلم ) مثل الجهد الذاتي والتعلم التعاوني وغير ذلك ( .   -3

وينبغي التدرج في ا�شتخدام هذه الأنواع من الطرق عبر المراحل التعليمية اأو المزج 

فيما بينها وفقاً للخطوط العري�شة التي ير�شمها التوجيه الفني لمادة اللغة العربية ، مع مراعاة 

الموا�شفات المطلوبة للطريقة الجيدة ، التي تتمثل فيما ياأتي :

اأن تعمل على تحقيق اأهداف الدر�س .  -1

اأن تراعي خ�شائ�س المدخل التكاملي في تعليم اللغة .  -2
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اأن ت�شتند اإلى نظرية من نظريات التعلم .  -3

اأن تكون الطريقة مالئمة لإمكانات المعلم وقدرات المتعلمين .  -4

اأن تراعي م�شتوى ن�شج المتعلمين ونموهم العقلي .  -5

اأن تراعي ربط الدر�س بحياة المتعلمين وواقعهم .  -6

اأن تراعي الكم المقرر تعلمه في الح�شة .  -7

اأن تراعي زمن الح�شة وعدد المتعلمين في الف�شل .  -8

اأن تراعى الفروق الفردية بين المتعلمين .  -9

اأن تت�شف بالت�شويق والجاذبية والإثارة .  -10

اأن تت�شف بالمرونة وقابلية التكيف مع الظروف المفاجئة .  -11

اأن تراعي ال�شلوك الم�شوؤول وال�شحيح في المواقف الجتماعية المختلفة واختيار   -12

الأنماط اللغوية المنا�شبة عند التعامل مع الآخر داخل الف�شل اأو خارجه. 

)3-7( الو�سائل التعليمية والتقنيات التربوية :

الو�شيلة التعليمية اأو التقنية التربوية هي كل اأداة و�شيطة ي�شتخدمها المعلم لتح�شين 

عملية التعليم والتعلم في غرفة ال�شف ، وهي اأنواع : �شمعية ، وب�شرية ، و�شمعية ب�شرية . 

ويتفق التربويون وخبراء الو�شائل التعليمية والتقنيات التربوية على اأنها �شرورة من �شرورات 

التعلم ، وي�شترط في اختيارها ما ياأتي :

اأن ت�شاعد الو�شيلة على تحقيق اأهداف الدر�س ، ول تكون هدفاً في ذاتها .   -1

اأن ت�شاهم في ا�شتثمار زمن التدريب .  -2

اأن يكون المعلم متمكناً من طريقة ا�شتعمال الو�شيلة ، وتوظيفها في الأداء .  -3

اأن ت�شل فائدتها اإلى جميع المتعلمين في الف�شل .  -4

اأن ي�شعر المتعلمون باأنهم م�شاركون في ا�شتخدام الو�شيلة .  -5

للموارد  وفقاً  المتناول  المحتوى  تقديم  في  مثيالتها  بين  الف�شلى  تكون  اأن   -6

المتاحة .
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)3-8(  التقويم :

التقويم يمثل جزءاً من عملية التعليم والتعلم ومقوماً اأ�شا�شياً من مقوماتها ، ويواكبها 

في جميع خطواتها ومراحلها ، وهو عبارة عن �شل�شلة اإجراءات متوالية ومترابطة ، مق�شودة 

وهادفة ومتوا�شلة ت�شتند اإلى معايير وخبرات معينة ، وتتمثل هذه ال�شل�شلة من الإجراءات 

فيما ياأتي :

القيا�س : التقدير الكمي ا�شتناداً اإلى قواعد معينة .  -1

التقييم : ت�شخي�س ال�شيء واإ�شدار حكم على قيمته .  -2

العالج : ت�شحيح الأخطاء وتعديل ال�شلوك اأو العمل .  -3

التطوير : تح�شين ال�شلوك اأو العمل والرتقاء به .  -4

المتابعة : وتتمثل في اإعادة التقويم .  -5

)3-8-1( اأهداف التقويم :

الهدف العام للتقويم هو معرفة كفاءة النظام التعليمي والتربوي بجوانبه كافة والرتقاء 

به ، وتتعدد اأهداف التقويم وفقا للغر�س الذي و�شع من اأجله ، ومن اأهم هذه الأهداف في 

مجال اللغة العربية :

معرفة مدى تحقق الأهداف التربوية للمادة .  -1

معرفة كفاءة مكونات المنهج .  -2

معرفة الفارق بين اأنواع التح�شيل : المن�شود والممكن والفعلي .  -3

معرفة مدى انتقال اأثر التدريب .  -4

تحديد م�شتوى التدريب ) عالجي ، تح�شيلي ، اإثرائي ( .  -5

تحديد الم�شكالت .  -6

توفير البدائل الممكنة .  -7

اتخاذ القرارات في اإجراء التعديالت والتطويرات .  -8

تح�شين الأداء .  -9
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 )3-8-2(  اأنواع التقويم :

للتقويم ثالثة اأنواع رئي�شة ، وهي :

تحديد  اإلى  ويهدف  والتعلم  التعليم  بعملية  البدء  قبل  ويتم   : القبلي  التقويم   -1

م�شتوى المدخالت التربوية ، وتندرج في اإطاره اختبارات القدرات والم�شوح 

الت�شخي�شية والجهد الذاتي .

التقويم البنائي : ويتم اأثناء عملية التعليم والتعلم ويهدف اإلى تحديد م�شتوى   -2

 ، واآليات واإجراءات ونظم  بها من عمليات  التربوية وما يرتبط  اأداء المدخالت 

 ) والثالثة  الأولى  الفترتين  اختبارات   ( الفترية  الختبارات  اإطاره  في  وتندرج 

والختبارات الق�شيرة والأن�شطة الال �شفية .

التقويم النهائي : يتم في نهاية عملية التعليم والتعلم ويهدف اإلى معرفة مدى   -3

كفاءة المخرجات التربوية ، وتندرج في اإطاره اختبارات نهاية الف�شل ) اختبارات 

الفترتين الثانية والرابعة ( واختبارات الدور الثاني .

 )3-8-3(  مجالت التقويم :

ومالحظة   ، معينة  معايير  اإلى  قيا�شاً  النظري  التحليل   : اأمرين  على  يبنى  التقويم 

نتائجه ، ويتطلب ذلك عدم الف�شل بين الطريقتين وجعلهما كاًل واحداً  التطبيق ومعرفة 

يدعم اأحدهما الآخر؛ ل�شطفاء اأف�شل المعايير من خاللهما بحيث يمكن القيا�س اإليها ، 

وي�شترط فيه اأن تتنوع مجالته فت�شمل مكونات المنهج كافة ، واأن تتعدد اأ�شاليبه ، واأن يكون 

محققاً لالأهداف التي و�شع من اأجلها ، واأن يراعي المو�شوعية ، واأن يت�شف بجودة اأدوات 

 ، ال�شفهية  والختبارات   ، باأنواعها  التحريرية  الختبارات  مثل   ، ي�شتخدمها  التي  القيا�س 

واختبارات الأداء ، والمالحظة المبا�شرة .
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)4( تطوير املنهج 
اإدخال  اأو  تعديالت  بعمل  ت�شميمه  اإعادة  اأو  المنهج  ت�شحيح  المنهج  بتطوير  يق�شد 

وقد   ، اأهدافها  وتحقيق  التعليمية  العملية  لتح�شين  مكوناته  في  وم�شتحدثات  تجديدات 

 ، المدر�شي  الكتاب  في  يتمثل  منهجاً  بو�شفه  اللغوي  بالمحتوى  التطوير مح�شوراً  يكون 

ومن اأهم الأ�شباب التي توؤدي اإلى �شرورة تطوير المنهج ما ياأتي :

1-  نتائج تقويم المنهج بعد تطبيقه في الميدان التربوي .

2-  نتائج الأبحاث والدرا�شات التربوية ، وما تطرحه من تو�شيات .

3-  التغيرات الثقافية التي تطراأ على المجتمع نتيجة للطبيعة المتجددة في الع�شر 

الحديث ، مما ي�شتدعي �شرورة مواكبة هذه التغيرات .

)4-1( خطوات تطوير المنهج :

وفقاً  وتفا�شيلها  اآليتها  ُتحدد  اأ�شا�شية  المنهج على ثالث خطوات  تطوير  تقوم عملية 

لتجاهات القائمين على عملية التطوير ، ووفقاً للظروف المحيطة بها ، وهي :

الو�شف والتحليل : وتعني الطالع على المنهج المراد تطويره ، وتحليل محتواه،   -1

وتحديد م�شكالته ونواحي الق�شور فيه ، وتحديد مواطن التطوير بناء على معايير 

محددة .

وو�شع   ، تطويرها  المطلوب  والتف�شيالت  الجوانب  تحديد  وتعني   : التخطيط   -2

مراعاة  مع  المحتوى  تنظيم  اإعــادة  فيه  يتم  التطوير  لعملية  متكامل  مخطط 

الحتياجات الم�شتقبلية .

التنفيذ : وتعني اإجراء عملية التطوير بجوانبها واإنجازها مع المراجعة والتنقيحات   -3

النهائية . 
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)4-2(  مواءمة المنهج :

عن  معزل  في  بناوؤه  تم  خارجي  لغوي  محتوى  ا�شتيراد  التطوير  عملية  تتطلب  قد 

مكونات المنهج المعتمد ، مثل ا�شتيراد كتب درا�شية من نظام تعليمي مختلف اأو كتب 

موؤلفة من قبل اأفراد اأو �شركات اأو جهات ذات �شلة بالعملية التعليمية ، وهنا تتخذ عملية 

المواءمة خطوات تطوير المنهج نف�شها على اأن ت�شتند اإلى وثيقة منهج اللغة العربية بو�شفها 

موجهاً ومحدداً لعملية المواءمة .
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أهداف اللغة العربية

الهدف الشامل للرتبية :
روحياً  المتكامل  ال�شامل  النمو  على  الأفراد  لم�شاعدة  المنا�شبة  الفر�س  تهيئة    

في  واإمكاناتهم  ا�شتعداداتهم  به  ت�شمح  ما  اأق�شى  اإلى  وج�شمياً  واجتماعياً  وفكرياً  وخلقياً 

�شوء طبيعة المجتمع الكويتي وفل�شفته واآماله وفي �شوء مبادئ الإ�شالم والتراث العربي 

للم�شاركة  واإعدادهم  لذواتهم  الأفراد  تحقيق  بين  التوازن  يكفل  بما  المعا�شرة  والثقافة 

البناءة في تقدم المجتمع الكويتي بخا�شة والمجتمع العربي والعالمي بعامة .

) 5 ( األهداف العامة للغة العربية يف مراحل التعليم العام :
)5-1( في �سوء الوظيفة الأولى للغة : 

الإ�شالمي  والتراث   � ر�شوله  و�شنة  وكتابه  باهلل  المتعلم  ارتباط  اأداة  اللغة  	•
الأ�شيل لالأمة .

ي�شهم تعليم اللغة العربية وتعلمها في تمكين المتعلم من تحقيق الأهداف الآتية :

اأن يفهم ما يقراأ وي�شمع من القراآن الكريم والهدي النبوي ال�شريف والتراث العربي   -1

الإ�شالمي الأ�شيل ، وي�شتخل�س القيم والمبادئ وياأخذ العبرة مما يقراأ وي�شمع .

مثبتة لمقومات �شخ�شيته   ، ل�شلوكه  الإ�شالم ومبادئه موجهة  بقيم  يتم�شك  اأن   -2

الم�شلمة المعتدلة .

قوًل  الإ�شالمية  العقيدة  لمطالب  العملي  التطبيق  ال�شالح  بالعمل  يثبت  اأن   -3

وعماًل و�شلوكاً خلقياً اإ�شالمياً في مواقف الحياة .

اأن يدرك اأهمية اإتقان اللغة لدورها في تثبيت العقيدة والتوا�شل مع دينه وثقافة   -4

وطنه واأمته .

اأن يتجه اإلى تراث اأمته باحثاً وم�شتمتعاً ومثرياً فكره ولغته ، ومعمقاً قيمه .  -5
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)5-2(  في �سوء الوظيفة الثانية للغة : 

. ات�شال  اأداة  اللغة  	•
ي�شهم تعليم اللغة العربية وتعلمها في تمكين المتعلم من تحقيق الأهداف الآتية :

يجيد  كما  وو�شوح  ودقة  �شالمة  في  وكتابة  تحدثا  اللغوي  الإر�شال  يجيد  اأن   -1

ا�شتيعاب ما ي�شمع وما يقراأ .

اأن يقبل على قراءة ما يهمه من مو�شوعات في جودة اأداء و�شالمة فهم .  -2

الذي  اللغوي  الن�شاط  األوان  مختلف  في  ال�شتماع  من  يكت�شبه  ما  يت�شح  اأن   -3

يمار�شه .

اأن تنمو ح�شيلته اللغوية والثقافية بما يجعله قادراً على التعبير عن ذاته ، ويرتقي   -4

باأدائه متحدثاً وكاتباً .

اأن ي�شارك بفاعلية في مناق�شة اأو حوار لمعالجة ق�شية، اأوحل م�شكلة، م�شتوفياً   -5

لأفكاره  عر�س  وح�شن  وتقويمه،  الآخر  للراأي  تفهم  من  واآدابه  الحوار  مطالب 

و�شوق الدليل، و�شرب المثال لتاأكيد راأيه .

اأن يكتب في مو�شوعات مختلفة مراعياً مطالب الموقف وم�شتويات كل فئة بما   -6

يحقق لها القتناع والإمتاع والم�شاركة فكراً وت�شويراً واأ�شلوباً .

)5-3(  في �سوء الوظيفة الثالثة للغة : 

 . و�شانعته  التفكير  اأداة  اللغة  	•
ي�شهم تعليم اللغة العربية وتعلمها في تمكين المتعلم من تحقيق الأهداف الآتية :

التفكير  �شانعة  بو�شفها  وقلمه  ل�شانه  على  اأثيرة  ويجعلها  العربية  للغة  يميل  اأن   -1

والثقافة والرتقاء .

اأن ي�شتخدم بدقة ووفاء اللغة ال�شحيحة في تقديم اأفكاره، ويجيد في ممار�شاته   -2

اللغوية التفكير بم�شتوياته العليا واأنماطه المختلفة بما يعينه على حل الم�شكالت 

التي تواجهه وتواجه مجتمعه .
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اأن يتعمق من خالل القراءة ال�شامتة وال�شتماع في الغو�س وراء مراد الكاتب   -3

واتجاهاته ومواطن القوة وال�شعف في عر�س مو�شوعه .

)5-4(  في �سوء الوظيفة الرابعة للغة :

اأداة التعبير عن المتعلم واإ�شباع حاجاته واإعداده للحياة المعا�شرة . اللغة  	•
ي�شهم تعليم اللغة العربية وتعلمها في تمكين المتعلم من تحقيق الأهداف الآتية :

اأن يدرك من ممار�شاته اللغوية اأهمية الحتياجات الإن�شانية الأ�شا�شية كال�شحة   -1

الج�شمية والنف�شية والعقلية وممار�شة ال�شلوكيات التي تتطلبها في حياته اليومية.

بما  وا�شتثمارها  وتنميتها  واإمكاناته  قدراته  وك�شف  ذاته  تعرف  من  يتمكن  اأن   -2

يحقق ذاته وي�شمن فاعليتها في مجتمعه .

اأن يعتز بقدرته اللغوية على التعبير عن نف�شه وتناول اهتماماته الخا�شة والتفاعل   -3

مع الآخرين بما يقدمه من ن�شاط متميز لخدمة مجتمعه .

والمبادئ  القيم  على  تحافظ  التي  ال�شخ�شية  الحرية  من  موجه  بقدر  يتمتع  اأن   -4

والتوجهات الإ�شالمية وتحترم حرية الآخرين .

التعلم الذاتي وتنمية التجاه نحوها بما يهيئ له  اإتقان مهارات  اأن يتمكن من   -5

العتماد على النف�س في البحث عن المعرفة والت�شال بم�شادر التعلم والتفاعل 

الناجح مع التقانة المعا�شرة .

اأن يتعود احترام الوقت وتنظيمه واإدارته بالمنهج العلمي وال�شتفادة منه .  -6

اأن تتعمق لديه التجاهات الإيجابية نحو العلم والعمل والإنتاج .  -7

وتفاعاًل  منها  ا�شتفادة  ؛  وتقنياته بكل كفاية  الع�شر  ثقافة  مع  التعامل  يجيد  اأن   -8

اإيجابياً معها في مختلف مجالت الحياة .

اأن يمتلك القدرات العقلية والكفايات الحياتية وال�شلوكيات الروحية والقيمية   -9

التي تمكنه من التفاعل الذكي المنتج مع معطيات الع�شر وتغيرات الم�شتقبل.  
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)5-5(  في �سوء الوظيفة الخام�سة للغة :

. والخبرات  المعلومات  واكت�شاب  والتثقيف  التعلم  اأداة  اللغة  	•
ي�شهم تعليم اللغة العربية وتعلمها في تمكين المتعلم من تحقيق الأهداف الآتية :

اأن يوقن باأن اللغة العربية قادرة على م�شايرة الع�شر والتعبير عن م�شتجداته بكفاية   -1

واقتدار .

تميز  اأثرها في  بها مدركا  معتزا  فيها  الح�شارة  ومعالم  واأمته  بثقافة وطنه  يلم  اأن   -2

الأمة بخ�شائ�شها ومقومات وجودها .

اأن يتمكن من الطالع على الثقافات الأخرى وياأخذ بالتجاه الإيجابي للتعامل   -3

والتعاي�س معها في �شوء التوجه الإ�شالمي .

اأن يقوم الثقافات الوافدة في �شوء معايير من قيمنا ومبادئنا الإ�شالمية وتقاليدنا   -4

الجتماعية تقبال اأو رف�شا .

)5-6( في �سوء الوظيفة ال�ساد�سة للغة : 

وتربية  به  وال�شتمتاع  بالجمال  الإح�شا�س  وتكوين  الوجداني  النمو  اأداة  اللغة  	•
الذوق الجمالي .

ي�شهم تعليم اللغة العربية وتعلمها في تمكين المتعلم من تحقيق الأهداف الآتية :

اأن يت�شل بفنون اللغة مدركا اأ�شرار الجمال في لغته وبواعثه ، م�شتمتعاً به تعبيراً   -1

وت�شويراً وان�شجاماً مع الموقف الذي قدم فيه .

اأن تنمو قدرته على تقويم ما يقراأ وما ي�شمع في �شوء تقاليد نقدية ، فيبرز مواطن   -2

القوة اأو ال�شعف فكراً وت�شويراً وتعبيراً .

واإمكاناته  واتجاهاته  ميوله  تنا�شب  التي  المجالت  تحديد  من  يتمكن  اأن   -3

فيمار�شها، وي�شتزيد منها بما يحقق ذاته علماً اأو اأدباً اأو فناً .

اأن ينقل ما في فكره ووجدانه اإلى قارئه و�شامعه م�شتخدماً و�شائل التعبير التي   -4

تحقق مراده في جــودة واإتقان .
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)5-7(  في �سوء الوظيفة ال�سابعة للغة :

 ، العربي  والوطن  الخليج  واأبناء   ، المجتمع  اأبناء  بين  الترابط  اأداة تحقيق  اللغة  	•
وتحقيق الأخوة الإن�شانية .

ي�شهم تعليم اللغة العربية وتعلمها في تمكين المتعلم من تحقيق الأهداف الآتية :

اأ�شا�س  الوطنية  الوحدة  واأن  الم�شلم  الأمة جزء من عقيدة  باأن وحدة  يوؤمن  اأن   -1

تكوين المجتمع الذي يعي�س فيه واأهم مقوماته .

اأن يكت�شب قيم الولء والنتماء للوطن والعمل على وحدته وقوته وتقدمه .  -2

اأن يمتلك ال�شتعداد الكافي لتلبية دعوة المجتمع اإلى العمل التطوعي والإيمان   -3

باأنه ترجمة حقيقية لالنتماء والولء للوطن .

تاأ�شيل روح الجماعة وتميز  الفاعل في  اأهمية العمل الجمعي ودوره  اأن يدرك   -4

الإنتاج .

اإلى  والتجاه  الآخر  وقبول  التع�شب  والبعد عن  الت�شامح  قيم  لديه  تتر�شخ  اأن   -5

ال�شالم .

اأن يدرك اأن ف�شل وطنه واأمته عليه يقابله م�شوؤوليات يلتزم اأداءها والوفاء بها .  -6

اأن يدرك الأدوار التي توؤديها دول الخليج العربية لالأمة العربية والإ�شالمية دعماً   -7

لها وتعزيزاً للعالقات الرا�شخة بينها .

وتاريخاً  لغة  والإ�شالمية  العربية  الأمة  اأبناء  بين  الم�شتركة  الروابط  يدرك  اأن   -8

وح�شارة وم�شيراً م�شتركاً ، واأثرها في الولء لالأمة والنتماء اإليها .

الم�شتقبل  المتوقعة في  والتغيرات  واأمته  الحا�شر لمجتمعه  اأن يحيط بمطالب   -9

والتحديات التي تواجه المجتمع واأنجح الأ�شاليب لمعالجتها .
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)5-1(  اأهداف اللغة العربية الخا�سة بالمرحلة المتو�سطة :

) 5-1-1 ( في �سوء الوظيفة الأولى للغة : 

الإ�شالمي  والتراث   � ر�شوله  و�شنة  وكتابه  باهلل  المتعلم  ارتباط  اأداة  اللغة  	•
الأ�شيل لالأمة .

ي�شهم تعليم اللغة العربية وتعلمها في تمكين المتعلم من تحقيق الأهداف الآتية :

اأن تر�شخ العقيدة الإ�شالمية في نف�شه بالنظر والتفكير والتاأمل فيما خلق اهلل تعالى.  -1

مع  والتوا�شل  عقيدته  تر�شيخ  في  لدورها  العربية  اللغة  اإتقان  على  يحر�س  اأن   -2

اأدبيات دينه وتراث اأمته وثقافة وطنه .

من  اإليه  توجه  وما  الإ�شالم  لقيم  ال�شحيح  بالفهم  وفعاًل  قوًل  �شلوكه  يت�شم  اأن   -3

ت�شامح وتعاون اإيجابي وتوا�شع واحترام لالآخر.

اأن يقبل على تراث اأمته اعتزازا به واإثراء للغته وارتقاء بفكره و�شبيال اإلى نه�شة   -4

اأمته .

اأن يدرك اأثر الح�شارة الإ�شالمية في م�شيرة اأمته وتقدم الإن�شانية .  -5

اأن يوقن باأن اللغة العربية اأقوى روابط اأمته ووعاء ثقافتها ودليل تقدمها .  -6

في  الفاعلة  الم�شاهمة  �شرورة  اأمته من  تراث  ويوؤكده  دينه  يوجبه  بما  يوؤمن  اأن   -7

م�شيرة الح�شارة الإن�شانية .

اأن يدرك الروابط الم�شتركة بين اأبناء اأمته العربية الإ�شالمية لغًة وتاريخاً وح�شارًة.  -8

 )5-1-2(  في �سوء الوظيفة الثانية للغة : 

. ات�شال  اأداة  اللغة  	•
ي�شهم تعليم اللغة العربية وتعلمها في تمكين المتعلم من تحقيق الأهداف الآتية :

اأن يتقن مهارات التوا�شل الجتماعي مع الآخرين .  -1

اأن يوظف ما اكت�شبه من خبرات وما اأتقنه من مهارات الفنون اللغوية في مواقف   -2

حياته الجتماعية .
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اأن يبدو من تعبيره في مواقف حياته نمو �شخ�شيته عقلياً وثقافياً وخلقياً ووجدانياً.  -3

اأن يتقن مهارات التعبير الوظيفي تحدثاً وكتابة .  -4

اأن يلتزم اأداء واجباته واإتقان مهامه .  -5

اأن ي�شلك ال�شبيل القويم للمطالبة بحقوقه .  -6

اأن يتخذ من الحوار منهجاً اأ�شياًل لالإقناع والقتناع .  -7

اأن يعي اأن للحرية ال�شخ�شية اآداباً وقيوداً .  -8

اأن يوؤمن باأن للغة دوراً في الإقناع والقبول والتعاطف .  -9

اأو  تع�شب  بال  فيها  راأيه  ويبدي  ومجتمعه  وطنه  ق�شايا  متابعة  على  يحر�س  اأن   -10

انغالق .

 )5-1-3(  في �سوء الوظيفة الثالثة للغة : 

 . و�شانعته  التفكير  اأداة  اللغة  	•
ي�شهم تعليم اللغة العربية وتعلمها في تمكين المتعلم من تحقيق الأهداف الآتية :

اأن تنمو ثروته اللغوية والفكرية بما يعينه على التعبير عن فكره ووجدانه وتحليل   -1

فكر الآخرين .

اأن يفهم ما يقراأ وما ي�شمع و ما تك�شف عنه لغة الآخرين من فكر وثقافة .  -2

اأن يتمكن من اإدراك هدف الكاتب والمتحدث واتجاهاته  -3

اأن ينقد ما يقراأ وما ي�شمع في �شوء خلفية ثقافية واأ�ش�س مو�شوعية .  -4

اأن يقبل بوعي على القراءة في مجالت متنوعة ولكتاب مختلفين .  -5

اأن يبدو في ممار�شاته اللغوية تفكيره المنطقي والإبداعي .  -6

اأو تحيط به وفي تقديم  اأن ي�شهم بفاعلية في تحليل الم�شكالت التي تواجهه   -7

مقترحات واقعية لحلها والق�شاء عليها .

اأو  ق�شايا  اأو  يتناوله من ظواهر  فيما  والمنطقي  العلمي  التفكير  اأدوات  يتقن  اأن   -8

م�شكالت .
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)5-1-4(  في �سوء الوظيفة الرابعة للغة :

عن المتعلم واإ�شباع حاجاته واإعداده للحياة المعا�شرة . التعبير  اأداة  اللغة  	•
ي�شهم تعليم اللغة العربية وتعلمها في تمكين المتعلم من تحقيق الأهداف الآتية :

اأن يدرك ما للقراءات المتنوعة من اأثر في نمو ثقافته وبناء �شخ�شيته .  -1

اأن يعي ما ينفعه وما ي�شره فيما يتعامل معه من اأدوات المعرفة والت�شال .  -2

اأن يتقن المهارات الأ�شا�شية لفنون اللغة ) ال�شتماع والتحدث والقراءة والكتابة(  -3

التعبير عن حاجاته ومطالبه وعر�س فكره ونقل  اللغوية من  اأن يتمكن بخبراته   -4

م�شاعره لالآخرين .

اأن يكت�شف قدراته واإمكاناته وي�شتثمرها فيما يفيده .  -5

اأن يتقبل النقد الإيجابي ويراه فر�شة لتح�شين اأدائه وتعديل �شلوكه في مواقف الحياة.  -6

ميوله  واإدراك  اإمكاناته  وتعرف  قدراته  ك�شف  في  الفراغ  وقت  ي�شتثمر  اأن   -7

ل�شتثمارها فيما يفيده .

اأن يكت�شب خبرات منوعة من خالل العمل التعاوني والجمعي مع الحفاظ على   -8

�شخ�شيته .

اأن يتقن مهارات التعلم الذاتي والتعليم الم�شتدام .  -9

 بجوانب من ح�شارات الأمم الأخرى وثقافاتها و�شبل التكيف الإيجابي معها .
ّ
اأن  يلم  -10

ا�شت�شراف  في  منها  وال�شتفادة   ، المعا�شرة  المتغيرات  تعرف  من  يتمكن  اأن   -11

الم�شتقبل والإعداد له .

اأن تر�شخ لديه التجاهات الإيجابية نحو العلم والعمل والإنتاج والإبداع .  -12

)5-1-5(  في �سوء الوظيفة الخام�سة للغة :

اللغة اأداة التعلم والتثقيف واكت�شاب المعلومات والخبرات . 	•
ي�شهم تعليم اللغة العربية وتعلمها في تمكين المتعلم من تحقيق الأهداف الآتية :

اأن يدرك اأثر اللغة العربية في تكوين �شخ�شيته واإثراء فكره ومعارفه .  -1
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في  والمتغيرات  الم�شتجدات  مواكبة  على  قادرة  العربية  اللغة  باأن  يوؤمن  اأن   -2

مختلف المجالت .

اأن يتعرف ق�شايا وطنه ودواعيها واآثارها واأ�شاليب معالجتها .  -3

العربية  الأمة  اإلى  وطنه  لنتماء  والم�شيرية  التاريخية  للروابط  اإدراكه  ينمو  اأن   -4

والإ�شالمية ، و�شبل دعمها وتنميتها .

اأن يدرك ال�شمات والروابط الم�شتركة بين دول الخليج العربية واأثرها في توا�شل   -5

اأبناء المنطقة وتقاربهم .

اأن ينمو وعيه بالإمكانات المادية والب�شرية لدول الخليج العربية واأثرها في تحقيق   -6

الرخاء لأبناء المنطقة ، والتعاون الإيجابي مع اأبناء اأمته .

�شمانا  ولأمته  التعاون  مجل�س  ولدول  لوطنه  الدخل  م�شادر  بتنويع  يوؤمن  اأن   -7

لالرتقاء وتعزيزا لال�شتقالل وال�شيادة .

اأن تنمو خبراته بالثقافة العامة لأمته والثقافات الخا�شة باأ�شقائه في الدول العربية   -8

والإ�شالمية ، واأبرز التطورات التاريخية والجتماعية التي مرت بها .

التكيف  و�شبل  واأ�ش�شها  و�شماتها  الأخرى  الأمم  بح�شارات  خبراته  تزداد  اأن   -9

الإيجابي معها في �شوء التوجه الإ�شالمي .

اأن يتعرف اأبرز جوانب التطور التاريخي والثقافي بدول العالم من حوله واأثر ذلك   -10

في عالقة اأمته بهذه الدول .

الإن�شاني مروراً  التطور  والح�شارة في م�شيرة  العلم  تطورات حركة  باأبرز  يلم  اأن   -11

باأعالمها واإنجازاتهم في مختلف المجالت .

)5-1-6(  في �سوء الوظيفة ال�ساد�سة للغة : 

وتربية  به  وال�شتمتاع  بالجمال  الإح�شا�س  وتكوين  الوجداني  النمو  اأداة  اللغة  	•
الذوق الجمالي .

http://www.moe.edu.kw


50

ي�شهم تعليم اللغة العربية وتعلمها في تمكين المتعلم من تحقيق الأهداف الآتية :

اأن يتوا�شل مع النماذج الراقية من النتاج الأدبي نثراً و�شعراً واأن ي�شتمتع بمواطن   -1

الجمال فيها تعبيراً وخيال واإبداعاً.

اأن تنمو قدرتـه على ا�شتخـدام اللغة ا�شتخـداماً مقنعاً بمـ�شمونه، موؤثـراً بــاأدواته،   -2

موؤيداً بمحفوظاته.

اأن تزداد قدرته على التخيل و البتكار من خالل وعاء لغوي اأخاذ.  -3

اأن يمار�س الن�شاطات اللغوية الإبداعية في اأ�شكالها الفنية المتنوعة )المقالة ـ   -4

الق�شة - الخاطرة- ال�شعر..( وفق قدراته و خبراته.

)5-1-7(   في �سوء الوظيفة ال�سابعة للغة :

 ، العربي  والوطن  الخليج  واأبناء   ، المجتمع  اأبناء  بين  الترابط  اأداة تحقيق  اللغة  	•
وتحقيق الأخوة الإن�شانية .

ي�شهم تعليم اللغة العربية وتعلمها في تمكين المتعلم من تحقيق الأهداف الآتية :

اأن يوؤمن باأن تالحم اأفراد المجتمع و تعاونهم �شبيل لقوة مجتمعهم و اأمتهم.  -1

التعارف  �شبيل  واأمته  وطنه  اأبناء  وبين  بينه  العربية  باللغة  الحوار  باأن  يوقن  اأن   -2

والتفاهم والتاأثير.

اأن يقــدر دور اللغة العربية في جمع اأبناء اأمته والحفاظ على ثقافاتهم وتراثهم،   -3

وتوحيد توجهاتهم في اإطار من قيم دينهم.

اأن يثق في اأن اللغة و�شيلة النمو المعرفي و الرقي العلمي للم�شاهمة في نه�شة   -4

الوطن و الأمة.

اأهلها و م�شاهمتهم الأ�شيلة في م�شيرة  اأن قوة اللغة تكت�شب من قوة  اأن يدرك   -5

التقدم الإن�شاني. 
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الكفايات العامة للغة العربية يف املرحلة املتوسطة

)6(  الكفايات العامة :
 : الأربعة  اللغة  فنون  في  اللغوي  لالأداء  النهائية  النواتج  تمثل  العامة  الكفايات 

من  تتجلى   ، المعنى  على  قائم  لغوي  اأداء  وهو   ، والكتابة  والقراءة  والتحدث  ال�شتماع 

خالله الخبرات التعليمية المختلفة ، في �شورة تتكامل فيها الجوانب الثالثة لكل خبرة : 

المعرفية والوجدانية والنف�شية الحركية .

عند  المتعلم  من  المطلوب  الإنجاز  م�شتوى  تحدد  موؤ�شرات  العامة  الكفايات  وتعد 

اجتيازه المرحلة المتو�شطة ، بما يحقق اأهداف اللغة العربية الخا�شة لهذه المرحلة، وهي 

تت�شمن كفايات اأ�شا�شية تندرج تحتها كفـايات فرعية ، تحدد من قبل لجان التو�شيف . 

وال�شكل الآتي يبين مرجعية كفايات اللغة وتدرجها ومجالتها الزمنية :

المرحلة التعليميةالكفايات العامةالوثيقة الوطنية

òòò

تو�شيف المحتوى

) المنهج (

ال�شف الدرا�شيالكفايات الأ�شا�شية

الخطة الدرا�شيةالكفايات الفرعية

)6-1(  كفايات ال�ستماع :

)6-1-1( الكفاية العامة الأولى

يفهم المتعلم ما ا�شتمع اإليه من محتوى لغوي في حدود ت�شع دقائق م�شتخل�شاً  -

فكره الرئي�شة و الجزئية ، وم�شتنتجاً الهدف منه .
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)6-1-2( الكفاية العامة الثانية :

اأو  ثقافية  اأو  فكرية  اأو  لغوية  من خبرات  اإليه  ا�شتمع  مما  ا�شتفاده  ما  المتعلم  يو�شح 

�شلوكية جديدة ، وما يدعو اإليه من قيم واتجاهات مرغوبة ، مبيناً اأثرها في مجتمعه . 

)6-1-3( الكفاية العامة الثالثة ) ال�سالمة اللغوية ( :

يقف المتعلم فيما ا�شتمع اإليه على مطالب البناء ال�شليم في الجمل والعبـــارات  -

الأ�شاليب  من  الم�شموع  يت�شمنه  ما  مدركاً   ، المعنى  يقت�شيــه  بما  ووفائها 

المختلفة ودللتها .

)6-1-4( الكفاية العامة الرابعة :

يقّوم المتعلم ما ا�شتمع اإليه من محتوى لغوي ، مبيناً راأيه فيه في �شوء خبراته المكت�شبة . -

)6-1-5( الكفاية العامة الخام�سة ) التفكير الناقد ( :

في  - ال�شائدة  القيم  �شوء  في  ناقداً  تحلياًل  اإليه  ا�شتمع  مو�شوعاً  المتعلم  يحلل 

المجتمع والمعايير الفكرية واللغوية .

)6-2( كفايات التحدث :

)6-2-1( الكفاية العامة الأولى ) ال�سالمة اللغوية ( :

بما  - ووفائها  والعبارات  الجمل  في  ال�شليم  البناء  مطالب  حديثه  في  المتعلم  ي�شتوفي 

يقت�شيه المعنى ، مجيداً ا�شتخدام الأ�شاليب المختلفة في الموا�شع المنا�شبة من حديثه.

)6-2-2( الكفاية العامة الثانية :

يتحدث بطالقة وتلقائية عن مو�شوع في حدود �شتين كلمة م�شتخدماً ما اكت�شبه  -

من تراكيب لغوية ومفردات منا�شبة ، م�شتوفياً عنا�شر المو�شوع .
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 )6-2-3( الكفاية العامة الثالثة :

اً بت�شل�شل وتلقائية عن مو�شوع يتناول فكرتين اأو اأكثر موظفاً خبراته  -
ّ
يعبر �شفهي

الفكرية واللغوية ، وذلك في ع�شر جمل ت�شل كلماتها اإلى �شتين كلمة .

)6-2-4( الكفاية العامة الرابعة :

ال�شليم من حيث منهجية  - التعبيري  البناء  ي�شتوفي المتعلم في حديثه مطالب 

الحوار ومنهجية عر�س المو�شوع والنتقال من فكرة اإلى اأخرى ، وذلك في ع�شر 

جمل ت�شل كلماتها اإلى �شتين كلمة .

)6-2-5( الكفاية العامة الخام�سة :

به في ع�شر  - تاأثر  اإزاء موقف  وانفعالته  وتلقائية عن م�شاعره  بطالقة  يعبر �شفهياً 

التوجهات  من  م�شتفيداً  والتعبيرية  اللغوية  خبراته  م�شتثمراً  مترابطة  جمل 

العاطفية التي �شبق له درا�شتها ، وذلك في حدود �شتين كلمة .

)6-2-6( الكفاية العامة ال�ساد�سة ) التفكير الناقد (

التفكير  - ومنطقية  المو�شوعية  مراعيا  اإليه  مقدما  مو�شوعاً  �شفهياً  المتعلم  ينقد 

م�شتنداً اإلى اأكثر من دليل .

)6-3( كفايات القراءة :

)6-3-1( الكفاية العامة الأولى :

يقراأ المتعلم بفهم وا�شتيعاب قراءة جهرية منطلقة معبرة اآيات من القراآن الكريم  -

اأو ن�شاً من ال�شعر مكوناً من حوالي �شتين جملة م�شتوفياً  اأو مو�شوعاً من النثر 

مطالب القراءة الجهرية ال�شليمة .
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)6-3-2( الكفاية العامة الثانية : 

يفهم المتعلم من خالل القراءة التحليلية ال�شامتة الواعية مو�شوعاً يتكون من  -

ثماني فقر مكوناتها حوالي �شتين جملة في حدود ثالثمئة كلمة ، وذلك بال�شرعة 

المنا�شبة .

)6-3-3( الكفاية العامة الثالثة ) ال�سالمة اللغوية ( :

يقراأ المتعلم مو�شوعاً ت�شل كلماته اإلى ثالثمئة كلمة تقريباً ذات �شلة بر�شيده  -

الفكري واللغوي قراءة وا�شحة مت�شلة وب�شرعة منا�شبة ، مراعياً مطالب ال�شالمة 

اللغوية ب�شبط بنية الكلمة واأواخرها .

)6-3-4( الكفاية العامة الرابعة :

يقوم المتعلم من خالل القراءة ال�شامتة مو�شوعاً يتكون من ثماني فقر مكوناتها  -

حوالي �شتين جملة في حدود ثالثمئة كلمة .

)6-3-5( الكفاية العامة الخام�سة ) التفكير الناقد ( :

يقراأ المتعلم قراءة ناقدة مو�شوعا في �شوء القيم ال�شائدة في المجتمع والمعايير  -

الفكرية واللغوية .

)6-4( كفايات الكتابة :

)6-4-1( الكفاية العامة الأولى :

يح�شن الكتابة بخط الرقعة بال�شرعة المنا�شبة مطبقاً قواعده . -

http://www.moe.edu.kw


57

)6-4-2( الكفاية العامة الثانية :

يجيد كتابة - بر�شم �شحيح - مو�شوٍع مكوٍن من )100 – 120( كلمة تت�شمن  -

ظواهر لغوية مع مراعاة التن�شيق والتنظيم .

)6-4-3( الكفاية العامة الثالثة :

يكتب كتابة �شحيحة من الذاكرة من )11 – 12( جملة مت�شمنة الظواهر اللغوية  -

التي در�شها .

)6-4-4( الكفاية العامة الرابعة :

120 كلمة ،  - اإلى  اأكثر ت�شل كلماتها  اأو  يكتب المتعلم مو�شوعاً من ثالث فقر 

مراعياً الوفاء بمطالب التعبير الكتابي وجودته .

)6-4-5( الكفاية العامة الخام�سة ) ال�سالمة اللغوية ( :

ي�شتوفي المتعلم في تعبيره الكتابي مطالب البناء ال�شليم في الجمل والعبـــارات  -

ووفائها بما يقت�شيـه المعنى ، مجيداً ا�شتخدام الأ�شاليب المختلفة في الموا�شع 

المنا�شبة من الفقرة اأو المو�شوع .

)6-4-6( الكفاية العامة ال�ساد�سة ) التفكير الناقد ( :

في  - ال�شائدة  القيم  �شوء  في  اإليه  مقدم  لمو�شوع  ناقداً  تحلياًل  المتعلم  يكتب 

المجتمع والمعايير الفكرية واللغوية .
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املدخل الرتبوي لتعليم اللغة العربية

)7( مفهوم املدخل الرتبوي :
، بحيث  والتعلم  المعرفة  لنظريات  التربوي  والتطبيق  الروؤية  يعني  التربوي  المدخل 

من  الإفادة  مع  التعليم  ميدان  في  بع�شها  اأو  لإحداها  النظرية  الجوانب  ا�شتدخال  يمكن 

نتائج العلوم المتداخلة : علم اللغة وعلم النف�س اللغوي وعلم اللغة الجتماعي، فت�شاغ في 

�شكل مخطط عام لالأداء ، تترجم عبره فل�شفة المنهج ومكوناته اإلى اإجراءات ملمو�شة، وهو 

مخطط نظري يراعي طبيعة المادة وخ�شائ�شها ، وخ�شائ�س المتعلمين ، والأهداف المراد 

تحققها من العملية التعليمية ، فتتاأ�ش�س عليه طرائق تعليم المادة وت�شدر عنه .

: )Integrated Approach( المدخل التكاملي )7-1(

ووحدته  ترابطه  يحقق  بما   ، للمتعلمين  المقدم  المحتوى  لتنظيم  اأ�شلوب  التكامل 

الذي يمكنهم من   ، الفهم  اإطار من  اأجزائه في  بين  العالقات  اإدراك  ب�شورة تمكنهم من 

توظيفها في اأدائهم اللغوي.

والتدريبات  المطلوب  الأداء  واأ�شلوب  الممار�شة  توجيهات  تنطلق  التكامل  وفي 

اللغوية من خالل ن�س لغوي متكامل البناء ، يعالج بطريقة كلية تعتمد اإجراءاتها في التعليم 

والتدريب النطالق من الكل اإلى الجزء ، وتعتمد في التقويم قيا�س انتقال اأثر التدريب 

ب�شورة تكاملية ، اأي بما يحقق التكامل بين جوانب الخبرة : معرفياً ووجدانياً ونف�شياً حركياً.

اأحدث  على  اللغوي  التعليمي  المحتوى  معالجة  في  التكاملي  المدخل  وي�شتند 

معطيات علم النف�س التربوي وفقاً لما ياأتي :

التعلم قائم في اأ�شا�شه على ن�شاط المتعلم نف�شه ودافعيته للتعلم ، فهو ل يتعلم   -1

اإل ما يمثل حاجة لديه ، وي�شعر بفائدته وجدواه .
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مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين من خالل تقديم منا�شط تعليمية منوعة   -2

اإمكاناتهم  في حدود  الهادف  التعلم  من  تمكنهم   ، مختلفة  تعلم  واأوجه   ، لهم 

وخبراتهم وا�شتعداداتهم .

التفاق مع نظرية الج�شتالت في علم النف�س التربوي ، حيث اإن المتعلم يدرك   -3

الكل قبل الأجزاء ، والعموم قبل الخ�شو�س ... اإلخ .

التجاه اإلى تفعيل طرائق تعليم تكاملية قائمة على التفاعل الم�شتمر بين المعلم   -4

لطاقة  المحركة  واإ�شتراتيجياته  التعليم  طرائق  مختلف  من  والإفادة   ، والمتعلم 

المتعلم والمثيرة ل�شتجابته اإلى عملية التعليم والتعلم .

اإلى تكاملية  اعتبار المتعلم المحور الرئي�س في العملية التعليمية ، وهو يحتاج   -5

م�شتمرة في تعليمه وتدريبه وتقويم اأدائه . 

)7-2( الأ�س�ش النظرية للمدخل التكاملي :

تتمثل الأ�ش�س النظرية للمدخل التكاملي في تعليم اللغة فيما ياأتي :

 لغًة متكاملة ، ول ت�شدر لغته ب�شورة مجزاأة ، وكذلك هو ي�شتقبل 
ُ
اأن الإن�شان يُنتج  -1

اأو فروع ، وهو يتعلم لغته من خالل  لغة متكاملة ، ول يقبلها في �شكل اأجزاء 

�شورتها المتكاملة.

اأن فروع اللغة ما هي اإل اللغة نف�شها ، وحين يعّلم الفرع اللغوي مت�شاًل باللغة   -2

حين   ، ال�شرفية  اأو   ، النحوية  فالقاعدة   ، متكامل  ب�شكل  وظائفه  تت�شح  ككل 

�س في موقف م�شتقل ، ل تحقق وظيفتها في النمو اللغوي ، في حين اأنها لو 
ّ
ُتدر

�شت في موقف لغوي متكامل ي�شتدعي درا�شتها ؛ لأدت اإلى �شرعة التعّلم ، 
ّ
ُدر

ولأدرك المتعّلم نف�شه وظيفتها في ال�شياق اللغوي . 

 ، متكررة  لغوية  لمعالجات  �شماناً  التكاملي  المدخل  وفق  اللغة  تعليم  في  اأن   -3

بتكرار الرجوع اإلى المهارة اللغوية ودرا�شتها من مختلف جوانبها ، وفي التكرار 

تثبيت للمهارة نف�شها وتعميق للمعالجة اللغوية .
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اأن في تعليم اللغة وفق هذا المدخل �شماناً للربط الوثيق بين األوان الدرا�شات   -4

اللغوية ، مما ينعك�س اأثره على اأداء المتعلم ، وثقافته ، وت�شكيل وعيه ، ف�شاًل 

عن اأن المتعلم يتعاي�س مع الن�س وقتاً اأطول ، مما يمّكن من الت�شال بمعانيه 

والندماج فيه ، ومن ثم ا�شتدخاله القيم وال�شلوكيات والتجاهات الفكرية التي 

ت�شع فيه . 

اً 
ّ
نمو المتعّلم  عند  اللغوي  للنمو  �شماناً  المدخل  هذا  وفق  اللغة  تعليم  في  اأن   -5

متعادًل ، ل تطغى فيه مهارة على اأخرى ؛ لأن مهارات اللغة جميعها تعالج في 

ظروف واحدة .

اأن في الرتكاز عند تعليم اللغة على المدخل التكاملي اإ�شعاراً للمتعلم باأهمية   -6

الخبرة اللغوية ، اإذ يكت�شبها في �شياقها الطبيعي المتكامل.

وظيفية  اللغة  تكون  عندما  واأي�شر  المتعلم  على  اأ�شهل  يكون  اللغة  تعليم  اأن   -7

ن�سٌّ  هي  معنى  ذات  وظيفية  وحدة  فاأ�شغر   ، مجزاأة  تكون  ل  وعندما  تكاملية، 

متكامل �شمن �شياق لغوي اجتماعي يتالءم مع خبرات المتعلم .

لأن  ؛  اللغوي  لال�شتعمال  م�شايرة  التكاملي  المدخل  وفق  اللغة  تعليم  في  اأن   -8

ي�شتخدمها  اإنما  الكتابي  اأو  ال�شفهي  التعبير  في  اللغة  ي�شتخدم  المتعّلم حينما 

المالئمة  بالمفردات  ليمّده  المعجم  ي�شت�شير  ل  اأنه  بمعنى   ، مترابطة  وحدة 

لمقت�شى الحال ، ول يحتكم اإلى قاعدة نحوية ليفهم كيف يوؤلف جملة ، وي�شبط 

كلمة ، واإنما يتم ذلك كله ب�شورة �شريعة متكاملة مترابطة . 

ث والقراءة والكتابة ، واأن  اأن اللغة تقوم على اأربعة فنون هي : ال�شتماع والتحدُّ  -9

هذه الفنون هي محور ومرتكز تعليم اللغة ، دون ف�شلها عن بع�شها بع�شا ، بل تتم 

اأ�شا�س التكامل فيما بينها ، بما يوؤ�ش�س للتوا�شل  معالجة الدر�س اللغوي على 

اللغوي ال�شليم في المحيط الجتماعي . 
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)7-3( التطبيقات العامة للمدخل التكاملي :

يقت�شي الأخذ بالمدخل التكاملي في تعليم اللغة العربية مراعاة ما ياأتي : 

فكرة  اإلى  م�شتقلة  لغوية  فروع  اأنها  على  العربية  اللغة  تعليم  فكرة  من  ل 
ّ
التحو  -1

تكامل تعليم اللغة وتعليمها وفقاً لطبيعتها المتكاملة ، ووفقاً لطبيعة تعلمها . 

لغوياً  فرعاً  منها  يعالج كل  التي  المتعددة  اللغوية  التعليمية  الكتب  فكرة  اإلغاء   -2

– اإن لزم  اأكثر  اأو  م�شتقاًل، والقت�شار على كتاب واحد لكل �شف درا�شي ) 

ع فيه الن�شو�س المقّدمة 
ّ
الأمر - على اأن يترجم اأي منها مفهوم التكامل ( تتنو

، ون�شــــــو�س دعم وتعزيز،  المتعلمين ؛ بحيث ت�شمل ن�شو�س انطالق  اإلى 

وفهماً   ، وقراءة   ، ا�شتماعاً   : مختلفة  منظورات  من  ُتعالج   ، اإثرائيًة  ون�شو�شاً 

اً واإمالئياً ، وتدريباً 
ّ
وا�شتيعاباً ، وا�شتنتاجاً وتحلياًل ، وتذوقاً ونقداً ، وتطبيقاً نحوي

على التعبير ال�شفهي والكتابي ، ف�شاًل عما يدفع المتعلم اإلى اكت�شاب مهارات 

التعّلم الذاتي، بتوجيهه اإلى المعجمات والمو�شوعات وم�شادر المعرفة الورقية 

والإلكترونية ، والعتماد على نف�شه في اإثراء معارفه ، وتنمية مهاراته البحثية ، 

وتعليمه كيف يعّلم نف�شه بنف�شه . 

 ، اللغة  فروع  من  فرع  كل  لتعليم  المخ�ش�شة  الم�شتقلة  الح�ش�س  فكرة  اإلغاء   -3

وتوظيف الح�ش�س الم�شتمرة المت�شلة المخ�ش�شة لتعليم اللغة ، وذلك بتوزيع 

الدر�س الواحد على عدد من التناولت ت�شتوفي عنا�شر اللغة وتحقق التكامل 

الزمن  بانتهاء  تنتهي  ، ل  متكاملة  معالجة  الن�شو�س  معالجة  ل�شمان  ؛  اللغوي 

المخ�ش�س للدر�س ، بل ت�شتمر المعالجة حتى يتمّكن المتعّلم من المهارات 

الوقت  في  التعليمي  العمل  معترك  المتعّلم  اإدخال  هذا  وفي   ، الم�شتهدفة 

المخ�ش�س لتعليم اللغة م�شـــــاركاً في التخطيط ، والتنفيذ ، والتقويم ، واإثراء 

في  اللغة  دور  ل 
ّ
ويفع  ، لديه  اللغوي  بالأداء  يرقى  اأن  �شاأنه  من  بما  التعّلم  بيئة 

حياته. 
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د 
ّ
الجي اللغوي  والأداء   ، ال�شحيح  اللغوي  بال�شتخدام  تتحقق  اللغوية  المهارة   -4

اإر�شاًل وا�شتقباًل ، ممار�شة وتطبيقاً ، واأن هذا الأداء يمكن مالحظته وقيا�شه من 

خالل ممار�شة المتعلم اللغة : ا�شتمـــاعاً ، وتحّدثاً ، وقراءًة ، وكتابًة . ولذا فاإن 

التركيز في تعليم اللغة العربية وفق المدخل التكاملي على الجانب المهاري ، 

ودعمه ، وتوجيه فعاليات التعليم نحوه ؛ يقود اإلى مخرجات تعليمية قادرة على 

توظيف مهارات اللغة ب�شكل �شحيح ، يحقق وظائفها في المجتمع . 

النطالق من الواقع اللغوي للمتعلمين ؛ بتحديد الكفايات اللغوية الالزمة لهم   -5

في كل مرحلة تعليمية ، بل وفي كل �شف درا�شي ، وجعلها محوراً للتدريب في 

مواقف تعليم اللغة العربية وفق المدخل التكاملي .

البرنامج التعليمي وفق المدخل التكاملي في تعليم اللغة يعمد اإلى و�شع الكفايات   -6

جة؛ لينطلق 
ّ
اللغوية النوعية �شمن فنون اللغة الأربعة في م�شل�شالت هرمية متدر

منها نحو بناء المحتوى التعليمي اللغوي المقّدم للمتعلمين، وت�شميم التدريبات 

والمنا�شط اللغوية في �شوئها ؛ لأن تحديد الكفايات اللغوية النوعية ي�شاعد على 

بالكفايات  المعلمين  ر  يب�شِّ كما   ، اللغة  تعليم  كتب  تاأليف  عند  الروؤية  و�شوح 

المطلوبة في كل مرحلة تعليمية ، وفي كل �شف من �شفوفها الدرا�شية.

؛ للك�شف  وا�شحاً  دقيقاً  اللغوية الم�شتهدفة تحديداً  يتوجب تحديد الكفايات   -7

عن الأهداف التعليمية التي تحققت ، وتلك التي لم تتحقق ، مما ي�شاعد على 

ليعاد   ، المنهج  تقويم  عنها  يك�شف  التي  الثغرات  �شدِّ  نحو  اللغة  تعليم  توجيه 

النظر فيه بتطويره ، وتالفي جوانب الق�شور فيه ، ودعم جوانب القوة . 

للغة  يحفظ  مما   ، مهاراتها  �شوء  في  اللغة  لتعليم  منطلقاً  اللغوي  الن�س  اتخاذ   -8

وحدتها وتكاملها ، واختيار الن�س اللغوي الذي يك�شب المتعلمين ثروة لغوية، 

تعليم  في  رئي�شاً  محوراً  القراآني  الن�س  اتخاذ   ( �شلوك  وتهذيب  ذوق  تنمية  مع 

اللغة ؛ لأثره في زيادة الثروة اللغوية ، دون اإغفال لن�شو�س من الحديث النبوي 

ال�شريف ، ومن تراث العرب قديمه وحديثه ، منظومه ومنثوره ( .
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عملية التدريب اللغوي في اإطار التكامل تهتم بالجوانب المت�شلة بالفهم العام   -9

درب 
ُ
ي تفا�شيل  يت�شمنه من  اللغوي وما  للن�س  الرئي�شة  المكونات  اإلى  و�شوًل 

الخبرات  بربط  مروراً  التفكير  من  مختلفة  بم�شتويات  اإدراكها  على  المتعلم 

المكت�شبة بحاجات المتعلم وقيم مجتمعه ومطالبه ، واإغناء ثروته وقدراته اللغوية، 

وما تتطلبه ال�شحة اللغوية المت�شلة بالر�شم الكتابي و�شبط الكلمات ، واإ�شباع 

د ن�شق التعبير واختيار مكوناته، 
ِّ
حاجته اإلى التمتع بما في اللغة من جمال يجو

النمو  ، وذلك بما يحقق  ال�شابقة في كتاباته  ا�شتثمار الخبرات  ثم تدريبه على 

ال�شامل للمتعلم عقلياً وخلقياً ونف�شياً.  

اإعداد معلم اللغة العربية اإعداداً متكاماًل ، قبل الخدمة وفي اأثنائها ؛ ليكون ذا   -10

قدرة اأكاديمية تمكنه من معالجة اللغة وحدة واحدة ، وموؤهاًل تربوياً على م�شتوى 

اللغة  اللغوي في تعليم  التكامل  بجدوى  ، ومقتنعاً  الميداني  النظرية والتطبيق 

تخطيطاً وتنفيذاً وتقويماً.

)7-4( تطبيقات المدخل التكاملي في المرحلة المتو�سطة :

تتمثل تطبيقات المدخل التكاملي في المرحلة المتو�شطة فيما ياأتي : 

اعتماد  مدخل  الن�س اللغوي  نثراً  كان اأم  �شعراً ؛  و ينبغي  اأن  يت�شمن  المحتوى   -1

اللغوي  في هذه المرحلة :

ن�شو�شاً  قراآنية  واأحاديث  نبوية  تحث على  ما ياأتي ) مع الحر�س  على  تخريج    اأ. 

الآيات  والأحاديث  ال�شريفة ( :

و�شطية. من  فيها  وما  الإ�شالمية  العقيدة  تر�شيخ  	•
المجتمع.  اأبناء  بين  ال�شلمي   والتعاي�س   الوطنية   الوحدة  على   الحر�س  	•

مع  ال�شلمي  والتعاي�س  الت�شامح  مثل  من  الإن�شانية  الإ�شالمية  القيم  تعميق  	•
الآخرين ، ومّد يد العون للمحتاجين من الأفراد وال�شعوب .
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ن المحبة والمودة  من مثل  : احترام  
ّ
التزام  ال�شلوكيات  الإن�شانية  التي  تكو 	•

القوانين  تنفيذ    ، الجيران   اإلى  الوالدين،  الإح�شان    
ّ
بر  ، الراأي الآخر وتقبله 

والأنظمة.  

. والإبداع  والتاأمل  العلم  على  الحث  	•
ب.  مو�شوعات نثرية  ون�شو�شاً �شعرية  يتوافر  فيها  ما ياأتي :

التي تقدمها لجنة  القرائية والمجالت الأدبية  اإمكانية ت�شنيفها في المجالت  	•
التو�شيف .

. الرئي�شة  مظانها   من  التوثيق  	•
ا�شتيعاب  الأع�شر الأدبية  ) الجاهلي  ، �شدر  الإ�شالم  ، الأموي ، العبا�شي،  	•
زيادة  ن�شيب  الأدب  الحديث   المعا�شر ( مع   ، ، الحديث  المتتابعة  الدول  

والمعا�شر  من تلك  المو�شــــوعات  والن�شــــو�س  .

الرومان�شية،   – الكال�شيكية   ( ال�شهيرة   الأدبية   التجاهات   ا�شتيعاب   	•
الواقعية، الرمزية  ( .

الأدبي(.  ، المتاأدب  العلمي  )العلمي،  المختلفة   النثرية   الأ�شاليب   احتواء   	•
الت�شوير. وجمال  التراكيب   ومتانة  المفردات  ف�شاحة  	•

اللغوي. المحتوى  الفكر  وعمقه وت�شل�شله  وموافقته  لمعايير  اختيار   �شحة   	•
والإح�شا�شات. الم�شاعر   و�شدق   القيم   اإيجابية   	•

المتلقي. في  التاأثير   على  القدرة   	•
انطالق  اأ�شئلة  التقويم ) تحليل الن�س ( من الن�س  اللغوي  نف�شه  بدءاً  من فهمه    -2

فهماً �شاماًل لبنائه  الفكري  والوجداني  ، اأي  اتباع  الطريقة  الكلية  في فهم الن�س .

واللغوية   الفكرية   المهارات   على  للتدريب   موطناً   اللغوي   الن�س  يعد   	•
والبالغية �شمن اإطار  فنون  اللغة  وفروعها،  فال ينف�شل  التدريب  على  مهارات  

اأح�شانه  في  ذلك   يتم   اإنما  المقرر،  الن�س   عن  والبالغة  وال�شرف   النحو  

ومعطياته  الفكرية  والعاطفية  واللغوية . 
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