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المقػدمػة المقػدمػة 
تشكؿ أعظـ ما تتجمى فيو ىي ك ، إفَّ المغة مما ينفرد بو اإلنساف كيتميز بو عف غيره مف المخمكقات 

.  مميزاتو العقمية
 عف فصؿ أحدىما ال يمكفتقـك بينيما عالقة تبادلية كثيقة ، ككتعد المغة مف الحاجات األساسية لإلنساف 

 تحتاج  نفسو، كفي الكقت أداة تعبير كاتصاؿلككنيا  فاإلنساف بكصفو مخمكقا اجتماعيا يحتاج إلى المغة ر ،اآلخ
 تكشؼ  كىذه العالقة التبادلية الكطيدة بيف المغة كالمجتمع البشرم .المغة إلى مجتمع بشرم لتنشأ فيو كتتطكر

 :عف أمريف ميميف 
أف المغة ذات أىمية بالغة لإلنساف ، ما يجعميا تمثؿ عالمة فارقة في كجكده كحياتو ، كمطمبا أساسيا في - أكال 

 .تفاعمو مع محيطو كبيئتو 
 مف خالؿ قدراتو عمى تعمـ أية لغة ، كعمى تطكير ىذه طبيعية الكتساب المغة استعداداتيممؾ  أف اإلنساف- ثانيا 

  .القدرات المغكية مف خالؿ التعمـ 
كمف ىنا يصبح اكتساب األفراد لمغة مف أىـ الغايات التي يسعى إلييا المجتمع ، ليككف مجتمعا متفاعال 
حيكيا ، يتصؿ بماضيو كيعايش حاضره كيستشرؼ مستقبمو ، كال يتسنى ذلؾ إال باالتجاه إلى تعميـ المغة األـ مف 
خالؿ تييئة الفرص المناسبة لتعمـ أبنائو ىذه المغة كفقا إلمكاناتو كاستعداداتو ، كبذؿ كؿ السبؿ كالكسائؿ لتصؿ 

 .عممية تعميـ المغة كتعمميا إلى مستكل الجكدة 
كذلؾ مما يجعؿ تعميـ المغة العربية كتعمميا في دكلة الككيت كاجبا دينيا كمطمبا كطنيا ، حيث ترتبط بعقيدة 
المجتمع ارتباطا كثيقا ، كتعد أساس الثقافة كالترابط لممالييف مف أبناء العركبة عمى امتداد مساحة شاسعة تحتؿ 
قمب العالـ ، كفي حنايا مجتمعات كثيرة كصؿ إلييا أبناء ىذه األمة بفعؿ اليجرة أك طمب العمـ أك البحث عف حياة 
أفضؿ ، كىكية الككيت اإلسالمية العربية تجعؿ تعميـ أبنائيا المغة العربية ضركرة أساسية يستند إلييا بناء أجياؿ 

 . متفاعمة منتجة تسيـ في نيضة كطنيا كتقدـ أمتيا 
يقة كطنية لمنيج المغة العربية ، مكاكبة لمتطكرات االجتماعية كث إلى الحاجةكانطالقا مما سبؽ تبرز 

كالتربكية كالمعرفية كالثقافية ، فييا تنتظـ مككنات المنيج كفؽ أسس كاتجاىات كمعايير كأىداؼ ككفايات عامة 
تكجو تعميـ المغة العربية كتعمميا في ظؿ اليدؼ الشامؿ لمتربية في دكلة الككيت ، كتككف مرجعا يتـ االستناد إليو 

في كؿ العمميات المتصمة بتكصيؼ المناىج كبنائيا كتنفيذىا ، كما يتضمف ذلؾ مف عمميات التعميـ كالتدريب 
 ؛ ليؤدم إلى التعمـ فعالية كتحسيفكالتقكيـ كالتطكير المرتبطة بمككنات المنيج كافة ، بما يحقؽ جكدة التعميـ ، 

. مخرجات تعميمية ذات مستكل عاؿ تتحقؽ بيا الغايات التربكية المنشكدة 
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انباب األول انباب األول 

انًفهىو  )ينهج انهغة انعربية ينهج انهغة انعربية    ( انًكىنات ( انًكىنات –– انفهسفة  انفهسفة ––انًفهىو  )

: يفهىو ادلنهج  ( 1 )
 بكصفو مفيكما يصؼ مجمكعة مف المككنات المنظمة لتحقيؽ غايات محددة إلى يرجع االىتماـ بالمنيج

ف بكبيت ػػػمف تأليؼ فرانكمي" المنيج"بعنكاف ـ 1918، كظير أكؿ كتاب مختص بالمناىج في عاـ  ـ1890عاـ 
( Franklin Bobbitt )  ،بكصفو تخصصا مستقال ،  ىذا الكتاب معممان يحدد بداية ظيكر عمـ المناىج دكيع

تبايف أدت إلى التي   الالحقة مف المراحؿ كالتطكراتبالكثير-  انطالقا مف تمؾ الفترة -كقد مر مفيـك المنيج 
 ، أعطى لمفيـك المنيج مستكيات متفاكتة مف الشمكؿ كاضحان تباينان كالتربكييف  عمماء المنيج ق لدلتعريفات

المقررات الدراسية أك المحتكل المغكم لمادة دراسية معينة أك - بصكرة خاصة - كاالتساع ، مف ككنو يعني 
كؿ عناصر العممية التعميمية ، مما يكشؼ عف دكر المجاؿ - بصكرة شاممة - برنامج الدراسة إلى ككنو يعني 

 .الذم يختص فيو منيج ما في تحديد مفيكمو 
 باعتباره تصميمان لخطة المغة العربية مفيـك منيج كانطالقا مف أىمية تحديد المفيـك ؛ فالكثيقة تتبنى

المتعمـ ، المعمـ ، ،  األىداؼ:  مككناتو المختمفة تكصيؼتعمؿ عمى ك، عامة تستند إلى فمسفة تعميـ المادة 
كتكضح طبيعة العالقات  . ، التقكيـ ، الكسائؿطرائؽ التعميـ ،  المغكم المحتكلاتجاىات تعميـ المغة كتعمميا ، 

 التي تتصؼ بالجكدة كالمنيجية ، كتتجو إلى المتبادلة بيف ىذه المككنات في إطار معيف مف المعايير التنظيمية
ليتسنى بيذه المككنات  تعيينيا معرفيا كماديا كفؽ أسس فمسفية كلغكية كنفسية كاجتماعية كتربكية كفكرية ،

.  تحقيؽ الغايات التربكية المنشكدة إجراء عممية التعميـ كالتعمـ سعيا إلى 

:  ادلنهج فهسفت ( 2 ) 
إف منيج المغة العربية في دكلة الككيت ييدؼ إلى تعميـ أبنائيا المغة العربية كدفعيـ إلى تعمميا في 
مكانات باعتبارىا المغة  ضكء كظائؼ المغة بأفضؿ ما يمكف تقديمو مف استعدادات كطرؽ ككسائؿ كمكارد كا 
الرسمية لمدكلة التي تؤكد انتماءىا العربي كاإلسالمي ، كتعبر عف ىكيتيا كتاريخيا كتراثيا ضمف محيطيا 

في ظؿ ما يشيده العالـ مف اإلقميمي ، كتسجؿ حاضرىا كمنجزاتيا ، كترسـ آماليا كطمكحاتيا المستقبمية ، 
تطكرات متالحقة ، كما يشيده الكطف مف ارتقاء كنيكض في مناحي الحياة كافة ، مما يقكم الحرص عمى خمؽ 

جيؿ كاٍع متمكف مف لغتو ، لإلحاطة بما حكلو مف متغيرات ، كفيـ دينو كالتمسؾ بو ، كالحفاظ عمى قيػػػػـ 
كمف ىذا المنطمؽ فيك منيج يتأسس عمى ما مجتمعو ، كالمشاركة في بناء كطنو ، كالسعي إلى النيكض بو ، 

 : يأتي 
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  .المبادئ كالقيـ اإلسالمية -1
 .، كترسيخ الكحدة الكطنية  االنتماء إلى الكطف تعزيز -2
 . مبادئ دستكر دكلة الككيت -3
  .طبيعة المجتمع كفمسفتو -4
 .مطالب نمك المتعمـ  -5
. المغة العربية خصائص  -6
 .المفاىيـ اإلنسانية  -7
 .التغيرات كالمستجدات الثقافية المحيطة بالمتعمـ  -8
  . مرحمةكؿفي كخصائصو طبيعة المتعمـ ما يناسب كالعممية بالنظريات التربكية اإلفادة مف  -9

 :أسس بناء يكىناث ادلنهج  ( 1.2 )
كالمنيج يستند في بناء مككناتو إلى أسس اجتماعية كنفسية كلغكية كتربكية ، تمثؿ خالصات آلراء 

 :كأبحاث كدراسات في مختمؼ المجاالت ، كىذه األسس ىي 
: ساس االجتًاعي األ ( 1.1.2 )

: مراعاة طبيعة المجتمع كفمسفتو مف حيث كيقـك عمى 
إنو مجتمع عربي مسمـ لو عاداتو كتقاليده ، كلو حضارتو ، كيعيش كاقعان لو سماتو ، كلو تطمعاتو  -1

. المستقبمية التي تحقؽ طمكحاتو في مكاكبة مستحدثات العالـ كمستجدات العصر 
ىك مجتمع عبر تاريخو البعيد يتسـ بالتنكع كاالنفتاح عمى الثقافات المختمفة بحكـ السفر كالترحاؿ ، كتتسـ  -2

حياتو االجتماعية بالتكاصؿ كالتكافؿ كالتآزر كالحرص عمى حقكؽ الجكار ، كتربط بيف أفراده عالقات األسرة 
 .الكاحدة كيجمعيـ الكالء لمكطف بعيدان عف التعصب لقبيمة أك أسرة أك مذىب 

ىك مجتمع تتسع فيو دكائر االنتماء لتشمؿ األمة العربية كاألمة اإلسالمية كيربطو باإلنساف عمى اختالؼ  -3
 . جنسو كمعتقده كأرضو رباط األخكة اإلنسانية

ىك مجتمع حريص عمى ترسيخ قيمو الدينية كترسيخ قيمو االجتماعية المقبكلة مف مثؿ التسامح كاحتراـ  -4
تقانو ، كاحتراـ  حساف العمؿ كا  الرأم اآلخر كالتكافؿ كالتكاصؿ االجتماعي كالعمؿ الخيرم كأداء الحقكؽ كا 

 .الكبير كتقدير العمؿ الشريؼ كاحتراـ العامميف بو كبخاصة العماؿ كأصحاب الميف البسيطة 
ىك مجتمع معني عناية كبيرة بفكرة بناء المستقبؿ كاالستثمار البشرم ، كمف ثـ فيك حريص عمى تككيف  -5

اتجاىات إيجابية نحك اكتساب المعرفة كتقدير قيمة الكقت ، كالتفكير المنظـ كالسميـ ، كحؿ المشكالت 
 .كالجمع بيف العمؿ الفردم كالعمؿ الجمعي كالتعاكني 
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: ساس اننفسي األ ( 2.1.2 ) 
 كىك في ذاتو  ،ةم فالمتعمـ ىك محكر العممية التعميـ ،تعرؼ طبيعة المتعمـ كسماتو النفسيةكيقـك عمى 

 : ، كتتمثؿ ىذه السمات في ما يأتيأىـ مما يتعمـ 
شباعيا ، كذلؾ كفقا لما يأتي  -1  : أف المتعمـ لو حاجات نفسية ينبغي تمبيتيا كا 

 بتقديـ ما مف شأنو المحافظة عمى استقراره النفسي ، كتجنب : كالطمأنينة الحاجة لألمف -
المكضكعات كالقضايا المتضمنة دكاعي القمؽ أك الخكؼ مف المستقبؿ ، كاالبتعاد عف 

المفاىيـ كاألفكار كالتصكرات المشكشة كالمربكة ، كتبني المكضكعات اإليجابية التي تتحقؽ 
بيا األلفة بما ال يترؾ مجاال لمتعصب كالكراىية ، كالحرص عمى عدـ إحالتو إلى مجيكؿ أك 

 . مبيـ ، كعدـ تقديـ معرفة ما تتضمف تناقضا كتعارضا بيف مككناتيا الجزئية 
 باالتجاه إلى إشعاره بككنو شخصا مرغكبا كلو أىميتو ، كبأنو : كالرعاية الحاجة لممحبة -

يعيش جك األسرة المتعاكنة ، كاالتجاه إلى غرس مشاعر األخكة كالصداقة ، كبناء العكاطؼ 
 .  تفاعمو مع المعمـ عمى المكدة كالمحبة كالمتعة استجابتو كالحميمة مع اآلخريف ، كتأسيس 

بالحرص عمى تزكيده بالمعرفة المناسبة ، كمراعاة تنكعيا كاختالؼ : الحاجة لممعرفة  -
نماء لغتومجاالتيا ، كاالىتماـ ب  .  بما يناسب نضجو العقميتنمية تفكيره كا 

 لتحقيؽ تعرؼ قدراتو كاستعداداتو كتكفير الرعاية الالزمة لو في ضكء ذلؾ ب :الحاجة لمنجاح -
 .عند الرغبة في التفكؽ كاإلبداع كتييئة الفرص المناسبة لو  إنجازات أك نجاحات معينة ،

االىتماـ ببناء  باالتجاه إلى : كالثقة بالنفس لتقدير كاالستقالؿ كالذاتية كاالحاجة لمحرية -
 كتقدير كجكده ، كالحرص عمى احتراـ ذاتوالمستقمة كغرس الثقة في نفسو كشخصيتو 

قداره عمى إبداء الرأم كتقديـ الجديد كفؽ قدراتوتعبيره عف ذاتو بحرية مسؤكلة ،    .كا 
شعاره باالنتماء ، كاالنتقاؿاجتماعيتو بمراعاة  : الحاجة لالنتماء أك الجماعة -  مف األسرة ، كا 

 .إلى دكائر اجتماعية أكسع 
التي تحقؽ لو المتعة ، مف خالؿ بمراعاة األنشطة المغكية المختمفة :  لتركيحؿالحاجة  -

.  أك خارجو  الفصؿممارستيا داخؿ
كيتضح دكر الدكافع . أف المتعمـ يحتاج إلى الدافعية لمتعمـ ، ما يستكجب االىتماـ بخمؽ الدكافع لديو  -2

 : في عممية التعمـ مما يأتي 
  أنومثاؿ ذلؾ ، كتكجد عالقة طردية بيف قكة الدافع كالطاقة التي يبذليا اإلنساف في سمككو- 

أف  ، بما يعني الجكع زاد ما يبذلو مف الجيد لمحصكؿ عمى الطعاـبكمما زاد إحساس الفرد 
يكجو المتعمـ نحك سمكؾ أك نشاط الدافع ، فإيجاد دافع أمر ضركرم لعممية التعمـ اؿكجكد 
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 في ممارسة أكجو المتعمـ طاقة يبذليا تكفيريؤدم إلى  حيث إف الدافع؛  أك يقدـ إليو يختاره
.  تو النفسيةا حاجاليشبع مف خاللو ؛ النشاط التي تساعده عمى التعمـ

 ال يعكد إشباعوأم دافع يتـ فإف مف ثـ شباعو كإتكجد عالقة عكسية بيف قكة الدافع كدرجة - 
ـ ، كمف ىنا تظير أىمية تجديد الدكافع أك تغييرىا إذا تبيف إشباعيا لدل عممية التعؿنافعا في 
 .المتعمـ 

، كينطبؽ ىذا المبدأ عمى  تؤدم الدكافع إلى تكجيو السمكؾ نحك غرض أك ىدؼ معيف- 
، فكمما كاف الغرض كاضحا أدل   مما يتعممو أك اليدؼ الغرضلو حيث ينبغي أف يتبيف المتعمـ

  .  إلى التعمـ لديوذلؾ إلى االرتفاع بمستكل الدافع
مف أىـ الدكافع التي يتكجب تككينيا لدل المتعمـ ، إذ يدفعو إلى إشباع حاجتو عمى لغة إلى اؿالميؿ كيعد 

عمى تجاكز مدل طكيؿ مف الزمف لككنيا مكردا ال ينضب ، مما يكجو طاقاتو باستمرار نحك تعمـ المغة كيساعده 
 ، كالمحتكل المغكم كطرائؽ تقديمو يؤدياف دكرا ميما  البسيطة كالمركبة مياراتياق كيسيـ في امتالؾىاصعكبات

  .في تحقيؽ ىذه الغاية 
إلى أخرل ، كىي خصائص عقمية كنفسية تعميمية أف لنمك المتعمـ خصائص معينة تختمؼ مف مرحمة  -3

 :كاجتماعية ، يعد تحديدىا كفيميا ضركرة لتحقيؽ ما يأتي 
 . ـكحؿ مشكالتو نحك التعمـ كالعمميات العقمية المتعمميف تكجيو سمكؾ -
. تطكير الخبرات التعميمية الالزمة كفقا لمستكل نضجيـ  -
. مساعدتيـ عمى فيـ ذكاتيـ كتنمية قدراتيـ عمى التكيؼ كفؽ ظركفيـ  -
.  نمكىـ مطالب يناسبتنكيع أكجو النشاط بما  -
.  اإلفادة الشاممة ليـ  لضماف عميـ كاستراتيجياتوؽ التائتنكيع طر -
 .شمكؿ مختمؼ الفئات تنكيع كسائؿ التقكيـ لضماف  -

:  ساس انهغىي األ ( 3.1.2 )
: كتتمثؿ ىذه الخصائص في ما يأتي  اإلحاطة بطبيعة المغة العربية كخصائصيا ، يقـك األساس المغكم عمى

أف المغة العربية تكتسب قدرا كبيرا مف أىميتيا لككنيا لغة القرآف الكريـ كلغة الحديث النبكّم الشريؼ كلغة  -1
 . حضارة العربية كاإلسالميةاؿ

أف المغة العربية ىي المغة الرسمية لدكلة الككيت كلمدكؿ العربية الشقيقة ، كىي تمتد في تاريخ األمة زمانا  -2
 .كمكانا 
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أف المغة العربية ىي لغة التعميـ كالتعمـ لكؿ المجاالت الدراسية في جميع مراحؿ التعميـ ، كمراعاة مطالبيا  -3
األساسية مف االستخداـ الصحيح السميـ كالتكامؿ مع المجاالت الدراسية األخرل تؤدم إلى تحقيؽ دكرىا 

  .التعميمي المنشكد 
أف المغة العربية ، شأنيا في ذلؾ شأف كؿ المغات كالميجات تكتسب بالمحاكاة كالممارسة استماعا كتحدثا  -4

التركيز في تعميميا يجب أف يككف عمى الممارسة المغكية ال عمى الحديث عف كمف ثـ ؼكقراءة ككتابة ، 
أف القاعدة المغكية أك القانكف المغكم مطمب ، مع مراعاة المغة نفسيا بقكاعدىا كقكانينيا كضكابطيا 

أساسي لممعمـ ينبغي أف يحيط بو إحاطة دقيقة كأف يدرؾ أبعاده ؛ ليبقى عامال مساعدا في ضبط الممارسة 
 .المغكية 

أف الميارة المغكية يتحقؽ اكتسابيا باالستخداـ المغكم الصحيح كاألداء المغكم الجيد إرساال كاستقباال ، كىذا  -5
 .األداء يمكف مالحظتو أك قياسو مف خالؿ ممارسة المتعمـ المغة استماعا أك تحدثا أك قراءة أك كتابة 

المعمـ  التزاـكمف ثـ فيجب في بنية الكممة كفي أكاخر الكممات ، المغة العربية عنصر جكىرم الضبط في أف  -6
 .تعمميا ممارسةن ال تقعيدا كتقنينا تعميميا كىذا الضبط مف بدء كالمتعمـ 

إثراء الحصيمة المغكية أف ىناؾ قدرا مشتركا بيف المغة الفصيحة كالمغة المحكية يمكف أف يستثمر في  -7
 .الفصيحة لممتعمـ 

المغة في نشأتيا األكلى تتمثؿ في األصكات ، أما الشكؿ الكتابي ليا فما ىك إال تمثيؿ لمغة المنطكقة ، أف  -8
كيتضح ذلؾ خالؿ عممية اكتساب المغة لدل األطفاؿ ، حيث يالحظ أف أكؿ ما يكتسبو الطفؿ مف البيئة 

المحيطة بو ىك األصكات التي يحاكييا كيكررىا ، كيتضح ذلؾ في تاريخ المغات حيث إف عصر الكتابة ال 
 يرجع إلى جذكر المجتمع البشرم ، إضافة إلى أف أغمبية المغات  أف الكالـ حيففييتعدل بضعة آالؼ عاـ 

المنطكقة في العالـ لـ تدكف بعد ، كىذا إف دؿَّ عمى شيء فإنما يدؿ عمى أف األصكات ىي أساس المغة ، 
، " أصكات يعبر بيا كؿ قـك عف أغراضيـ: "  تعريؼ المغة بأنيافيابف جني كيؤكد ذلؾ قكؿ العالـ المغكم 

 . يستكجب تقديـ فنَّي االستماع كالتحدث قبؿ القراءة كالكتابة لعالقتيما المباشرة باألصكات كذلؾ
، كمنيا ما قد شاع في المجتمع نسبية  أك  محسكسة كقد تككف مجردةتككف دالالتياقد مفردات المغة أف  -9

كاتفؽ أفراده عمى دالالتيا كأصبحت مفيكمة لدل المتعمـ ، مما يعني تفاكت إدراؾ المتعمـ لمعاني 
كمف ،  تقدـ المفردات تبعا لمبادئ التدرج مف السيؿ إلى الصعب المفػػػػػردات ، كىذا يشير إلى ضركرة أف

 فالمفردات الدالة عمى المحسكسات يسبؽ تقديميا تمؾ الدالة عمى المجردات  ؛المحسكس إلى المجرد
 .لسيكلة إدراكيا كفيميا لدل المتعمميف 

كالنظاـ في  ، "نظاـ النظـ " ىي يعنى أف المغة في حقيقتيا أكثر مف نظاـ أككذلؾ  شامؿ ،نظاـالمغة أف  -10
 كالحركؼ كالمقاطع كالكممات  العالقات بيف عناصر المغة كمككناتيا المختمفة مثؿ األصكاتيشمؿالمغة 
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 كتقـك بيف أنظمة كؿ مف ،القكاعد النحكية كالصرفية فحسب  كالمعاني ، كلذا ىك ال يقتصر عمى كالتراكيب
 التراكيب نظاـ يتككف مف عمى سبيؿ المثاؿ المعانيفنظاـ  ،بنيكية متبادلة  اتىذه العناصر المغكية عالؽ

، الذم بدكره يتككف مف نظاـ المقاطع ، الذم بدكره يتككف مف نظاـ  مف نظاـ الكممات بدكره يتككفالذم 
عند ىذه الحقيقة المغكية تفرض أف يعتمد المحتكل المغكم لمنيج المغة العربية ك. األصكات كالحركؼ 
 أف تقدـ المككنات لممتعمـ ، عمىدقيؽ لألنظمة المغكية قبؿ تقديميا اؿعممي اؿتحميؿ تكصيفو أك تأليفو اؿ

 استخداميا عمى يقـك لالتصاؿ أداة، ألف المغة بكصفيا   في ضكء نظاـ التركيب كالمعنىلممتعمـالمغكية 
،  إال مف خالؿ سياقات ذات داللة كمعنىكممات كاؿكالحركؼ أال تقدـ األصكات  ، ما يعني التركيب كالمعنى
 .مجردة مقاطع أك كممات أك قكائـ أصكات أك كليس مف خالؿ 

: ساس انرتبىي األ ( 4.1.2 ) 
طبيعة المتعمـ ما يناسب ب  كالعمميةالتربكيةكالدراسات كاألبحاث النظريات كيقـك عمى اإلفادة مف 

 : كيتمثؿ ذلؾ في مرحمة ، كؿفي كخصائصو 
التعمـ الذاتي ، فالتعمـ الذاتي كاف كما يزاؿ يمقى اىتماما كبيران مف عمماء النفس كالتربية ،  االنطالؽ مف مبدأ  -1

باعتباره أسمكب التعمـ األفضؿ في عصر يشيد انفجارا معرفيا متطكرا باستمرار ال تستكعبو نظـ التعمـ 
كطرائقيا مما يحتـ مكاكبة المتعمـ محيطو المتجدد عبر قدرتو عمى االستمرار في التعمـ ، كال يتسنى ذلؾ إال 

 .أف يتعمـ كيؼ يعمـ نفسو بنفسو 
االىتماـ بالتعميـ مف خالؿ الذكاءات المتعددة ، فنتائج األبحاث كالدراسات التربكية كجدت أف اإلنساف لديو   -2

كالذكاء البصرم كالذكاء المنطقي الرياضي  (المفظي أك السمعي  )مجمكعة مف الذكاءات كالذكاء المغكم 
 .كالذكاء الشخصي 

 تعميـ المغة العربية كتعمميا في إطار المدخؿ التكاممي لككنو األنسب في تعميـ المغة ، كلنتائجو الميدانية التي  -3
االىتماـ باستراتيجيات كطرائؽ التعميـ كالتعمـ المناسبة أدت إلى تحسيف عممية تعميـ المغة كتعمميا ، مع 

 :كتنكيعيا ضمف المدخؿ التكاممي ، مف مثؿ 

  .(النشط  )استراتيجية التعمـ الفعاؿ  -

 .التعمـ التعاكني  -

 .التعمـ المبرمج  -

 .استراتيجية أنماط التعمـ  -

 .استراتيجية التكاصؿ المغكم  -

 .خرائط المفاىيـ  -

 .إضافة إلى االىتماـ بتنكيع مستكيات التدريب كشمكليا المتعمميف ، كاستخداـ أساليب التغذية الراجعة 
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عمى  مراعاة استخداـ الكسائؿ التعميمية كالتقنيات التربكية كاستثمارىا في مكاقؼ التعميـ كالتدريب كالتقكيـ ،  -4
 .أف ال تككف ىدفا في حد ذاتيا 

 : ، كذلؾ بأف تعميـ التفكير كاتخاذ مياراتو سبيال لمحياة  االتجاه إلى  -5
  كأنكاعو طرائؽ تعميـ التفكير كأساليبويتعرؼ المعمـ . 
  ما يحدث لو مف نمك لغكم بالتكازف مع تفكير المتعمـ ينمى .
  كأساليبو كأنكاعو ، كخاصة التفكير الناقد كالتفكير اإلبداعي ميارات التفكير يستخدـ. 
 القياـ بإنجازات إيجابية مممكسة  التفكير تجاه يكجو .
 أك ممال ال معقدا أف يككف التفكير ممتعا . 

 :وظائف انهغت  ( 2.2 )
 :كانطالقا مف ىذه األسس تؤدم المغة كظائؼ ميمة في المحيط االجتماعي كالثقافي لممتعمـ ، تتمثؿ في ما يأتي 

  كسنة رسكلو ككتابو اهلل بالمغة أداة ارتباط المتعمـكالتراث اإلسالمي األصيؿ لألمة .  
  المغة أداة اتصاؿ. 
  المغة أداة التفكير كصانعتو . 
 شباع حاجات عداده لمحياة المعاصرة ق المغة أداة التعبير عف المتعمـ كا   .كا 
  التثقيؼ كاكتساب المعمكمات كالخبراتكالمغة أداة التعمـ.  
  المغة أداة النمك الكجداني كتككيف اإلحساس بالجماؿ كاالستمتاع بو كتربية الذكؽ الجمالي. 
  الترابط بيف أبناء المجتمع ، كأبناء الخميج كالكطف العربي ، كتحقيؽ األخكة تحقيؽ المغة أداة

 .اإلنسانية 

: يكىناث ادلنهج  ( 3 )
:   ، كىي تتمثؿ فيما يأتي تتصؼ بالترابط كاالتساؽ كالتكامؿمككنات المنيج 

: األهداف  ( 1.3 )
 نتيجة لمركره المتعمـ كسمككوفي شخصية إلى تحقيقيا المنيج يسعى  التي  المنشكدةىي التغيراتك

 ، كىي تشتؽ مف األىداؼ التربكية العامة ، كتستند إلى مجمكعة مف األسس كالمعايير بخبرات تعميمية محددة
 تكجيو العممية التعميمية بكامميا إلى غايات محددة تتطمع إلييا الدكلة ، ما يجعميا فيتيا تكمف أىميكالمبادئ ، ك

 :تكّكف رؤية كاضحة لكؿ مما يأتي 
 .كتنسيؽ الجيكد كتقميؿ التكمفة تكفير الكقت بما يؤدم إلى  الخطط التعميمية- 
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 .تبني أفضؿ االتجاىات في تعميـ المغة كتعمميا - 
 . المحتكل المناسب اختيار- 
 . المناسبةالتعميـ طرائؽ  اختيار -
 .تحديد الكسائؿ التعميمية كالتقنيات التربكية المعينة في عمميات التعميـ كالتعمـ - 
 .األنشطة المغكية المساندة ذات الجدكل التعميمية  انتقاء -
 .التعميمية بدقة كفاعمية عممية اؿ تقكيـ- 

 : تصنيف أهداف ادلنهج ( 1.1.3 )
 :كتصنؼ أىداؼ منيج المغة العربية إلى ما يأتي 

  :األهداف انعايت (.1 1.1.3 )
منشكدة كتشير إلى تغيرات كبرل ، بالعمكمية كالتجريد  لمادة المغة العربية ، كتتصؼكىي األىداؼ العامة 

  ،متكاصؿتربكم منظـ كجيد مركره بجميع مراحؿ التعميـ ، كتحتاج إلى  تحقيقيا كيتطمب في سمكؾ المتعمـ ،
  .االجتماعيةالتعميمية كبيف المؤسسات كتنسيؽ كتعاكف 

  :األهداف اخلاصت (.2 1.1.3 )
كىي تصؼ ، تجريدا األىداؼ العامة كأقؿ أكثر تخصصا مف كىي لممادة ، تشتؽ مف األىداؼ العامة ك

معرفية  )العممية التعميمية في مرحمة تعميمية معينة ، كيمكف أف تصنؼ إلى ثالثة مجاالت  النكاتج المرغكبة مف
  . (ككجدانية كنفسية حركية 

 :انسهىكيت األهداف  (.3 1.1.3 )
، كصياغتيا تعد مف المياـ محددة بصكرة دقيقة كىي أىداؼ لممادة ،  الخاصةتشتؽ مف األىداؼ ك

كما جاء في تصنيؼ بمـك - األساسية التي يقـك بيا المعمـ في أثناء العممية التعميمية ، كتقسـ ىذه األىداؼ 
"Bloom - " كفقا لمجكانب السمككية لدل المتعمـ ، كىي  مجاالتةثالثإلى : 

كالمفاىيـ كاألفكار ، كتتبنى الكثيقة نمكذج  كيشمؿ المعمكمات كالمعارؼ كالحقائؽ: المعرفي المجاؿ  -1
 : مستكيات ىذا المجاؿ ، كىي لتصنيؼ" Bloom"بمـك 
 .التذكر كالتعرؼ  (1
 .الفيـ  (2
 .التطبيؽ  (3
 .التحميؿ  (4
 .التركيب  (5
 .التقكيـ  (6
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القيـ كالمثؿ كالدكافع ، كتتبنى الكثيقة نمكذج  الميكؿ كاالتجاىات ككيشمؿ: المجاؿ الكجداني  -2
 :لتصنيؼ مستكيات ىذا المجاؿ ، كىي " Krathwol"كراتكؿ 
  .االستقباؿ (1
  .االستجابة (2
  .التقييـ (3
  .تنظيـ القيـ (4
  .االتصاؼ بنظاـ قيمي (5

كيشمؿ الميارات كالقدرات كالممارسات ، ، كتتبنى الكثيقة نمكذج ىارك : المجاؿ النفسي الحركي  -3
"Harrow "مستكيات ىذا المجاؿ ، نظرا لقرب ىذا التصنيؼ مف عممية تعميـ المغة لتصنيؼ 

 :كمناسبتو المتالؾ فنكنيا ، كفيو صنفت المستكيات إلى 
 .رد الفعؿ  (1
 .الفعؿ الطبيعي  (2
 .القدرة اإلدراكية الحسية  (3
 .القدرة الطبيعية  (4
 .اإلتقاف  (5
 .التكاصؿ  (6

كتترابط أىداؼ ىذه المجاالت بعضيا ببعض في عالقات متبادلة ، بحيث ال يمكف فصؿ أحدىا عف 
ط ػػػجكانب متداخمة تنشط بتراب كىي اآلخػػػر ، لتحقؽ في محصمتيا النيائية تكامؿ جكانب الخبػػػرة لدل المتعمـ ،

  أف يستيدؼ تطكير كؿ جانب عمى حدة كأف يعمؿ عمى تقكيـ نتائجو ، ما يعني أنو ليس بإمكاف المعمـتاـ
 .بمعزؿ عف الجكانب األخرل 

: ادلتعهى  ( 2.3 )
المتعمـ ىك محكر العممية التعميمية ، كىك المؤشر الحقيقي لنجاح أم نظاـ تعميمي ، كالمنيج بكؿ 

 .مككناتو ُيبنى عمى أساس أف يجعمو مخرجا تعميميا محققا ألىداؼ التربية 

: ادلعهى  ( 3.3 )
المعمـ ىك المنفذ المباشر لممنيج ، كلذا يتطمب أف يمتمؾ ثقافة تربكية عامة ، ككفايات مينية الزمة 
تحدد مف قبؿ الجيات المختصة لمقياـ بميامو عمى الكجو األكمؿ ، مع تكفير المكارد المتاحة لو ، عمى أف 
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تأىيمية ، تنشيطية ،  )لدكرات كبرامج تدريبية بمختمؼ أنكاعيا -  قبؿ العمؿ أك في أثناء العمؿ -يخضع 
  .  (عالجية ، تكجييية ، تخصصية 

: جتاهاث تعهيى وتعهى انهغت ا ( 4.3 )
: ـ تطكرت عبر ثالث مراحؿ ، ىي مالنظرة إلى مفيـك التعؿإف 

. عممية تذكر بكصفو التعميـ . 1
.  لمعقؿ اتدريببكصفو التعميـ . 2
.  لمسمكؾ اتطكيربكصفو التعميـ . 3

التجاىات التربكية منطمقا أساسيا ؿ (  لمسمكؾاتطكيربكصفو التعميـ  ) النظرة األخيرة لمفيـك التعميـ كقد مثمت
استندت إلى فمسفتيا ، كاعتمدت منجزاتيا كالمفاىيـ التي أسستيا تجاه عممية ؼ، في تعميـ المغة كتعمميا الحديثة 
تكصمت إلييا الدراسات المغكية الحديثة مما يمكف استثماره في مجاؿ ، إضافة إلى آخر النتائج التي التعمـ 

 : التعميػـ ، حيث قادت إلى التركيز عمى مبادئ أساسية ينبغي مراعاتيا عند تعميـ المغة كتعمميا ، أىميا 
مبدأ المعنى ، فالمتعمـ يستجيب بصفة مستمرة كمنتظمة لمبنية الداللية لمغة ، كلكظيفتيا االتصالية ، كليس - 1

في أم مرحمة مف مراحؿ تعميميا ألصكاتيا أك رمكزىا الظاىرة كتصكيباتيا القاعدية ، كلذا يجب أف ينظر لمغة 
 .كتعمميا عمى أنيا نظاـ متكامؿ ، ال ينحصر اكتسابيا في جزء مف أجزائو 

مبدأ الذاتية ، فالمتعمـ ال يكتسب المغة إال إذا كاف جزءا مف الحدث المغكم ، فينبغي إشراكو في االستماع - 2
كالتحدث كالقراءة كالكتابة ، كيرتبط تقدمو في اكتساب ميارات المغة بالفرص المتاحة لو لمممارسة المغكية ضمف 

مستكيات مختمفة ، ككاف المحتكل المغكم في إطار ىذه الممارسة يتصؼ بالثراء كالتنكع كالجاذبية كالمستكل 
  .المناسب 

: يف تعهيى انهغت وتعهًها  االجتاهاث انرتبىيت احلديثت ( 1.4.3 )
في مداخؿ تربكية مختمفة ، تشير الكثيقة إلى الحديثة في تعميـ المغة كتعمميا التربكية  االتجاىات تتمثؿ

 :سبعة مداخؿ تربكية تناكلتيا األبحاث كالدراسات كالتجارب الميدانية عربيا كعالميا ، كىي 
  .( Integrated Approach )المدخؿ التكاممي - 1
  .( Functional Approach )المدخؿ الكظيفي - 2
  .( Latent Approach )المدخؿ الضمني - 3
  .( Communicative Approach )المدخؿ االتصالي - 4
  . ( Skills Approach )المدخؿ الميارم - 5
 .   (  Systemic Approach)المدخؿ المنظكمي - 6
  .( Technical Approach )المدخؿ التقني - 7
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لككنو مف المداخؿ الحديثة في مجاؿ تعميـ المغة كتعمميا ، كألنو األنسب كتتبنى الكثيقة المدخؿ التكاممي ، 
مع مراعاة اإلفادة مما تقدمو في تعميـ المغة األـ ، كفقا لما أكدتو دراسات كأبحاث عربية عديدة في ىذا الميداف ، 

انظر الباب  ) تنسجـ معو كتسيـ في دعمو كتعزيزه كرؤل كتطبيقاتالمداخؿ التربكية األخرل مف عناصر كأفكار 
.  (الثالث 

 :  انهغىياحملتىي ( 5.3 )
عبر كسائؿ معّينة كذلؾ كفؽ تخطيط منظـ ، ضمف محتكل لغكم ىك مجمكع الخبرات التعميمية المقدمة ك

كيتـ كضعو كفػػػػؽ معاييػػػػػر يحددىا تكصيػؼ المحتػػػػكل راص المدمجة أك غيرىا ، ػػػػػػػمثؿ الكتاب المدرسي أك األؽ
 :، كيشترط في تحديد ىذه المعايير مراعاة ما يأتي  (تكصيؼ المنيج  )

 .فمسفة منيج المغة العربية - 1
 .األىداؼ الخاصة بالصؼ الدراسي - 2
 .المعايير العامة الختيار المحتكل المغكم - 3
  . (المدخؿ التكاممي  )خصائص المدخؿ التربكم في تعميـ المغة العربية - 4
 .تحقيؽ التكامؿ كالتكازف مع مناىج المكاد التعميمية األخرل - 5
 :تحقيؽ التكازف كالتدرج في الخبرات التعميمية كفقا لما يأتي - 6

 .في صكرة أفقية عمى مستكل الصؼ الدراسي الكاحد - 
 .  في صكرة رأسية عمى مستكل جميع الصفكؼ الدراسية - 

 .الصدؽ العممي لمضامينو ، كأف يعطي دالالت كاضحة ذات معنى كقيمة لدل المتعمـ - 7
 .مكاكبة التغيرات كالمستجدات الثقافية كاالجتماعية - 8
 .قابمية المحتكل لمتعمـ - 9

 . مناسبة الكـ لمزمف الدراسي – 10
التنظيـ ضمف مجاالت أك كحدات أك تصنيفات مكضكعية معينة ، كيشترط أف يككف ىذا التنظيـ - 11

 .مكحدا في كؿ حمقة تعميمية عمى األقؿ 
: ادلعايري انعايت الختيار احملتىي انهغىي  ( 2.5.3 )

 :كتتمثؿ المعايير العامة الختيار المحتكل المغكم في ما يأتي 
 .محققا ألىداؼ المغة العربية في المرحمة االبتدائية كأىدافيا في الصؼ المستيدؼ  -1
 .صحيح الفكر، متيف العبارة ، فصيح المفردات  -2

 .متدرجان مف السيؿ إلى الصعب ، كمف البسيط إلى المركب  -3
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 . قادران عمى إثراء معجـ المتعمـ المغكم كحصيمتو مف التراكيب كاألساليب الصحيحة  -4

 .ممبيان لحاجات المتعمميف كميكليـ كرغباتيـ النفسية كاالجتماعية  -5

 .مثيران لتفكير المتعمـ كمحرضان عمى االستزادة مف العمـك المختمفة  -6

 .قادران عمى تزكيد المتعمـ بالميارات المغكية التي تؤىمو لممارسة الفنكف المغكية  -7

قادران عمى حفز المتعمـ عمى ممارسة عمميات التفكير العميا مف تحميؿ كتركيب كتقكيـ كنقد  -8
بداع   .كا 

 .مبنيان عمى االتجاىات التربكية المعاصرة في تدرج الخبرات المغكية  -9

 . قادران عمى ربط المتعمـ ببيئتو كمجتمعو الخميجي كالعربي كاإلسالمي  -10

 . قادران عمى تربية المتعمـ عمى القيـ الفاضمة كالسمككيات االجتماعية اإليجابية  -11

 . قادران عمى تييئة المتعمـ لمتعامؿ مع مصادر المعرفة المختمفة  -12

 . قادران عمى تييئة المتعمـ لممارسة األنشطة اإلنسانية المختمفة  -13

 . قادران عمى إعداد المتعمـ لمتعمـ الذاتي كالتعمـ التعاكني  -14

  .(الترابط األفقي  ) محققان لمترابط المنشكد بيف المجاالت الدراسية المختمفة  -15

 . قادران عمى إعداد المتعمـ ليككف مكاطنان صالحان فعاالن في المجتمع  -16

: األنشطت انهغىيت  ( 2.5.3 )
التي يمكف أف يقـك بيا المتعمـ كحده أك مع فريؽ مف  (أدبية أك نثرية  )ىي المناشط الثقافية كالمغكية 

 فكرا كلغة ةككف مناسبتأف زمالئو ، لزيادة خبراتو أك إشباع ميكلو بشكؿ تطبيقي عممي ، كيشترط فييا 
 الصمة ة األداء ، ككثيؽة المعنى سيؿةككف قريبتستيمؾ كقتا يطغى عمى كقت الحصص ، كأف تلممتعمميف ، كال 

ثراء ؿكفنكف المغة بالمحتكل المقرر  خبرات المتعمـ كشخصيتو ، كترسيخا لمفاىيـ بما يشكؿ دعما مساندا كا 
  .التعاكف كالعمؿ الجمعي

: ادلعايري انعايت الختيار األنشطت انهغىيت  ( 1.2.5.3 ) 
 : في ما يأتي ختيار األنشطة المغكيةالعامة المعايير تتمثؿ اؿ

 .قادرة عمى تحقيؽ أىداؼ المقرر الدراسي  -1
 . مثيرة كمشكقة كجذابة -2
 .قادرة عمى إثارة تفكير المتعمـ  -3
 . مساندة لممحتكل المغكم المقرر -4
  .( االستماع كالتحدث كالقراءة كالكتابة )قادرة عمى تنمية قدرات المتعمـ عمى ممارسة الفنكف المغكية  -5
 .قادرة عمى تييئة المتعمميف لمعمؿ التعاكني  -6
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 . معبرة عف بيئة المتعمـ -7
 . ممبية لميكؿ المتعمـ كحاجاتو -8
 . متميزة بالتنكع نكعا كمضمكنا -9

 . مناسبة لمعمر العقمي لممتعمـ -10
 . دافعة لممتعمـ عمى التعمـ الذاتي -11
 . مناسبة لمكقت المخصص ليا -12
 .  قادرة عمى إثراء الحصيمة المغكية لممتعمـ -13

: بناء احملتىي انهغىي  ( 3.5.3 )
تكصيؼ المحتكل ، كتأليؼ : تتطمب عممية بناء المحتكل المغكم بكصفو منيجا المركر بمرحمتيف 

المحتكل ، كال يشترط في إعادة تأليؼ المحتكل إعادة تكصيفو ، كيحؽ لمجنة التأليؼ رفع مالحظاتيا عمى 
 .التكصيؼ استنادا إلى الكثيقة 

: تىصيف احملتىي انهغىي  ( 1.3.5.3 )
يستند تكصيؼ المحتكل إلى كثيقة منيج المغة العربية ، كتشكؿ لجنة مختصة إلنجازه عمى مستكل 

 :المراحؿ التعميمية أك عمى مستكل مرحمة تعميمية معينة ، كتتمثؿ مياميا في ما يأتي 
 .كضع األىداؼ السمككية لمصفكؼ الدراسية  -1
تكصيؼ كفايات المغة األساسية كالفرعية لمصفكؼ الدراسية استنادا إلى الكفايات العامة لمغػػػة  -2

 . العربية 
اشتقاؽ معايير اختيار المحتكل المغكم الخاصة بكؿ صؼ دراسي مف المعايير العامة الختيار  -3

  . ( 5.3 )م المحتكل المغكم مع مراعاة شركط تحديد ىذه المعايير الكاردة في المحتكل المغك
اشتقاؽ معايير اختيار األنشطة المغكية الخاصة بالصؼ الدراسي مف المعايير العامة الختيار  -4

األنشطة المغكية كاستنادا إلى أسس بناء مناىج المغة العربية كأىداؼ المغة العربية العامة كالخاصة 
 .بكؿ مرحمة 

  Scope & )كالتتابع تنظيـ الخبرات التعميمية لمصفكؼ الدراسية في مصفكفة كفقا لممدل  -5
Sequence ).  

 .تحديد معايير تأليؼ الكتاب المدرسي كجكدتو  -6
 .تحديد معايير تأليؼ دليؿ المعمـ  -7

 
 



16 

 

 
: تأنيف احملتىي انهغىي  ( 2.2.5.3 )

يتجو تأليؼ المحتكل إلى ترجمة التكصيؼ في محتكل لغكم منظـ يتـ تقديمو لممتعمـ مف خالؿ كتب 
دراسية أك أقراص مدمجة أك غير ذلؾ مف الكسائؿ المناسبة ، كتشكؿ لجنة مختصة إلنجازه ، يتـ اختيار 

 :أعضائيا كفقا لممعايير اآلتية 
 .أف تككف لدل عضك المجنة الرغبة الكاممة في التأليؼ - 1
 .أف تككف لديو خبرة ميدانية كافية في التعميـ - 2
 . أف تككف لديو خبرة سابقة في التأليؼ - 3
 . أف يككف لديو مؤىؿ عممي تربكم - 4
 .أف يككف متعاكنا كلديو االستعداد لمعمؿ بركح الفريؽ ، كأف يتقبؿ النقد اإليجابي - 5
 .أف يككف لديو الكقت الكافي لمتفرغ لعممية التأليؼ - 6
 .أف يككف عمى معرفة تامة بالمنيج الذم يؤلؼ لو الكتاب - 7
 .أف يككف متمكنا تمكنا عاليا مف المغة العربية - 8
 .أف يككف لديو قدر كاؼ مف المعرفة بالقياس كالتقكيـ - 9

كيمكف إثراء المجنة بأعضاء مف الباحثيف التربكييف كالخبراء مف ذكم التخصصات األكاديمية المرتبطة 
 .بالمادة 

 : طرائق انتعهيى واسرتاتيجياته ( 6.3 ) 
 أثناء لممتعمـ المحتكل المغكم يستخدميا المعمـ في تكصيؿ التعميـ أك استراتيجيتو ىي الطريقة التيطريقة 

مع بعض التعديؿ - يمكف تكراره مف التدريب قائـ عمى خطكات أك مراحؿ   مكجوكىي نظاـعممية التعميـ ، 
كطرائؽ  .الدرس في غرفة الصؼ أىداؼ  تحقيؽ، يرمي إلى في المكاقؼ التعميمية المشابية - كاالختالؼ 

  : تنقسـ إلى ثالثة أنكاعالتعميـ
 .ما يقـك عمى جيد المعمـ أساسا في معظـ مراحمو - 1
 .ما يقـك عمى المشاركة الفاعمة بيف المعمـ كالمتعمـ - 2
  . (مثؿ الجيد الذاتي كالتعمـ التعاكني كغير ذلؾ  )ما يقـك عمى جيد المتعمـ - 3

كينبغي التدرج في استخداـ ىذه األنكاع مف الطرؽ عبر المراحؿ التعميمية أك المزج في ما بينيا كفقا لمخطكط 
العريضة التي يرسميا التكجيو الفني لمادة المغة العربية ، مع مراعاة المكاصفات المطمكبة لمطريقة الجيدة ، التي 

 :تتمثؿ فيما يأتي 
. أف تعمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ الدرس - 1
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 .أف تراعي خصائص المدخؿ التكاممي في تعميـ المغة - 2
.  مف نظريات التعمـ نظرية إلى أف تستند- 3
. كقدرات المتعمميف أف تككف الطريقة مالئمة إلمكانات المعمـ - 4
.  كنمكىـ العقمي المتعمميفأف تراعي مستكل نضج - 5
.  ككاقعيـ المتعمميفأف تراعي ربط الدرس بحياة - 6
.   في الحصةتعممو المقرر الكـأف تراعي - 7
.  في الفصؿ المتعمميف الحصة كعدد زمفأف تراعي - 8
 . الفردية بيف المتعمميف الفركؽتراعى أف - 9

 .تتصؼ بالتشكيؽ كالجاذبية كاإلثارة أف - 10
 . المفاجئةلتكيؼ مع الظركؼ اتتصؼ بالمركنة كقابمية أف - 11
كؿ كالصحيح في المكاقؼ االجتماعية المختمفة كاختيار األنماط المغكية ؤأف تراعي السمكؾ المس- 12

  . خارجو كأالمناسبة عند التعامؿ مع اآلخر داخؿ الفصؿ 

 :  وانتقنياث انرتبىيتانىسائم انتعهيًيت ( 7.3 )
ـ كالتعمـ م يستخدميا المعمـ لتحسيف عممية التعؿ كسيطةىي كؿ أداةالكسيمة التعميمية أك التقنية التربكية 

يتفؽ التربكيكف كخبراء الكسائؿ ك. سمعية ، كبصرية ، كسمعية بصرية : كىي أنكاع ، في غرفة الصؼ 
 :ىا ما يأتي  اختيار ، كيشترط فيأنيا ضركرة مف ضركرات التعمـكالتقنيات التربكية عمى التعميمية 
.  ، كال تككف ىدفا في ذاتيا أىداؼ الدرس عمى تحقيؽ  الكسيمة تساعدأف  -1
 .أف تساىـ في استثمار زمف التدريب  -2
 .أف يككف المعمـ متمكنا مف طريقة استعماؿ الكسيمة ، كتكظيفيا في األداء  -3
 .أف تصؿ فائدتيا إلى جميع المتعمميف في الفصؿ  -4
 .أف يشعر المتعممكف بأنيـ مشارككف في استخداـ الكسيمة  -5
 .أف تككف الفضمى بيف مثيالتيا في تقديـ المحتكل المتناكؿ كفقا لممكارد المتاحة  -6

: انتقىيى  ( 8.3 )
التقكيـ يمثؿ جزءا مف عممية التعميـ كالتعمـ كمقكمان أساسيان مف مقكماتيا ، كيكاكبيا في جميع خطكاتيا 

متكاصمة تستند إلى معايير ككمراحميا ، كىك عبارة عف سمسمة إجراءات متكالية كمترابطة ، مقصكدة كىادفة 
 : يأتيما  فيىذه السمسمة مف اإلجراءات كخبرات معينة ، كتتمثؿ 

.  قكاعد معينة إلىالتقدير الكمي استنادا : القياس  .1
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صدار حكـ عمى قيمتو : التقييـ  .2  .تشخيص الشيء كا 
 .تصحيح األخطاء كتعديؿ السمكؾ أك العمؿ : العالج  .3
 .تحسيف السمكؾ أك العمؿ كاالرتقاء بو : التطكير  .4
 .كتتمثؿ في إعادة التقكيـ : المتابعة  .5

: أهداف انتقىيى  ( 1.8.3 )
اليدؼ العاـ لمتقكيـ ىك معرفة كفاءة النظاـ التعميمي كالتربكم بجكانبو كافة كاالرتقاء بو ، كتتعدد أىداؼ 

 :  في مجاؿ المغة العربيةالتقكيـ كفقا لمغرض الذم كضع مف أجمو ، كمف أىـ ىذه األىداؼ
 .لممادة معرفة مدل تحقؽ األىداؼ التربكية  .1
 .معرفة كفاءة مككنات المنيج  .2
 .المنشكد كالممكف كالفعمي : معرفة الفارؽ بيف أنكاع التحصيؿ  .3
 .معرفة مدل انتقاؿ أثر التدريب  .4
  .(عالجي ، تحصيمي ، إثرائي  )تحديد مستكل التدريب  .5
 .تحديد المشكالت  .6
 .تكفير البدائؿ الممكنة  .7
 . إجراء التعديالت كالتطكيرات اتخاذ القرارات .8
 .تحسيف األداء  .9

: أنىاع انتقىيى  ( 2.8.3 ) 
 :كىي ، رئيسة لمتقكيـ ثالثة أنكاع 

،   المدخالت التربكية كييدؼ إلى تحديد مستكل كالتعمــميتـ قبؿ البدء بعممية التعؿك: التقكيـ القبمي  .1
 .كتندرج في إطاره اختبارات القدرات كالمسكح التشخيصية كالجيد الذاتي 

أداء المدخالت التربكية كما  مستكل كييدؼ إلى تحديد  كالتعمــميتـ أثناء عممية التعؿك: التقكيـ البنائي  .2
جراءات كنظـ ، كتندرج في إطاره االختبارات الفترية  اختبارات الفترتيف  )يرتبط بيا مف عمميات كآليات كا 

 .كاالختبارات القصيرة كاألنشطة الال صفية  (األكلى كالثالثة 
كفاءة المخرجات التربكية ،  كييدؼ إلى معرفة مدل  كالتعمــميتـ في نياية عممية التعؿ: التقكيـ النيائي  .3

 .كاختبارات الدكر الثاني  (اختبارات الفترتيف الثانية كالرابعة  )كتندرج في إطاره اختبارات نياية الفصؿ 
: رلاالث انتقىيى  ( 3.8.3 ) 

، مالحظة التطبيؽ كمعرفة نتائجو ، كالتحميؿ النظرم قياسا إلى معايير معينة : التقكيـ يبنى عمى أمريف 
كيتطمب عدـ الفصؿ بيف الطريقتيف كجعميما كال كاحدا يدعـ أحدىما اآلخر الصطفاء أفضؿ المعايير مف خالليما 



19 

 

تتعدد أساليبو ، أف كفتشمؿ مككنات المنيج كافة ، كيشترط فيو أف تتنكع مجاالتو إلييا ،  يمكف القياس بحيث
كأف يتصؼ بجكدة أدكات القياس التي  ، كأف يراعي المكضكعية ، اكضع مف أجمولألىداؼ التي كأف يككف محققا 
 .مالحظة المباشرة ، كاؿاختبارات األداء ، كاالختبارات الشفيية ا ، ك بأنكاعوة التحريرماتاالختباريستخدميا ، مثؿ 

 تطىير ادلنهج  ( 4 )
 تجديدات كمستحدثات ق بعمؿ تعديالت أك إدخاؿيقصد بتطكير المنيج تصحيح المنيج أك إعادة تصميـ

، كقد يككف التطكير محصكرا بالمحتكل المغكم بكصفو في مككناتو لتحسيف العممية التعميمية كتحقيؽ أىدافيا 
 :منيجا يتمثؿ في الكتاب المدرسي ، كمف أىـ األسباب التي تؤدم إلى ضركرة تطكير المنيج ما يأتي 

 . نتائج تقكيـ المنيج بعد تطبيقو في الميداف التربكم  -1
 . نتائج األبحاث كالدراسات التربكية ، كما تطرحو مف تكصيات  -2
، مما يستدعي  لمطبيعة المتجددة في العصر الحديثالتي تطرأ عمى المجتمع نتيجة الثقافية التغيرات   -3

 .ضركرة مكاكبة ىذه التغيرات 

: خطىاث تطىير ادلنهج  ( 1.4 )
كفقا التجاىات القائميف أساسية ُتحدد آليتيا كتفاصيميا  خطكات ثالثلى عج ق عممية تطكير المفتقـك

 :بيا ، كىي لظركؼ المحيطة  ؿكفقا، كعممية التطكير عمى 
نكاحي مشكالتو ك، كتحديد   كتحميؿ محتكاه ،المراد تطكيرهكتعني االطالع عمى المنيج : ؼ كالتحميؿ كصاؿ - 1

 .فيو ، كتحديد مكاطف التطكير ، بناء عمى معايير محددة  القصكر
مخطط متكامؿ لعممية التطكير يتـ كضع كتعني تحديد الجكانب كالتفصيالت المطمكب تطكيرىا ، ك: التخطيط - 2

 . مع مراعاة االحتياجات المستقبمية إعادة تنظيـ المحتكلفيو 
نجازىا مع المراجعة كالتنقيحات النيائية : التنفيذ - 3  . كتعني إجراء عممية التطكير بجكانبيا كا 

:  يىاءيت ادلنهج ( 2.4 )
قد تتطمب عممية التطكير استيراد محتكل لغكم خارجي تـ بناؤه في معزؿ عف مككنات المنيج المعتمد ، 
مثؿ استيراد كتب دراسية مف نظاـ تعميمي مختمؼ أك كتب مؤلفة مف قبؿ أفراد أك شركات أك جيات ذات صمة 

نفسيا عمى أف تستند إلى كثيقة منيج تطكير المنيج بالعممية التعميمية ، كىنا تتخذ عممية المكاءمة خطكات 
 .المغة العربية بكصفيا مكجيا كمحددا لعممية المكاءمة 
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انباب انثاني انباب انثاني 

  أهداف انهغة انعربيةأهداف انهغة انعربية

: اذلدف انشايم نهرتبيت 
تييئة الفرص المناسبة لمساعدة األفراد عمى النمك الشامؿ المتكامؿ ركحيا كخمقيا كفكريا كاجتماعيا   

مكاناتيـ في ضكء طبيعة المجتمع الككيتي كفمسفتو كآمالو كفي  كجسميا إلى أقصى ما تسمح بو استعداداتيـ كا 
عدادىـ  ضكء مبادئ اإلسالـ كالتراث العربي كالثقافة المعاصرة بما يكفؿ التكازف بيف تحقيؽ األفراد لذكاتيـ كا 

. لممشاركة البناءة في تقدـ المجتمع الككيتي بخاصة كالمجتمع العربي كالعالمي بعامة 
 

: األهداف انعايت نهغت انعربيت يف يراحم انتعهيى انعاو  ( 5 )
:   يف ضىء انىظيفت األوىل نهغت ( 1.5 )

 كسنة رسكلو ق كتاباهلل كالمغة أداة ارتباط المتعمـ بكالتراث اإلسالمي األصيؿ لألمة .  
: في تمكيف المتعمـ مف تحقيؽ األىداؼ اآلتية كتعمميا يسيـ تعميـ المغة العربية 

أف يفيـ ما يقرأ كيسمع مف القرآف الكريـ كاليدم النبكم الشريؼ كالتراث العربي اإلسالمي األصيؿ ،  -1
 .كيستخمص القيـ كالمبادئ كيأخذ العبرة مما يقرأ كيسمع 

.   مثبتة لمقكمات شخصيتو المسممة المعتدلةق ،بقيـ اإلسالـ كمبادئو مكجية لسمكؾأف يتمسؾ  -2
أف يثبت بالعمؿ الصالح التطبيؽ العممي لمطالب العقيدة اإلسالمية قكال كعمال كسمككا خمقيا إسالميا في  -3

 .مكاقؼ الحياة 

 . كالتكاصؿ مع دينو كثقافػػػػػػػػػػة كطنو كأمتو  تثبيت العقيدةأف يدرؾ أىمية إتقاف المغة لدكرىا في -4

. أف يتجو إلى تراث أمتو باحثا كمستمتعا كمثريا فكره كلغتو ، كمعمقا قيمو  -5
:   نهغت انثانيت يف ضىء انىظيفت ( 2.5 ) 

  المغة أداة اتصاؿ. 
: في تمكيف المتعمـ مف تحقيؽ األىداؼ اآلتية كتعمميا يسيـ تعميـ المغة العربية 

 . كما يقرأ عأف يجيد اإلرساؿ المغكم تحدثا ككتابة في سالمة كدقة ككضكح كما يجيد استيعاب ما يسـ -1
 .أف يقبؿ عمى قراءة ما ييمو مف مكضكعات في جكدة أداء كسالمة فيـ  -2

 .أف يتضح ما يكتسبو مف االستماع في مختمؼ ألكاف النشاط المغكم الذم يمارسو  -3

 .أف تنمك حصيمتو المغكية كالثقافية بما يجعمو قادرا عمى التعبير عف ذاتو ، كيرتقي بأدائو متحدثا ككاتبا  -4
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أف يشارؾ بفاعمية في مناقشة أك حكار لمعالجة قضية أكحؿ مشكمة مستكفيا مطالب الحكار كآدابو مف  -5
 .تفيـ لمرأم اآلخر كتقكيمو كحسف عرض ألفكاره كسكؽ الدليؿ كضرب المثاؿ لتأكيد رأيو 

أف يكتب في مكضكعات مختمفة مراعيا مطالب المكقؼ كمستكيات كؿ فئة بما يحقؽ ليا االقتناع  -6
 . كأسمكبا اكاإلمتاع كالمشاركة فكرا كتصكير

:   نهغت انثانثت يف ضىء انىظيفت ( 3.5 )
  المغة أداة التفكير كصانعتو . 

: في تمكيف المتعمـ مف تحقيؽ األىداؼ اآلتية كتعمميا يسيـ تعميـ المغة العربية 
 . الثقافة كاالرتقاءك بكصفيا صانعة كالتفكير كقمموسانو ؿجعميا أثيرة عمى ملمغة العربية كأف يميؿ  -1

أف يستخدـ بدقة ككفاء المغة الصحيحة في تقديـ أفكاره كيجيد في ممارساتو المغكية التفكير بمستكياتو  -2
 .العميا كأنماطو المختمفة بما يعينو عمى حؿ المشكالت التي تكاجيو كتكاجو مجتمعو 

 في الغكص كراء مراد الكاتب كاتجاىاتو كمكاطف القكة عأف يتعمؽ مف خالؿ القراءة الصامتة كاالستما -3
 .كالضعؼ فى عرض مكضكعو 

:  نهغت انرابعت يف ضىء انىظيفت ( 4.5 )
 شباع حاجات عداده لمحياة المعاصرة ق المغة أداة التعبير عف المتعمـ كا   .كا 

: في تمكيف المتعمـ مف تحقيؽ األىداؼ اآلتية كتعمميا يسيـ تعميـ المغة العربية 
أف يدرؾ مف ممارساتو المغكية أىمية االحتياجات اإلنسانية األساسية كالصحة الجسمية كالنفسية  -1

 .كالعقمية كممارسة السمككيات التي تتطمبيا في حياتو اليكمية 
مكاناتو قدراتو ككشؼ ذاتو مف تعرؼ أف يتمكف -2  ذاتو كيضمف فاعميتيا  كتنميتيا كاستثمارىا بما يحقؽكا 

 .في مجتمعو 

أف يعتز بقدرتو المغكية عمى التعبير عف نفسو كتناكؿ اىتماماتو الخاصة كالتفاعؿ مع اآلخريف بما يقدمو  -3
 .مف نشاط متميز لخدمة مجتمعو 

 بقدر مكجو مف الحرية الشخصية التي تحافظ عمى القيـ كالمبادئ كالتكجيات اإلسالمية كتحتـر أف يتمتع -4
 . حرية اآلخريف

 في النفسعتماد عمى أف يتمكف مف إتقاف ميارات التعمـ الذاتي كتنمية االتجاه نحكىما بما يييئ لو اال -5
 . البحث عف المعرفة كاالتصاؿ بمصادر التعمـ كالتفاعؿ الناجح مع التقانة المعاصرة

دارتو بالمنيج العممي كاالستفادة منوأف م -6  . تعكد احتراـ الكقت كتنظيمو كا 

 .أف تتعمؽ لديو االتجاىات اإليجابية نحك العمـ كالعمؿ كاإلنتاج  -7
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أف يجيد التعامؿ مع ثقافة العصر كتقنياتو بكؿ كفاية ؛ استفادة منيا كتفاعال إيجابيا معيا في مختمؼ  -8
 .مجاالت الحياة 

أف يمتمؾ القدرات العقمية كالكفايات الحياتية كالسمككيات الركحية كالقيمية التي تمكنو مف التفاعؿ الذكي  -9
 . المنتج مع معطيات العصر كتغيرات المستقبؿ 

:  نهغت اخلايست يف ضىء انىظيفت ( 5.5 )
  التثقيؼ كاكتساب المعمكمات كالخبراتكالمغة أداة التعمـ.  

: في تمكيف المتعمـ مف تحقيؽ األىداؼ اآلتية كتعمميا يسيـ تعميـ المغة العربية 
 .كاقتدار  المغة العربية قادرة عمى مسايرة العصر كالتعبير عف مستجداتو بكفاية  يكقف بأفأف -1

أف يمـ بثقافة كطنو كأمتو كمعالـ الحضارة فييا معتزا بيا مدركا أثرىا في تميز األمة بخصائصيا  -2
 .كمقكمات كجكدىا 

االتجاه اإليجابي لمتعامؿ كالتعايش معيا في ضكء يأخذ ب مف االطالع عمى الثقافات األخرل كأف يتمكف -3
 . التكجو اإلسالمي

أف يقـك الثقافات الكافدة في ضكء معايير مف قيمنا كمبادئنا اإلسالمية كتقاليدنا االجتماعية تقبال أك  -4
 .رفضا 

:   نهغت انسادست يف ضىء انىظيفت ( 6.5 )
  المغة أداة النمك الكجداني كتككيف اإلحساس بالجماؿ كاالستمتاع بو كتربية الذكؽ الجمالي. 

: في تمكيف المتعمـ مف تحقيؽ األىداؼ اآلتية كتعمميا يسيـ تعميـ المغة العربية 
تعبيرا كتصكيرا كانسجاما مع مستمتعا بو الجماؿ في لغتو كبكاعثو ، أف يتصؿ بفنكف المغة مدركا أسرار  -1

 .المكقؼ الذم قدـ فيو 
أف تنمك قدرتو عمى تقكيـ ما يقرأ كما يسمع في ضكء تقاليد نقدية ، فيبرز مكاطف القكة أك الضعؼ فكرا  -2

 .كتصكيرا كتعبيرا 
مكاناتو فيمارسيا ، كيستزيد منيا بما  -3 أف يتمكف مف تحديد المجاالت التي تناسب ميكلو كاتجاىاتو كا 

 .يحقؽ ذاتو عمما أك أدبا أك فنا 
أف ينقؿ ما في فكره ككجدانو إلى قارئو كسامعو مستخدما كسائؿ التعبير التي تحقؽ مراده في جػػكدة  -4

تقاف   .كا 

:  يف ضىء انىظيفت انسابعت نهغت ( 7.5 )
  الترابط بيف أبناء المجتمع ، كأبناء الخميج كالكطف العربي ، كتحقيؽ األخكة تحقيؽ المغة أداة

 .اإلنسانية 
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: في تمكيف المتعمـ مف تحقيؽ األىداؼ اآلتية كتعمميا يسيـ تعميـ المغة العربية 
أف يؤمف بأف كحدة األمة جزء مف عقيدة المسمـ كأف الكحدة الكطنية أساس تككيف المجتمع الذم يعيش  -1

 .فيو كأىـ مقكماتو 
 .أف يكتسب قيـ الكالء كاالنتماء لمكطف كالعمؿ عمى كحدتو كقكتو كتقدمو  -2

 لتمبية دعكة المجتمع إلى العمؿ التطكعي كاإليماف بأنو ترجمة حقيقية لالنتماء أف يمتمؾ االستعداد الكافي -3
 .لمكطف كالكالء 

 . في تأصيؿ ركح الجماعة كتميز اإلنتاج  العمؿ الجمعي كدكره الفاعؿأف يدرؾ أىمية -4

 .أف تترسخ لديو قيـ التسامح كالبعد عف التعصب كقبكؿ اآلخر كاالتجاه إلى السالـ  -5

 .أف يدرؾ أف فضؿ كطنو كأمتو عميو يقابمو مسؤكليات يمتـز بأدائيا كالكفاء بيا  -6

اإلسالمية دعمان ليا كتعزيزان لمعالقات كاألدكار التي تؤدييا دكؿ الخميج العربية لألمة العربية أف يدرؾ  -7
.  الراسخة بينيا

،  اإلسالمية لغة كتاريخا كحضارة كمصيرا مشتركاكركابط المشتركة بيف أبناء األمة العربية أف يدرؾ اؿ -8
 . كأثرىا في الكالء لألمة كاالنتماء إلييا

لمستقبؿ كالتحديات التي تكاجو في اكالتغيرات المتكقعة أف يحيط بمطالب الحاضر لمجتمعو كأمتو  -9
 . المجتمع كأنجح األساليب لمعالجتيا

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 

 

: أهداف انهغت انعربيت اخلاصت بادلرحهت االبتدائيت  ( 1.5 )
:   يف ضىء انىظيفت األوىل نهغت ( 1.1.5 )

 كسنة رسكلوق كتاباهلل كالمغة أداة ارتباط المتعمـ ب كالتراث اإلسالمي األصيؿ لألمة .  
: في تمكيف المتعمـ مف تحقيؽ األىداؼ اآلتية كتعمميا يسيـ تعميـ المغة العربية 

. النظر كالتفكير كالتأمؿ فيما خمؽ اهلل تعالى ب العقيدة اإلسالمية في نفسو أف يعزز -1
 .القيـ كالمبادئ كاألخالؽ السامية مف  المجتمع عمى أساس  أفراد العالقة بينو كبيفأف تقـك -2
 . بأف الحفاظ عمى كحدة المجتمع كتضامف أفراده مف أىـ مقكمات عقيدة المسمـ أف يعتقد -3
أف يكتسب ثقافة إسالمية أكلية تثبت العقيدة في نفس المسمـ كتعينو عمى أداء العبادات عمى كجييا  -4

 .الصحيح 

 .أف يتعرؼ أىـ معالـ الحضارة اإلسالمية في المنطقة  -5

أف يتمكف مف القراءة السميمة كالفيـ العاـ آليات مف القرآف الكريـ كسكر مف قصار المفصؿ ، كأحاديث  -6
 .مف اليدم النبكم الشريؼ 

 .أف يتأصؿ في نفسو التسامح كقبكؿ اآلخر كنبذ التعصب  -7

 .أف يتعرؼ أثر المغة في غرس العقيدة اإلسالمية في نفس المؤمف  -8

 .أف يتحمى بخمؽ اإلنساف المسمـ قكال كفعال  -9

 .أف يتعرؼ الحضارة اإلسالمية كأىـ مظاىرىا في العالـ اإلسالمي  -10

 .أف يدرؾ الركابط بيف أبناء األمة اإلسالمية  -11

:   نهغت انثانيت يف ضىء انىظيفت ( 2.1.5 )
  المغة أداة اتصاؿ. 

: في تمكيف المتعمـ مف تحقيؽ األىداؼ اآلتية كتعمميا يسيـ تعميـ المغة العربية 
 . (في مجتمعو المدرسي ، كفي محيط الحي الذم يقيـ فيو  ) ميارات التكاصؿ االجتماعي أف يكتسب- 1
  .(في مجتمعو المدرسي  ) بتقديـ ما عميو مف كاجبات قبؿ المطالبة بمالو مف حقكؽ أف يبادر- 2
بداء الرأم مع االلتزاـ بحدكد كقيكد المجتمع أف يدرؾ- 3  . أىمية الحرية الشخصية في اختيار النشاط كا 
 . عمى ممارسة التعاكف كالعمؿ الجمعي مع المحافظة عمى تحقيؽ ذات الفرد أف يحرص- 4
 الدكر الذم تؤديو األسرة كجميع المؤسسات المجتمعية في تكفير الرعاية الشاممة في مختمؼ أف يقدر- 5

 .المجاالت األمنية كالصحية كالثقافية كاالجتماعية كاالقتصادية 
 . بقضايا كطنو كمجتمعو كمتابعة الجيكد التي تبذليا الدكلة في معالجتيا أف ييتـ- 6
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 لتمبية مطالب المجتمع كالحرص عمى التمسؾ بكجدانيات األخذ كالعطاء مع أف يمتمؾ االستعداد الكافي- 7
 .الكد كالتسامح كاإليثار

:   نهغت انثانثت يف ضىء انىظيفت ( 3.1.5 )
  المغة أداة التفكير كصانعتو . 

: في تمكيف المتعمـ مف تحقيؽ األىداؼ اآلتية كتعمميا يسيـ تعميـ المغة العربية 
 .أف يفيـ المكضكع الذم يتحدث فيو أك يكتب عنو كاإلجابة السميمة عف األسئمة المطركحة حكلو  -1

 أىمية التفكير العممي كالمنطقي كالناقد كتمثمو فيما يقدـ عميو مف ممارسة لغكية في مكاقؼ أف يدرؾ -2
 .الحياة اليكمية قكالن أك فعالن أك تقكيمان 

حاطة كتدليالن أف يكّكف -3  آرائو في المكضكعات التي يتناكليا عمى أسس مف الفيـ الكاعي ؛ فكران كا 
 .كتمثيالن 

 لإلسياـ في حؿ المشكالت التي تكاجو مسيرة حياتو كحياة مجتمعو الفكرماالستعداد أف يمتمؾ  -4
 .المدرسي كالبيئة المحيطة بالمدرسة 

أف يمارس التفكير فيما حكلو مف ظكاىر طبيعية ، كالنظر كتأمؿ ما خمؽ اهلل تعالى في ىذا الككف  -5
 .مف عظيـ صنعو 

 .أف يعبر عف رأيو بصراحة كمكضكعية مراعيا كضكح المعنى كسالمة المغة  -6

 .أف يتابع آراء اآلخريف كيفيميا  -7

 .أف يتحقؽ لديو النمك العقمي كالخمقي كاالجتماعي كالثقافي  -8
:  نهغت انرابعت يف ضىء انىظيفت ( 4.1.5 )

 شباع حاجات عداده لمحياة المعاصرة ق المغة أداة التعبير عف المتعمـ كا   .كا 
: في تمكيف المتعمـ مف تحقيؽ األىداؼ اآلتية كتعمميا يسيـ تعميـ المغة العربية 

 : بدكاعي األمف كالسالمة كتجنب األخطار الناجمة عف أف يتمسؾ  -1
. تناكؿ الغذاء مجيكؿ المنشأ كاإلعداد كالحفظ كالتقديـ  -
 .العبث باألجيزة اإللكتركنية في المنزؿ كالمختبر كالمؤسسة المعنية  -
. عدـ االلتزاـ بقكاعد المركر ، كالمعب في الشكارع كالمياديف  -

 .أف يدرؾ قدرة المغة العربية عمى التعبير عف مطالب الحياة المعاصرة   -2

  .(االستماع كالتحدث كالقراءة كالكتابة  ) مف الميارات األساسية لفنكف المغة  أف يتمكف -3
 . يعينو عمى التعبير عف حاجاتو كمطالبو كنقؿ مشاعره كأفكاره إلى اآلخريف ا لغكما رصيدأف يكّكف  -4
 .أف يكظؼ ما اكتسبو مف مفردات كتراكيب كأفكار في مكاقؼ الحياة   -5



26 

 

 القدرة عمى القراءة السميمة لمكضكعات متعددة في مجاالت مختمفة ذات عالقة بحاجاتو أف يكتسب -6
 .كمطالبو 

 .ما يقرأ مف مكضكعات قراءة صامتة أف يتفيـ بكعي   -7
 مف ميارات الحكار كالمشاركة الفاعمة في معالجة مشكالت المجتمع المدرسي كالبيئة المحيطة  أف يتمكف -8

 .بالمدرسة 
 الخبرات المعينة عمى الكتابة في مختمؼ المكضكعات التي تيمو كتيـ مجتمعو في صحة  أف يكتسب -9

 .كسالمة ككفاء في حدكد مستكاه المعرفي 
 .تعرؼ أىمية المحافظة عمى البيئة حتى تظؿ مصدر عطاء كرخاء كمتعة لمفرد كالمجتمع أف م -10
كتنتيي بالتقكيـ لكؿ مكقؼ كلكؿ  تبدأ باالتصاؿ بمصادر التعمـالتي  ميارات التعمـ الذاتي يستثمرأف  -11

 . في أنشطتو المغكية المختمفة حدث كلكؿ مشيد كلكؿ معمكمة
:  نهغت اخلايست يف ضىء انىظيفت ( 5.1.5 ) 

  التثقيؼ كاكتساب المعمكمات كالخبراتكالمغة أداة التعمـ.  
: في تمكيف المتعمـ مف تحقيؽ األىداؼ اآلتية كتعمميا يسيـ تعميـ المغة العربية 

 .أف يكضح أثر العمـ في تكفير الحياة الميسرة لو كألفراد أسرتو كمجتمعو  -1

أف يكازف بيف مظاىر الحياة في كطنو قديمان كمظاىر الحياة في المجتمع الحديث الذم يعيش فيو مبيننا  -2
 .أثر العمـ فيما تحقؽ مف تقدـ 

 .أف يمتمؾ اتجاىا إيجابيا نحك العمـ كالعمماء  -3

 .أف يدرؾ فضؿ العقؿ الذم ميز اهلل بو اإلنساف عمى سائر المخمكقات  -4

أف يصدر حكمنا بالصكاب أك بالخطأ عمى استخدامات البشػرية لممخترعات العممية في مجػػػاالت السمـ  -5
 .كالحرب 

 مصادر الثركة في كطنو كفي منطقة شبو الجزيرة العربية كأساليب استثمارىا كالمحافظة عمييا أف يتعرؼ -6
 .كتطكيرىا 

 العالقات كالركابط بيف كطنو كدكؿ شبو الجزيرة العربية كأثرىا في التكامؿ كالتكاصؿ كالتعاكف أف يدرؾ -7
 .بيف تمؾ الدكؿ كسائر الدكؿ العربية اإلسالمية 

 . أىـ حضارات األمـ األخرل كثقافاتيا كالتكيؼ اإليجابي معيا في ضكء التكجيو اإلسالمي أف يتعرؼ -8

 .  ما بينيػا مف تكامؿ كتكاصؿ ينمي ثقافتو كرصيده المعرفيمدركالمكاد الدراسية األخرل اتفيػـ مأف  -9
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:   نهغت انسادست يف ضىء انىظيفت ( 6.1.5 )
  المغة أداة النمك الكجداني كتككيف اإلحساس بالجماؿ كاالستمتاع بو كتربية الذكؽ الجمالي. 

: في تمكيف المتعمـ مف تحقيؽ األىداؼ اآلتية كتعمميا يسيـ تعميـ المغة العربية 
 النشاط اإلبداعي بما يحقؽ ذاتو كيكسبو تقدير الجماعة كاحتراميا كيجعؿ لو كجكدان مؤثران في  أف يمارس -1

 .مجتمعو المدرسي 
 . أف ينمك اتجاىو نحك الطبيعة ، حبان ليا ، كحرصان عمى بقائيا مصدر خير لإلنساف  -2
متاع النفس بمباىجيا  -3  . أف ينمك ميمو نحك النظر في جماؿ الطبيعة كا 
 . أف ينمك ميمو نحك االستزادة مف معرفة بكاعث الجماؿ في الطبيعة  -4
 . أف  ينمك ميمو نحك التأمؿ في صنعة اهلل تعالى في كؿ معالـ الطبيعة  -5
 . أف يقدر قيمة العمؿ كالعامميف فيما يفيد اإلنساف كيمتعو  -6
 . أف يقيـ عالقات متكازنة مع زمالئو كأصدقائو تقـك عمى المحبة كالمكدة  -7
 . أف يزداد اىتمامو بكؿ جديد كطريؼ  -8
 . أف يتكلد لديو اإلحساس بالبيجة كالسركر  -9

 .أف ينمك اتجاىو نحك المعب كاكتساب الميارات المغكية عف طريقو  -10
 .أف يزداد ميمو إلى استخداـ المغة السميمة في أثناء لعبو  -11
 .أف يتجو نحك استخداـ ما يناسب مف عبارات حيكية في مكاقؼ المعب  -12

أف يقدـ نقدان مناسبان لما بدر مف إحدل الشخصيات في قصة قرأىا أك استمع إلييا ، أك تعميقان مناسبان  -13
 .عمى حدث مف أحداثيا 

أبعاد الحضارة العربية كاإلسالمية كمعالميا في العكاصـ العربية اإلسالمية كما تمتعت بو مف ب أف يمـ -14
 . فف كجماؿ

:  يف ضىء انىظيفت انسابعت نهغت ( 7.1.5 ) 
  الترابط بيف أبناء المجتمع ، كأبناء الخميج كالكطف العربي ، كتحقيؽ األخكة تحقيؽ المغة أداة

 .اإلنسانية 
: في تمكيف المتعمـ مف تحقيؽ األىداؼ اآلتية كتعمميا يسيـ تعميـ المغة العربية 

.   بأف التعاكف كالترابط كالتكافؿ االجتماعي كنبذ الفرقة أىـ مقكمات تقدـ المجمع كارتقائوأف يكقف -1
أف يكتسب خبرات المشاركة في النشاط االجتماعي بالمدرسة ، كممارستو بصكرة فاعمة كمميزة ،  -2

 .كاالستفادة منو في اكتساب معمكمات جديدة 

 .أف يدرؾ أىمية العمؿ الجمعي في تنمية الخبرات كجمع المعمكمات كزيادة الحصيمة المعرفية لممتعمـ  -3
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 .أف يتعرؼ أىـ المؤسسات المجتمعية كما تؤديو كؿ مؤسسة مف أدكار في خدمة الفرد كالمجتمع -4

أف يدرؾ فضؿ األسرة كالمجتمع عمى الفرد برعايتو الصحية كاالجتماعية كالثقافية كيؤكد االنتماء إلييما  -5
 .كالكالء ليما 

أف يكضح ما تقدمو الدكلة ألبنائيا مف الرعاية في المجاالت التعميمية كالصحية كاالجتماعية كاالقتصادية  -6
 .كالثقافية 

أف يستنتج مف قصص الكفاح التي عاشيا األجداد أىـ سماتيـ الشخصية كما حرصكا عميو مف قيػػـ  -7
 .عظيمة 

 .أف يدرؾ أف كطنو جزء مف منطقة الخميج العربية كأنو جزء مف الكطف العربي اإلسالمي  -8

 .أف يتعرؼ السمات المشتركة بيف دكؿ الخميج العربية  -9

 .أف يدرؾ ضركرة احتراـ اإلنساف في جميع أحكالو كظركفو كأكضاعو  -10
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  انثانثانثانثانباب انباب 

  انكفايات انعاية نهغة انعربية في انًرحهة االبتدائيةانكفايات انعاية نهغة انعربية في انًرحهة االبتدائية
 
 :انكفاياث انعايت  ( 6 )

االستماع كالتحدث كالقراءة : الكفايات العامة تمثؿ النكاتج النيائية لألداء المغكم في فنكف المغة األربعة 
كالكتابة ، كىك أداء لغكم قائـ عمى المعنى ، تتجمى مف خاللو الخبرات التعميمية المختمفة ، في صكرة تتكامؿ 

 .المعرفية كالكجدانية كالنفسية الحركية : فييا الجكانب الثالثة لكؿ خبرة 
كتعد الكفايات العامة مؤشرات تحدد مستكل اإلنجاز المطمكب مف المتعمـ عند اجتيازه المرحمة االبتدائية ، 

بما يحقؽ أىداؼ المغة العربية الخاصة ليذه المرحمة ، كىي تتضمف كفايات أساسية تندرج تحتيا كفػػػػايات 
 :كالشكؿ اآلتي يبيف مرجعية كفايات المغة كتدرجيا كمجاالتيا الزمنية . فرعػػية ، تحدد مف قبؿ لجاف التكصيؼ 

 

 الكثيقة الكطنية
 

 الكفايات العامة
 

 المرحمة التعميمية
  

     
 

 تكصيؼ المحتكل
 (المنيج  )

 

 
 الكفايات األساسية

 

 الصؼ الدراسي
  

    

 
 الكفايات الفرعية

 

 الخطة الدراسية
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 : كفاياث االستًاع ( 1.6 )
 انكفايت انعايت األوىل ( 1.1.6 )

حدكد سبع بمغة صحيحة سميمة مناسبة في إليو يفيـ المتعمـ ما استمع إليو مف محتكل لغكم مفيد يقدـ  -
 .دقائؽ 

 انكفايت انعايت انثانيت ( 2.1.6 )
يكضح المعمـ ما استفاده مما استمع إليو مف خبرات لغكية أك فكرية أك ثقافية أك سمككية جديدة ، كما  -

  .يدعك إليو مف قيـ كاتجاىات مرغكبة 

 ( السالمة المغكية )انكفايت انعايت انثانثت  ( 3.1.6 )
 كتنميتيا ككفائيا اتالعبار كمطالب البناء السميـ في تركيب الجمؿفي ما استمع إليو عمى  المتعمـ يقؼ -

 . المعنى بما يقتضيو 
 انكفايت انعايت انرابعت ( 4.1.6 )

كاصفان مشاعر المتحدث يقـك المتعمـ ما استمع إليو مف محتكل لغكم مناسب مكضحان محاسنو كمآخذه ،  -
 .في ضكء خبراتو المكتسبة مبينان رأيو فيو ، ك كغرضو مف حديثو

 (تفكير الناقد اؿ )انكفايت انعايت اخلايست  ( 5.1.6 )
  .أك حال مناسبا لمشكمة قائما عمى تفكير ناقد  في مكضكعرأيامما استمع إليو  المتعمـ يستخمص -

 

 : كفاياث انتحدث ( 2.6 )
 ( السالمة المغكية )انكفايت انعايت األوىل  ( 1.2.6 )

 العبارة ككفائيا بما كصياغة مطالب البناء السميـ في تركيب الجممة كتنميتيا تحدثويستكفي المتعمـ في  -
 .المعنى يقتضيو 

 انكفايت انعايت انثانيت ( 2.2.6 )
مطبقا ما اكتسبو مف خبرات في يعبر شفييان عف حاجاتو كمطالبو كما يشغمو مف أمكر حياتو اليكمية  -

 في حدكد خمس جمؿ مترابطة تصؿ كمماتيا إلى خمس كعشريف كممة سالمة التركيب كاستيفاء المعنى
. تقريبان 

 انكفايت انعايت انثانثت ( 3.2.6 )
حساساتو عف مشاىداتو كخبراتو كأداء معبر يعبر شفييا بطالقة كحسف تنسيؽ  -  ماكمضمكف كمشاعره كا 

 .رصيد فكرم كلغكم ما اكتسبو مف مستعيننا بفيمو 
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 انكفايت انعايت انرابعت ( 4.2.6 )
رد س كصؼ المشاىدات كالحكار ك :يستكفى في حديثو مطالب البناء المغكم السميـ مف حيث منيجية -

 .األحداث ككصؼ الشخصيات ذات األىمية في القصة 
 انكفايت انعايت اخلايست ( 5.2.6 )

ؿ صحيحة ػبنبرات كاضحة معبرة ، في طالقة كيسر، كذلؾ في ثماني جـفي مكضكع معيف يتحدث  -
 . مترابطة

 (تفكير الناقد اؿ )انكفايت انعايت انسادست  ( 6.2.6 )
ما مر بو أك مف خالؿ  أك حال مناسبا لمشكمة قائما عمى تفكير ناقد  في مكضكع رأيا شفييا المتعمـيقدـ -

. ما يعرض عميو 
 

 

 : كفاياث انقراءة ( 3.6 )
 انكفايت انعايت األوىل ( 1.3.6 )

. يتقف المتعمـ ميارات النطؽ السميـ الالزمة لممارسة القراءة  -
 انكفايت انعايت انثانيت  ( 2.3.6 )

خمس ما يمثؿ الظكاىر المغكية التي درسيا فقرتيف أك ثالثان قكاميا ـيقرأ المتعمـ مما درس أك مف مثمو  -
 . معبرةمتصمة صحيحة جيرية عشركف جممة قراءة ك

 ( السالمة المغكية )انكفايت انعايت انثانثت  ( 3.3.6 )
مف  مكضكعا يتككف السالمة المغكية مف ضبطٍ  لبنية الكممة كأكاخر الكمماتمطالب محققا  المتعمـ يقرأ -

قراءة  المغكمالفكرم كأربع فقر أك خمس تصؿ كمماتيا إلى مئة كعشريف كممة تقريبا ذات صمة برصيده 
 .كاضحة متصمة كبسرعة مناسبة 

 انكفايت انعايت انرابعت ( 4.3.6 )
مف أربع فقر أك خمس تصؿ كمماتيا إلى مئة يقرأ المتعمـ بفيـ كاع قراءة تحميمية صامتة مكضكعا يتككف  -

  . المغكمالفكرم ككعشريف كممة تقريبا ذات صمة برصيده 
 (تفكير الناقد اؿ )انكفايت انعايت اخلايست  ( 5.3.6 )

يقرأ المتعمـ قراءة ناقدة مكضكعا يتككف مف فقرتيف أك ثالث ، قكاميا خمس كعشركف جممة ذات صمة  -
 .  المغكمالفكرم كبرصيده 
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 : كفاياث انكتابت ( 4.6 )
 انكفايت انعايت األوىل ( 1.4.6 )

نقالن أك مف الذاكرة عبارة مناسبة تصؿ مفرداتيا إلى  ( الرقعة –النسخ  )يكتب المتعمـ بخط عربي تعميمي  -
 .عشر كممات مراعيا مطالب ىذا الخط 

 انكفايت انعايت انثانيت ( 2.4.6 )
 .يتقف ميارات التيجي الالزمة لصحة الكتابة كجكدة الرسـ الكتابي  -

 انكفايت انعايت انثانثت ( 3.4.6 )
متضمنة  المغكم ق ذات صمة بمعجـبيف ثماني جمؿ كعشر جمؿكتابة صحيحة مف الذاكرة  المتعمـ يكتب  -

 .الظكاىر المغكية المكتسبة 
 انكفايت انعايت انرابعت ( 4.4.6 )

 كممة ذات صمة برصيده خمسيف كممة إلى ستيفإمالءن فقرة أك فقرتيف مككناتيا في حدكد المتعمـ يكتب  -
 .المغكم كمف مثمو كتابة صحيحة كبسرعة مناسبة 

 ( السالمة المغكية )انكفايت انعايت اخلايست  ( 5.4.6 )
البناء السميـ في تركيب مطالب  يتقف المتعمـ ميارات السالمة المغكية بما يستكفي في تعبيره الكتابي -

 . المعنىالجممة كتنميتيا كتأليؼ العبارة ككفائيا بما يقتضيو 
 انكفايت انعايت انسادست ( 6.4.6 )

مستعينان بحصيمتو المغكية معبران عف أفكاره كخكاطره أك مشاىداتو في حدكد خمس جمؿ المتعمـ يكتب  -
 .المعنى  كممة سميمة التركيب ككاضحة خمس كعشريفيصؿ عدد كمماتيا إلى 

 انكفايت انعايت انسابعت ( 7.4.6 )
، تعبر عما في خبرتو أك ما  كممةفي حدكد ستيف يكتب المتعمـ مكضكعا يتككف مف فقرتيف مككناتيا  -

الكفاء بمطالب التعبير ، كصحة الرسـ نظاـ الفقرة ، كيتصؿ بحياتو ، كما يدكر في مجتمعو ، مراعيا 
 .كجكدة الخط الكتابي ، 

 (تفكير الناقد اؿ )انكفايت انعايت انثاينت  ( 8.4.6 )
أك حال مناسبا لمشكمة قائما عمى تفكير ناقد مما استمع إليو أك قرأه أك مر   في مكضكع المتعمـ رأيايكتب -

  .في خبرتو
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  انرابعانرابعانباب انباب 

  انًدخم انتربىي نتعهيى انهغة انعربيةانًدخم انتربىي نتعهيى انهغة انعربية
 :انرتبىي يفهىو ادلدخم  ( 7 )

لنظريات المعرفة كالتعمـ ، بحيث يمكف استدخاؿ الجكانب التربكم الرؤية كالتطبيؽ يعني التربكم المدخؿ 
عمـ المغة كعمـ النفس : نتائج العمـك المتداخمة النظرية إلحداىا أك بعضيا في ميداف التعميـ مع اإلفادة مف 

 إلى كمككناتو المنيج  فتصاغ في شكؿ مخطط عاـ لألداء ، تترجـ عبره فمسفة،المغكم كعمـ المغة االجتماعي 
 المراد  طبيعة المادة كخصائصيا ، كخصائص المتعمميف ، كاألىداؼيراعيىك مخطط نظرم إجراءات مممكسة ، ك

 .فتتأسس عميو طرائؽ تعميـ المادة كتصدر عنو  ، تحققيا مف العممية التعميمية

 : ( Integrated Approach )  انتكايهيادلدخم ( 1.7 ) 
 بصكرة تمكنيـ مف إدراؾ ككحدتو المقدـ لممتعمميف ، بما يحقؽ ترابطو المحتكلالتكامؿ أسمكب لتنظيـ 

  .تكظيفيا في أدائيـ المغكمالذم يمكنيـ مف ، في إطار مف الفيـ   أجزائوالعالقات بيف
كالتدريبات المغكية مف خالؿ نص لغكم كأسمكب األداء المطمكب تكجييات الممارسة تنطمؽ  كفي التكامؿ

تعتمد كفي التعميـ كالتدريب االنطالؽ مف الكؿ إلى الجزء ،  تعتمد إجراءاتيا  كمية، يعالج بطريقةالبناء متكامؿ 
معرفيا ككجدانيا :  بما يحقؽ التكامؿ بيف جكانب الخبرة، أم بصكرة تكاممية قياس انتقاؿ أثر التدريب تقكيـ في اؿ

 .كنفسيا حركيا 
كفقا  المحتكل التعميمي المغكم عمى أحدث معطيات عمـ النفس التربكم معالجة في المدخؿ التكامميكيستند 

 :لما يأتي 
 إال ما يمثؿ حاجة لديو ، ـالتعمـ قائـ في أساسو عمى نشاط المتعمـ نفسو كدافعيتو لمتعمـ ، فيك ال يتعؿ -1

 .كيشعر بفائدتو كجدكاه 
، كأكجو تعمـ مختمفة ، ليـ  مناشط تعميمية منكعة مف خالؿ تقديـالفركؽ الفردية بيف المتعمميف مراعاة  -2

 .تمكنيـ مف التعمـ اليادؼ في حدكد إمكاناتيـ كخبراتيـ كاستعداداتيـ 
االتفاؽ مع نظرية الجشتالت في عمـ النفس التربكم ، حيث إف المتعمـ يدرؾ الكؿ قبؿ األجزاء ، كالعمـك  -3

 .إلخ ... قبؿ الخصكص 
 كاإلفادة مف ،  تكاممية قائمة عمى التفاعؿ المستمر بيف المعمـ كالمتعمـتعميـؽ ائتفعيؿ طراالتجاه إلى  -4

 .مختمؼ طرائؽ التعميـ كاستراتيجياتو المحركة لطاقة المتعمـ كالمثيرة الستجابتو إلى عممية التعميـ كالتعمـ 



34 

 

تعميمو كتدريبو يحتاج إلى تكاممية مستمرة في كىك  في العممية التعميمية ، المحكر الرئيساعتبار المتعمـ  -5
 .  تقكيـ أدائوك

 : انتكايهي دلدخماألسس اننظريت ل ( 2.7 )
 : فيما يأتي لمدخؿ التكاممي في تعميـ المغة تتمثؿ األسس النظرية ؿ 

كال تصدر لغتو بصكرة مجزأة ، ككذلؾ ىك يستقبؿ لغة متكاممة ، كال اإلنساف ُينتُج لغةن متكاممة ، أف  -1
 .يقبميا في شكؿ أجزاء أك فركع ، كىك يتعمـ لغتو مف خالؿ صكرتيا المتكاممة 

ف فركع المغة ما ىي إال المغة نفسيا ، كحيف يعّمـ الفرع المغكم متصالن بالمغة ككؿ تتضح كظائفو بشكؿ أ -2
متكامؿ ، فالقاعدة النحكية ، أك الصرفية ، حيف ُتدّرس في مكقؼ مستقؿ ، ال تحقؽ كظيفتيا في النمك 
المغكم ، في حيف أنيا لك ُدّرست في مكقؼ لغكم متكامؿ يستدعي دراستيا ؛ ألدت إلى سرعة التعّمـ ، 

 . كألدرؾ المتعّمـ نفسو كظيفتيا في السياؽ المغكم 
 بتكرار الرجكع إلى الميارة ،ف في تعميـ المغة كفؽ المدخؿ التكاممي ضمانان لمعالجات لغكية متكررة أ -3

. المغكية كدراستيا مف مختمؼ جكانبيا ، كفي التكرار تثبيت لمميارة نفسيا كتعميؽ لممعالجة المغكية 
ف في تعميـ المغة كفؽ ىذا المدخؿ ضمانان لمربط الكثيؽ بيف ألكاف الدراسات المغكية ، مما ينعكس أثره أ -4

 مما  ،عمى أداء المتعمـ ، كثقافتو ، كتشكيؿ كعيو ، فضالن عف أف المتعمـ يتعايش مع النص كقتان أطكؿ
استدخالو القيـ كالسمككيات كاالتجاىات الفكرية التي فيو ، كمف ثـ يمّكف مف االتصاؿ بمعانيو كاالندماج 

.  تشع فيو 
 في تعميـ المغة كفؽ ىذا المدخؿ ضمانان لمنمك المغكم عند المتعّمـ نمّكان متعادالن ، ال تطغى فيو ميارة أف -5

 .عمى أخرل ؛ ألف ميارات المغة جميعيا تعالج في ظركؼ كاحدة 
 يكتسبيا ، إذبأىمية الخبرة المغكية إشعارا لممتعمـ  في االرتكاز عند تعميـ المغة عمى المدخؿ التكاممي أف -6

 .  المتكامؿطبيعياؿ ىافي سياؽ
ف تعميـ المغة يككف أسيؿ عمى المتعمـ كأيسر عندما تككف المغة كظيفية تكاممية ، كعندما ال تككف أ -7

مجزأة ، فأصغر كحدة كظيفية ذات معنى ىي نصٌّ متكامؿ ضمف سياؽ لغكم اجتماعي يتالءـ مع خبرات 
. المتعمـ 

 في تعميـ المغة كفؽ المدخؿ التكاممي مسايرة لالستعماؿ المغكم ؛ ألف المتعّمـ حينما يستخدـ المغة في أف -8
التعبير الشفيي أك الكتابي إنما يستخدميا كحدة مترابطة ، بمعنى أنو ال يستشير المعجـ ليمّده بالمفردات 
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نما يتـ  المالئمة لمقتضى الحاؿ ، كال يحتكـ إلى قاعدة نحكية ليفيـ كيؼ يؤلؼ جممة ، كيضبط كممة ، كا 
.  ذلؾ كمو بصكرة سريعة متكاممة مترابطة 

 ىي محكر الفنكفاالستماع كالتحدُّث كالقراءة كالكتابة ، كأف ىذه : تقـك عمى أربعة فنكف ىي المغة أف  -9
التكامؿ كمرتكز تعميـ المغة ، دكف فصميا عف بعضيا بعضا ، بؿ تتـ معالجة الدرس المغكم عمى أساس 

 . لتكاصؿ المغكم السميـ في المحيط االجتماعي فيما بينيا ، بما يؤسس ؿ

 :انتطبيقاث انعايت نهًدخم انتكايهي  ( 3.7 )
  : يأتيالتكاممي في تعميـ المغة العربية مراعاة ما المدخؿ بيقتضي األخذ 

التحّكؿ مف فكرة تعميـ المغة العربية عمى أنيا فركع لغكية مستقمة إلى فكرة تكامؿ تعميـ المغة كتعميميا  -1
 . كفقان لطبيعتيا المتكاممة ، ككفقان لطبيعة تعمميا 

، كاالقتصار عمى التي يعالج كؿ منيا فرعا لغكيا مستقال إلغاء فكرة الكتب التعميمية المغكية المتعددة  -2
 (عمى أف يترجـ أم منيا مفيـك التكامؿ -  إف لـز األمر –أك أكثر  ) كتاب كاحد لكؿ صؼ دراسي

كص دعـ ػػػػػػتتنّكع فيو النصكص المقّدمة إلى المتعمميف ؛ بحيث تشمؿ نصكص انطالؽ ، كنص
استماعان ، كقراءة ، كفيمان كاستيعابان ،  : مختمفةكتعزيز ، كنصكصان إثرائيةن ، ُتعالج مف منظكرات 

مالئيان ، كتدريبان عمى التعبير الشفيي كالكتابي ،  كاستنتاجان كتحميالن ، كتذكقان كنقدان ، كتطبيقان نحكّيان كا 
فضالن عما يدفع المتعمـ إلى اكتساب ميارات التعّمـ الذاتي ، بتكجييو إلى المعجمات كالمكسكعات 
كمصادر المعرفة الكرقية كاإللكتركنية ، كاالعتماد عمى نفسو في إثراء معارفو ، كتنمية مياراتو 

.  البحثية ، كتعميمو كيؼ يعّمـ نفسو بنفسو 
إلغاء فكرة الحصص المستقمة المخصصة لتعميـ كؿ فرع مف فركع المغة ، كتكظيؼ الحصص  -3

، كذلؾ بتكزيع الدرس الكاحد عمى عدد مف التناكالت المستمرة المتصمة المخصصة لتعميـ المغة 
؛ لضماف معالجة النصكص معالجة متكاممة ، ال تنتيي تستكفي عناصر المغة كتحقؽ التكامؿ المغكم 

بانتياء الزمف المخصص لمدرس ، بؿ تستمر المعالجة حتى يتمّكف المتعّمـ مف الميارات المستيدفة ، 
اركان في ػػػػػكفي ىذا إدخاؿ المتعّمـ معترؾ العمؿ التعميمي في الكقت المخصص لتعميـ المغة مش

ثراء بيئة التعّمـ بما مف شأنو أف يرقى باألداء المغكم لديو ، كيفّعؿ  التخطيط ، كالتنفيذ ، كالتقكيـ ، كا 
.  دكر المغة في حياتو 

الميارة المغكية تتحقؽ باالستخداـ المغكم الصحيح ، كاألداء المغكم الجّيد إرساالن كاستقباالن ، ممارسة  -4
اعان ، ػػػاستـ: كتطبيقان ، كأف ىذا األداء يمكف مالحظتو كقياسو مف خالؿ ممارسة المتعمـ المغة 
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كلذا فإف التركيز في تعميـ المغة العربية كفؽ المدخؿ التكاممي عمى . كتحّدثان ، كقراءةن ، ككتابةن 
الجانب الميارم ، كدعمو ، كتكجيو فعاليات التعميـ نحكه ؛ يقكد إلى مخرجات تعميمية قادرة عمى 

.  تكظيؼ ميارات المغة بشكؿ صحيح ، يحقؽ كظائفيا في المجتمع 
 الالزمة ليـ في كؿ مرحمة تعميمية ، الكفايات المغكيةاالنطالؽ مف الكاقع المغكم لممتعمميف ؛ بتحديد  -5

بؿ كفي كؿ صؼ دراسي ، كجعميا محكران لمتدريب في مكاقؼ تعميـ المغة العربية كفؽ المدخؿ 
. التكاممي 

 المغكية النكعية الكفايات التكاممي في تعميـ المغة يعمد إلى كضع كفؽ المدخؿالبرنامج التعميمي  -6
 المحتكل التعميمي بناءفي مسمسالت ىرمية متدّرجة ؛ لينطمؽ منيا نحك ضمف فنكف المغة األربعة 

 الكفايات ، كتصميـ التدريبات كالمناشط المغكية في ضكئيا ؛ ألف تحديد لممتعمميفالمغكم المقّدـ 
ر المعمميف  المغكية النكعية يساعد عمى كضكح الرؤية عند تأليؼ كتب تعميـ المغة ، كما يبصِّ

. الدراسية  في كؿ مرحمة تعميمية ، كفي كؿ صؼ مف صفكفيا المطمكبة بالكفايات
 المستيدفة تحديدان دقيقان كاضحان ؛ لمكشؼ عف األىداؼ التعميمية التي الكفايات المغكيةتحديد يتكجب  -7

تحققت ، كتمؾ التي لـ تتحقؽ ، مما يساعد عمى تكجيو تعميـ المغة نحك سدِّ الثغرات التي يكشؼ 
 .  ، ليعاد النظر فيو بتطكيره ، كتالفي جكانب القصكر فيو ، كدعـ جكانب القكة المنيجعنيا تقكيـ 

اتخاذ النص المغكم منطمقان لتعميـ المغة في ضكء مياراتيا ، مما يحفظ لمغة كحدتيا كتكامميا ،  -8
اتخاذ  )اختيار النص المغكم الذم يكسب المتعمميف ثركة لغكية ، مع تنمية ذكؽ كتيذيب سمكؾ ك

النص القرآني محكران رئيسان في تعميـ المغة ؛ ألثره في زيادة الثركة المغكية ، دكف إغفاؿ لنصكص مف 
 . (الحديث النبكم الشريؼ ، كمف تراث العرب قديمو كحديثو ، منظكمو كمنثكره 

عممية التدريب المغكم في إطار التكامؿ تيتـ بالجكانب المتصمة بالفيـ العاـ كصكال إلى المككنات  -9
الرئيسة لمنص المغكم كما يتضمنو مف تفاصيؿ ُيدرب المتعمـ عمى إدراكيا بمستكيات مختمفة مف 

غناء ثركتو كقدراتو  التفكير مركرا بربط الخبرات المكتسبة بحاجات المتعمـ كقيـ مجتمعو كمطالبو ، كا 
شباع حاجتو إلى  المغكية ، كما تتطمبو الصحة المغكية المتصمة بالرسـ الكتابي كضبط الكممات ، كا 

د نسؽ التعبير كاختيار مككناتو ، ثـ تدريبو عمى استثمار الخبرات  التمتع بما في المغة مف جماؿ يجكِّ
 .  السابقة في كتاباتو ، كذلؾ بما يحقؽ النمك الشامؿ لممتعمـ عقميا كخمقيا كنفسيا 

ىا ؛ ليككف ذا قدرة أكاديمية تمكنو ئأثنافي إعداد معمـ المغة العربية إعدادان متكامالن ، قبؿ الخدمة ك -10
مف معالجة المغة كحدة كاحدة ، كمؤىالن تربكيان عمى مستكل النظرية كالتطبيؽ الميداني ، كمقتنعان 

. بجدكل التكامؿ المغكم في تعميـ المغة تخطيطان كتنفيذان كتقكيما 
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  :تطبيقاث ادلدخم انتكايهي يف ادلرحهت االبتدائيت ( 4.7 )
  : يأتي ما المرحمة االبتدائية فيالتكاممي في مدخؿ تتمثؿ تطبيقات اؿ

ينبغي أف يتضمف في تعميـ المغة ، ك( الحكاية ) يتـ اعتماد مدخؿ القصة  ( 3-1 ) في الصفكؼ  -1
المحتكل المغكم في ىذه الحمقة حكايات مشكقة تتراكح عدد كممات كؿ منيا بيف خمسيف كثمانيف 
كممة في الصؼ األكؿ ، كيمكف أف تصؿ إلى مئتي كممة في الصؼ الثالث ، كعبارات مكجزة تتدرج 

عدد كممات كؿ منيا مف ثالث كممات في الصؼ األكؿ حتى تصؿ إلى مئة كعشريف كممة في 
 .الصؼ الثالث كأناشيد قصيرة تتدرج عدد أبيات كؿ منيا مف خمسة أبيات إلى خمسة عشر بيتا 

يتـ اعتماد مدخؿ المكضكع ، كينبغي أف يتضمف المحتكل المغكم في ىذه  ( 5-4 ) في الصفكؼ  -2
تتراكح كممات كؿ منيا بيف  (قرآف كريـ ، حديث شريؼ ، نثر ، شعر  )الحمقة مكضكعات متنكعة 

 .مئة كعشريف كممة كمئتي كممة 

لغكية اؿميارات اؿعمى بدءا مف الكؿ إلى الجزء  المحتكل المغكم مف خالؿ المتعمميفتدريب   -3
 . كتنميتيا لدييـ بصكرة تكاممية 

اعتماد التصّكر البصرم لمكممات مدخالن الكتساب الحصيمة المغكية المقركءة كالمكتكبة التي تعيف   -4
  .عمى تجريد أصكات الحركؼ ، باإلضافة إلى ما يحققو ذلؾ مف اكتساب السرعة في القراءة 

 مراعاة التفريؽ بيف تحميؿ الكممة إلى أصكاتيا كتحميؿ الكممة إلى حركفيا ، فالتركيز في في بدء  -5
تعمـ المغة يككف عمى األصكات ، مع اتخاذ الرمز بالحركة دليال عمى الصكت ، كالبدء بتكرار 

 .الصكت بكقت كاؼ كلمرات مناسبة قبؿ تجريده 
 عمى التعامؿ مع المحسكسات كالمجردات ، كتبيف صعكبة استيعابو لممجردات ة المتعمـتعرؼ قدر  -6

 .كالمعنكيات ، كنقص قدرتو عمى التجريد كالتعميـ كالتمييز 

خالؿ   فاألطفاؿ كثيران ما يخبركننا بما يفكركف فيو كما يشعركف بو مف ؛التعمـ مف خالؿ المعب  -7
 المعب كسيطا تربكيا يساىـ في دكيع لعبيـ الحر كاستعماليـ لأللعاب كالدمى كالمكعبات كغيرىا ،

لمعب في  المختمفة ، كما بينت الدراسات التربكية الدكر الكبير تككيف شخصية الطفؿ بأبعادىا
 .اكتساب المعرفة كالميارات إذا ما أحسف تنظيمو كاستثماره 

تمبية حاجتو إلى المعب كالنشاط كالحركة ، كالميؿ إلى ترديد األناشيد ، كاالستماع إلى الحكايات   -8
  .كالقصص كالميؿ إلى الخياؿ كاستنطاؽ الجماد كالحيكاف 
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 مراجع الكثيقةمراجع الكثيقة
 
المركز العربي لمبحكث التربكية لدكؿ  ، (أىداؼ المغة العربية  )المنيج الشامؿ المكحد في المغة العربية  -1

. الخميج 
كثيقة منيج المغة العربية لممرحمتيف االبتدائية كالمتكسطة في التعميـ العاـ ، مركز التطكير التربكم ،  -2

 .  ىػ ، المممكة العربية السعكدية 1427اإلدارة العامة لممناىج ، كزارة التربية كالتعميـ ، 
، دائرة التقكيـ التربكم ، كزارة  ( 12 – 10 )كثيقة تقكيـ تعمـ الطالب لمادة المغة العربية لمصفكؼ  -3

. ـ ، سمطنة عماف 2007التربية كالتعميـ ، 
كالككالة  (MEG)كثيقة دعـ تحسيف تعمـ المغة العربية بالتعميـ االبتدائي ، مشركع تنمية الفتيات بالمغرب  -4

 . 2000ميمكد أحبدك ، شتنبر : تعاكف مشترؾ ، إعداد  (USAID)األميركية لمتنمية الدكلية 
 . 1974 ، دار الكتاب العربي ،براىيـ كجيو إمحمكد .  د،عمـ النفس مكضكعو كمدارسو كمناىجو  -5
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