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الوثيقة اإلقـليمية للغة العربية
المنهج المدرسيمعايير
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بسم اهللا الرحمن الرحيم
المنهج المدرسي

حنــاول يف هــذه الورقــة أن نتعــرف بعضــاً مــن معــايري مكونــات املــنهج املدرســي للغــة العربيــة 
وتقومياً.أسساّ وأهدافاً وحمتوى ومادة وأنشطة

أوالًـ  معايير أسس المنهج المدرسي

ينطلــق إعــداد املــنهج املدرســي مــن الفلســفة الرتبويــة واالجتماعيــة، ومــن األهــداف العامــة 
للرتبيـــة، ومـــن مث اشـــتقاق أهـــداف املنـــاهج منهـــا يف كـــل مرحلـــة مـــن مراحـــل التعلـــيم، لتوضـــع يف 

ة واملناشـــط املرافقـــة هلـــذه احملتويـــات، وتبيـــان ضـــوئها اخلطـــة واملـــادة واملفـــردات واحملتويـــات التفصـــيلي
لطرائق التدريس والتقنيات وأساليب تنفيذها، ليجيء أخرياً التقومي هلذا املنهج.

، وهــو عبــارة عــن حصــيلة تفاعــل Systemـــ تبــين النظــرة احلديثــة إىل املــنهج علــى أنــه نظــام 1

ومشكالته، واملتعلم من حيث النظر إىل طبيعتـه وفهـم خصـائص منـوه، وأسـاليب تعلمـه،  
كما تشمل العصر الذي حييا فيه باجتاهاته ومناشطه وحتدياته.

ر ويف عمليــــة بنــــاء املــــنهج املدرســــي ال بــــّد مــــن النظــــر إىل هــــذه املكونــــات كلهــــا يف إطــــا

أساسيات املـادة حتديـداً علميّـاً، مث خيتـار مـن هـذه األساسـيات أكثرهـا فائـدة للمـتعلم مـن حيـث 
مساعدته على اإلسـهام يف حـل مشـكالت جمتمعـه ومواجهـة مشـكالت حياتـه اخلاصـة. وإشـباع 

حاجا
وضعت هذه املناهج من أجلها.
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ويف ضـوء هــذا التوجـه ال بــّد مــن التكامـل بــني أسـس بنــاء املــنهج مـادة ومتعلمــاً وجمتمعــاً، 
وياً بــاملنهج أهــدافاً نهج وحاجــات التنميــة، ودمــج هــذه احلاجــات دجمــاً عضــوالــربط الوثيــق بــني املــ

وحمتوى وطرائق وتقومياً... اخل.
ومن املالحظ أن يف مناهج اللغة العربية تركيزاً على املاضي أكثـر مـن احلاضـر واملسـتقبل، 

ــــده وصــــورته ا ــــاهج تفتقــــر إىل تنميــــة واإلرهاصــــات باملســــتقبل وجدائ ملنشــــودة، كمــــا أن هــــذه املن
شخصية الفرد تنمية متوازنة مبدعة، وإىل استخراج كامل مواهبه وإمكاناته.

ـــ حتقيــق وحــدة اللغــة يف املــنهج، ونســخ مــا كــان ســائداً مــن قبــل مــن حيــث النظــر إىل اللغــة 2
ملـة، وأن االنفصـال 
يف تعليمهـــا ال خيـــدم ممارســـة اللغـــة يف مواقـــف احليـــاة، وأن فـــروع اللغـــة مـــا هـــي إال أجـــزاء 

بــــة ــــ الرتكيــــز علـــى التمهــــري وإكســـاب املتعلمــــني املهـــارات اللغويــــة إرســـاالً يف احملادثــــة والكتا3
واستقباًال يف االسـتماع والقـراءة، ذلـك ألن التمهـري يـؤدي إىل أن تغـدو اللغـة عـادة لـدى 
املتعلم يف استعماهلا. والتمهري حيتاج إىل املران واملمارسة يف مواقف احلياة بصورة طبيعية،  

ن  كما حيتاج إىل توافر القدوة احلسنة أمام املتعلم وتعزيزه إن كـان أداؤه جيـداً، وتوجيهـه إ
كان أداؤه دون املستوى.

ـــــ اختيــــار احملتــــوى الــــوظيفي الــــذي يــــؤدي وظيفــــة للمــــتعلم يف تفاعلــــه مــــع جمتمعــــه، فيــــؤدي 4
حاجاتــه وينفــذ متطلباتــه، ويشــبع ميولــه ورغباتــه واهتماماتــه مــن خــالل اســتخدامه هلــذه 

اللغة الوظيفية.
تلفة.ـ املرونة املتسقة مع اهليكل التعليمي وتنوعه ومراحل النمو املخ5
ـ التجريب قبل التعميم والتعديل املستمر يف ضوء مالحظات امليدان.6

ثانياًـ  األهداف
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تشتق أهداف املنهج املدرسي للغة العربية من:
ـ الفهم الصحيح لإلسالم قيماً ومواقف واجتاهات مستمدة من القرآن الكرمي الذي نـزل بـه 1

(ص) آية لنبوتـه، وتأييـداً لدعوتـه، ودسـتوراً الروح األمني على قلب الرسول العريب الكرمي 
ألمته ومن السنة النبوية الشريفة.

2

القرآن الكرمي.
ـ أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية.3
ته وخصائصه.ـ اجتاهات العصر ومقتضيا4
حاجات املتعلم العريب ومطالب منوه املتكامل يف خمتلف جوانب شخصيته.ـ 5

وملا كان مثة تالزم بني العروبة واإلسالم فإن األهداف اليت نشتقها من العروبة تتمثل يف:
ـ أن العرب هم أول من رفع راية اإلسالم، ونشروا لواءه بني األمم.1
ه مقومــات وجــوده، ومــن أهــم هــذه املقومــات اللغــة العربيــة الــيت  ـــ أن العروبــة بنــاء متكامــل لــ2

كرمها اهللا سبحانه وتعاىل فجعل الرسول (ص) عربياً، وأنزل القرآن عربياً.
ـــ أن العـــرب يف ســـائر أحنـــاء الـــوطن العـــريب يؤلفـــون األمـــة العربيـــة، ممـــا يســـتوجب العمـــل العـــريب 3 ـ

وحتقيق اآلمال والطموحات.املشرتك من أجل التغلب على املشكالت والتحديات 
ـ أن لألمة العربية تارخيهـا احلضـاري املشـرف بإسـهام أبنائهـا إسـهاماً رائـداً، وعظيمـاً يف بنـاء 4

صرح احلضارة اإلنسانية، األمر الذي يدفعهم إىل السـعي إىل تطـوير حاضـرهم، ليسـهموا 
أكثر يف التقدم املعاصر، وجيمعوا بني األصالة واملعاصرة.

طن العــريب موقعــاً جغرافيــاً متميــزاً، ولألمــة العربيــة إمكانــات حضــارية ماديــة وبشــرية ـــ أن للــو 5
وروحية مما يؤهلها ملكانة مرموقة يف العامل.

ومــــن االجتاهــــات الرتبويــــة احلديثــــة الرتبيــــة باألهــــداف، ويقــــوم هــــذا االجتــــاه علــــى ختطــــيط 
ةمنهجــــي إلجــــراءات تنفيــــذ األهــــداف الرتبويــــة تبعــــاً ملــــا يــــوحي بــــه حت
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علـيم املختلفـة، وثالثهـا وهـو حد مـا وسـائل لتلـك الغايـات، وتتجلـى يف املنـاهج الرمسيـة ملراحـل الت
أكثر إجرائية األهداف السلوكية.

ومهمة هذه األهـداف ترمجـة املنـاهج إىل أهـداف إجرائيـة تتعلـق باهلـدف النهـائي للعمليـة 
الرتبوية ممثلة يف املتعلم. ويف هذا املستوى تتوافر تقنيات جديدة تستهدف صـوغ األهـداف علـى 

بع اإلجرائـي ينبغـي أن يكـون حاضـراً منـذ املسـتوى األول صورة أمناط من السـلوك، علـى أن الطـا
من األهداف.

ووضــوح األهــداف يســاعد علــى حتديــد املســار ووضــوحه، وعلــى اختيــار احملتــوى والطرائــق 
واألساليب واملناشط، ويساعد على التقومي، ومن مث على رفع مسـتوى العمليـة التعليميـة التعلميـة 

حمتــوى وكتابــاً ووســيلة ونشــاطاً و 

الرتبوية أسرة ومدرسة وجمتمعاً والتوعية بأمهية حتقيق هذه األهداف.
ة العربيـــة وتعلمهـــا كانـــت األهـــداف الـــيت ومـــا دمنـــا يف صـــدد املـــنهج املدرســـي لتعلـــيم اللغـــ

نبتغيها من هذا املنهج تتمثل يف جعل املتعلم قادراً على اسـتعمال اللغـة يف خمتلـف الظـروف الـيت 

نحو التايل:أو عجمة، وميكن تبيان هذه األهداف مفصلة على ال
ـ إكساب املتعلمني املهارات اللغوية حمادثة واستماعاً وقراءة وكتابة.1
ـ تنمية الثروة اللغوية والفكرية للتمكن من االتصال مع اآلخرين والتواصل معهم بلغـة عربيـة 2

فصيحة بكل سهولة ويسر وتلقائية إن بطريق احملادثة أو الكتابة.
تمع إليــه وقراءتــه بلغــة عربيــة فصــيحة، وإفهــام اآلخــرين بلغــة ــ تنميــة القــدرة علــى فهــم مــا يســ3

عربية صحيحة نطقاً وكتابة وبالسرعة املناسبة.
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ــ تطــوير القـدرة علــى قـراءة النصــوص األدبيـة املختلفــة وفهمهـا وتــذوقها وإدراك بعـض مواقــع 4
اجلمال فيها وحتليلها ونقدها.

حبيــث يغــدو الكتــاب الصــديق الصــدوق ـــ غــرس الشــغف بــالقراءة وحمبتهــا يف نفــوس الناشــئة 5
للمتعلم.

ـ إكساب الناشئ القدرة على اختيار املادة الصاحلة للقراءة.6
ـ إكساب الناشئ مهارات التعلم الذايت الذي هو أساس للتعلم املستمر.7
ــــ صـــقل مهـــارة الكتابـــة الصـــحيحة اجلميلـــة يف ضـــوء قواعـــد اإلمـــالء واخلـــط العـــريب، وتنميـــة 8

ة يف جمال اخلط العريب.املواهب الفني
ــــ متكـــني الناشـــئة مـــن امـــتالك أساســـيات اللغـــة العربيـــة وأحكامهـــا الوظيفيـــة إمـــالًء وحنـــواً وترقيمـــاً 9

وداللًة وصوالً إىل الفهم الصحيح، والقدرة على التعبري السليم وظيفياً وإبداعياً.
والً إىل اإلبداع واالبتكار.ـ تعزيز امليول واألهداف األدبية وصقلها وتنمية الذوق اجلمايل وص10
ـ تنمية القدرة على التفكري العلمي والبحث والتحليل والنقد واحلوار من خالل اللغة.11

وإن تنفيـــذ أي هــــدف مــــن األهــــداف يســــتلزم التغيــــري يف عناصــــر املــــنهج حمتــــوى وطريقــــة 
» علـيم الـذايتإكسـاب الناشـئ مهـارات الت«وأسلوباً وتقومياً، فإذا أخذنا على سبيل املثال هدف 

فـــإن تنفيـــذه يســـتلزم تغيـــرياً جوهريـــاً يف أدوار املعلـــم الوظيفيـــة حبيـــث يتحـــول معهـــا إىل مرشـــد إىل 
مصادر املعرفة والتعلم، ومنسق لعمليات التعلم، ومصحح ألخطائه، ومقوم لنتائجه، وموجـه إىل 

ما يناسب قدرات كل متعلم وميوله.
ف ومتطلبــات تنفيــذه مــن حيــث املواقــف وهكــذا نــرى أن كــل شــيء يتغــري يف إطــار اهلــد

ـــتعلم، وفلســـفة التوجيـــه الفـــين واإلدارة  التعليميـــة واملـــواد واألنشـــطة املدرســـية وأســـاليب التعلـــيم وال
املدرسية وتقومي نتائج التعلم... اخل.

ثالثاًـ  المحتوى



7

وتشــتمل عليــه الكتــب املدرســـية، ويشــتمل حمتــوى الكتــاب املدرســـي علــى أربعــة عناصـــر 
متكام
ـ األهداف.1
ـ املعارف واالجتاهات والقيم.2
ـ أنشطة التعليم.3
ـ تقومي التحصيل.4

أمــا مــواد وكيفيــات تعلــيم الكتــاب املدرســي مــن املتعلمــني مث تعليمــه مــن املعلــم فهــي مــن 
علم.اختصاص كتاب عمل املتعلم وكتاب املتعلم أو دليل امل

ومن املعايري اليت ال بّد أن تتوفر يف احملتوى.
ـ الربط الوثيق بينه وبني األهداف املرسومة.1
ـ املوضوعية يف إيراد املعارف واملعلومات.2
ـ العلمية يف تنمية أساليب التفكري العلمي.3
ب أسـلوب ـ التنظيم واملنهجية واملنطقية وبيان مستوى السهولة والصعوبة يف العرض، وتناس4

عرض احملتوى واملرحلة العمرية.
ــــ الشــــمولية شــــكالً ومضـــموناً، وأســــلوباً وحمتــــوى، وخلــــو األســـلوب مــــن التعقيــــد، واتســــامه 5

بالسهولة والرشاقة.
ـ مواكبة روح العصر وآخر املستجدات العلمية والتقانية.6
ـ مالءمته للوقت املخصص يف اخلطة.7
يف احلصص الدراسية وعددها يف اخلطة الدراسية.ـ التوازن بني حجم املادة املقررة8
ـ الوضوح والدقة يف استخدام املصطلحات.9

ـ اجلمع بني األصالة واملعاصرة.10
ـ الوظيفية يف اختيار احملتوى، ومن معايري الوظيفية:11
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أ 
رتيبهـــا ترتيبـــاً تنازليـــاً يف ضـــوء الشـــيوع والتـــواتر يف االســـتعمال الـــواقعي حبثـــاً عـــن وت

ـــاً، ومـــا قـــل  مواقـــف التعبـــري الوظيفيـــة يف احليـــاة، فمـــا اســـتخدم بكثـــرة عـــّد وظيفي
استخدامه ال يعترب وظيفياً.

ب نوختتـــار البـــىن اللغويـــة األكثـــر شـــيوعاً وتـــواتراً يف اللغـــة امل
املعاصــرين يف خمتلــف جوانــب احليــاة ويف مجيــع ميــادين املعرفــة حبثــاً عــن القوالــب املســتعملة بكثــرة 

و الوظيفي فيها.
ب ـ االنتقــال مــن االنعــزال املعــريف إىل التــداخل املعــريف، والتكامــل بــني جمــاالت املعرفــة 

املختلفة على النحو املستخدم يف واقع احلياة.
ج ـ اجلمع بني النظري والعلمـي وربـط املـادة التعليميـة مبجـاالت الطبيعـة وتـاريخ التطـور 

العلمي.
الطرائــق املناســبة مبــا يتناســب وطبيعــة املــادة ومســتويات الطــالب ـــ إتاحــة الفرصــة الختيــار 12

والبيئة الصفية.
ـ املساعدة على تعرف أفضل تقنيات التعليم اليت تقرب املفاهيم إىل األذهان.13
ـ اشتمال احملتوى على نوعية األنشطة اليت ال بّد أن متارس إن يف داخل الصف أو يف خارجه.14
لة والتدريبات اليت تساعد على تنمية التفكري النقدي واإلبداعي.ـ توضيح نوعية األسئ15
ـ اختيار النصوص من احلاضر واملاضي على حنـو حيقـق التـوازن، علـى أن تكـون النصـوص 16

املتميزة من املاضـي تلقـي أضـواًء علـى احلاضـر حتقيقـاً السـتمرارية اخلـربة، وانطالقـاً مـن أن 
النمو عملية مستمرة.

احملتـــوى علـــى الســـلوكات الدميقراطيـــة وحقـــوق املـــواطن وواجباتـــه حنـــو أســـرته ــــ الرتكيـــز يف17

حنو ترشيد مصادر البيئة وتوظيفها لصاحله وصاحل اإلنسانية كافة، وعلـى القـيم اإلنسـانية 
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علــى التحــديات الــيت تواجههــا أمتنــا العربيــة ويف طليعتهــا التحــدي يف حضــارتنا العربيــة، و 
الصــــــهيوين االســـــــتيطاين واالحـــــــتالل للعـــــــراق، ومـــــــا يواجهـــــــه الواقـــــــع العـــــــريب مـــــــن جتزئـــــــة 
وخالفــات... اخل والــدعوة إىل التضــامن العــريب واســتنهاض اهلمــم، بغيــة جتــاوز التحــديات 

ريب.
ومن معايري الوقوف على حمتوى الكتاب املدرسي بصورة عامة:

ـ املعايري النفسية والرتبوية: اليت تدور حول عدد من املفاهيم منها مراعاة الكتاب ملبدأ تعلم 1
اللغـــة، ومراعاتـــه للعالقـــة بـــني اللغـــة والفكـــر واملعـــىن، ومراعاتـــه لتكامـــل شخصـــية املـــتعلم، 

فرديــة، ومبــدأ عمليــة الــتعلم، ومراعاتــه لتقنيــات العمليــة التعليميــة ومراعاتــه ملبــدأ الفــروق ال
التعلمية.

ـ املعايري اللغوية: مراعاته ملبدأ التمهري اللغـوي، ومراعاتـه لتكامـل األجـزاء ومراعاتـه للمواقـف 2
واالجتاهات، ولكون اللغة ممارسة وإبداعاً.

ــ املعــايري الثقافيــة واالجتماعيــة: التــوازن بــني األصــا3 بــني الــرتاث واحلداثــة، بــني «لة واملعاصــرة ـ
احلاضــر واملســتقبل، بــني املعطيــات الفرديــة واالجتماعيــة، بــني التوجيــه واالســتقاللية، بــني 

».املعطيات اإلقليمية والوطنية واإلنسانية
ـــ املعـــايري املرتبطـــة مبـــادة الكتـــاب وموضـــوعه: وتشـــمل صـــياغة األهـــداف التعليميـــة وحمتـــوى 4 ـ

وتنظيمه، ومدى ارتباطه بعناصر املنهاج األخرى وطرائق تقوميه.الكتاب وأسلوبه
ـ املعايري الفنيـة وتتعلـق بالوسـائل التعليميـة ومقدمـة الكتـاب وإخراجـه وطباعتـه واتبـاع قواعـد 5

الرتقيم والفهارس والتعريف باألعالم... اخل.
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رابعاًـ  طرائق التدريس

ج، وهــي عمليــة ختطــيط ودراســة وإشــراف تعــد طرائــق التــدريس عنصــراً مــن عناصــر املــنه
وإدارة لكل من األهداف التعليمية التعلميـة واألنشـطة املنهجيـة والالمنهجيـة واألدوات والوسـائل 

ـــــة واألدوات املتنوعـــــة  حبيـــــث يكـــــون دور املعلـــــم فيهـــــا دور املخطـــــط التعليميـــــة واملصـــــادر املرجعي
يها دور املشارك واملساهم واملتفاعـل مـع  واملصمم واملشرف واملدير واملقوم، ويكون دور الطالب ف

كل نشاط من أنشطتها، وكل موقف من مواقفها.

عضـــوياً يف الوقـــت نفســـه بســـائر مكونـــات املـــنهج. ومـــن املعـــايري الـــيت تؤخـــذ باحلســـبان يف جمـــال 
الطرائق:

املرونة يف اختيار طرائق التـدريس يف ضـوء األجـواء ومسـتويات املتعلمـني، إذ إن املعلـم هـو ـ1
الــذي يســتخدم الطريقــة ويــتحكم فيهــا، وهــو الــذي يصــنعها، ومــا مــن معلــم تــتحكم فيــه 
طريقة معينة يلتزمها يف دروسه كافة إال كـان مآلـه إىل اإلخفـاق واجلمـود والتحجـر، إذ ال 

املبادرة من القولبة.شيء أقتل لإلبداع و 
ـــــ التنـــــوع يف الطرائـــــق يف ضـــــوء األهـــــداف املـــــراد قياســـــها، والتنـــــوع يف األنشـــــطة والوســـــائل 2 ـ

التعليمية.
ـ استثارة الدافعية وشد االنتباه.3
ـ مراعاة الفروق الفردية.4
ـ الربط بني النظري والعملي.5
ــ6 ــ املشــاركة اإلجيابيــة الفعال ميــة، وأال يكــون العــبء ملقــى علــى كامــل ة يف العمليــة التعليميــة التعلـ

املعلم، وطريقة القدح الذهين أو العصف الدماغي حتقق هذه املشاركة اإلجيابية.
ـ إتاحة الفرصة للممارسة واملران والتدريب واملواقف التطبيقية.7
ـ توفري التغذية الراجعة ارتقاًء باألداء وتالفياً للخطأ.8
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لم الــذايت الــذي هــو أســاس للــتعلم املســتمر، وضــرورة ســريورة ــ إكســاب املــتعلم مهــارات الــتع9
مبــادئ الــتعلم الــذايت يف خمتلــف منــاحي املــنهج ألن الــتعلم الــذايت ضــرورة يف عصــر يتســم 
بـــالتفجر املعـــريف واالنتشـــار الثقـــايف. ومـــن املالحـــظ أن ناشـــئتنا عـــازفون عـــن القـــراءة احلـــرة 

يف املعاهد واجلامعات.ومواصلة االطالع بعد خترجهم إن يف املدارس أو
التفكـــري االبتكـــاري، التفكـــري «ــــ إكســـاب املـــتعلم القـــدرة علـــى التفكـــري بأنواعـــه املختلفـــة 10

املفهـــومي، التفكـــري النقـــدي، التفكـــري اخلـــاليف، التفكـــري العلمـــي، التفكـــري االستشـــراقي، 
ري البــدائلي، التفكــري املبــادر، التفكــري احملــدد، التفكــري اجلمعــي، التفكــري التنفيــذي، التفكــ

.»التفكري احلدسي، التفكري التواصلي، التفكري الشمويل...
ـ االنتقال يف تعليم اللغة وتعلمها من الـالإدراك إىل اإلدراك، ومـن اسـتخدام الرتاكيـب إىل 11

بيــان وظيفــة الكلمــة يف الرتكيــب، إذ إن األطفــال يتكلمــون اللغــة ويســتخدمون الرتاكيــب 
يدركوا وظيفـة الكلمـة يف اجلملـة فـإذا مـا دربـوا علـى أن يتكلمـوا والبىن اللغوية من غري أن

ــــتم مــــا ميكــــن أن يتكلمــــوا، وأن ينطلقــــوا يف الكــــالم علــــى ســــجيتهم أكثــــر وعفــــويتهم، ي
االنتقال بعـدها إىل تبيـان املصـطلحات النحويـة ووظـائف الكلمـات يف اجلمـل والرتاكيـب 

مع النمو الفكري للناشئة.
أفضلية الطرائق ما مل تكن مبنية على جتارب علمية منضبطة.ـ البعد عن التعميم يف12
ـــ اعتمــاد أســلوب االنتقاليــة حبيــث يركــز علــى اإلجيابيــات يف الطرائــق وتــاليف الســلبيات إذ 13

مــن املعــروف أن مثــة ثــالث طرائــق يف تعلــيم القــراءة يف الصــف األول مــن مرحلــة التعلــيم 
، كمــــا أن هنالــــك »حليليــــة، الطريقــــة التوفيقيــــةالطريقــــة الرتكيبيــــة، الطريقــــة الت«األساســــي 

الطريقــــة القياســــية، الطريقــــة «ثــــالث طرائــــق يف تعلــــيم القواعــــد النحويــــة واإلمالئيــــة وهــــي 
. ويف ميـــدان األدب مثـــة عـــدة منـــاهج يف حتليـــل النصـــوص »االســـتقرائية، الطريقـــة املعدلـــة

اعي، املــنهج اهلــيكالين، األدبيــة منهــا: املــنهج البالغــي، املــنهج النفســاين، املــنهج االجتمــ
طريقــة العصــور القدميــة، «املــنهج الشــكالين. وهنالــك عــدة توجهــات يف تــدريس األدب 
.»طريقة الفنون األدبية، طريقة األقاليم األدبية، الطريقة املتكاملة
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ولكـل مــن هـذه الطرائــق إن يف القـراءة أو القواعــد أو اإلمـالء أو األدب أنصــار وخصــوم، 
ها كثرياً من املزايا، وخصوم يوجهون إليها سهام النقد.أنصار ينسبون إلي

واملعيار الذي توصي به الرتبية املعاصرة هو أسلوب االنتقائية حبيث تؤخذ اإلجيابيات من 
هذه الطرائق وتتالىف السلبيات.

ـ استخدام الوسائل والتقنيات املسـاعدة علـى توضـيح املفـاهيم وتقريبهـا إىل األذهـان ومـن 14
«ســــائل هــــذه الو 

الشــرائح والصــحف، املــواد املربجمــة، بــرامج اإلذاعــة، بــرامج التلفــزة، التســجيالت الصــوتية، 
.»والرسوم املتحركة، املختربات اللغوية، واحلواسيب... اخلوالشفافيات، األفالم الثابتة 

ـــ التوعيـــة والتهيئـــة الذهنيـــة إلدراك أمهيـــة تقانـــة املعلومـــات يف املـــنهج املدرســـي مـــن حيـــث 15 ـ
االنتقال من التلقني إىل منظومة التعليم املتكاملة، ومن حتصيل املعرفة إىل توظيفهـا، ومـن 

اجلمود إىل املرونة.
ســــرتاتيجية الـــتعلم مــــن أجــــل اإلتقــــان يف إكســـاب املتعلمــــني املهــــارات اللغويــــة اــــ اعتمــــاد 16

واالنتقال من التحفيظ والتسميع إىل التمهري.
ــ انتهــاج اســرتاتيجية الرتبيــة يف العمــق أو الرتبيــة اإلبداعيــة انســجاماً مــع العصــر واســتجابة 17 ـ

ملتطلباته يف الكشف عن املواهب وتنميتها.

خامساًـ  األنشطة

تعـــد األنشـــطة املنهجيـــة والالمنهجيـــة للغـــة العربيـــة عنصـــراً مـــن عناصـــر املـــنهج املدرســـي، 
ــــيت يهــــدف املــــنهج إىل تكوينهــــا  ــــرتبط باألهــــداف واحملتــــوى ارتباطــــاً وثيقــــاً، وتعــــزز اخلــــربات ال وت
وإعطائهــا الصــبغة الطبيعيــة، وهــي جمموعــة مــن األلــوان املتنوعــة حمادثــًة واســتماعاً وقــراءًة وكتابــًة، 
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وهــذه متــارس يف داخــل املدرســة ويف خارجهــا، علــى أن تكــون ممارســة املــتعلم هلــا خــارج املدرســة 
ممارسة غري متكلفة ومنظمة تنظيماً خالياً من صرامة القيود اليت تفرضها املدرسة غالباً.

ومن املعايري اليت تؤخذ باحلسبان يف جمال األنشطة املتعلقة باللغة العربية:
التعليمي الذي صممت من أجله.ـ حتقيقها للهدف1
إعــداد صــحف حائطيــة وجملــة مدرســية، إذاعــة مدرســية، إعــداد «2

معــارض كتــب ومعــارض رســوم وشــرحها والتعليــق عليهــا، متثيــل مســرحيات هادفــة، إلقــاء  
ــــة، مشــــاهدة املسلســــالت واألفــــالم التلفزيــــة  ــــة واالجتماعي كلمــــات يف املناســــبات الوطني

.»وال
ـ الواقعية وقابلية التنفيذ يف ضوء اإلمكانات املتاحة.3
احلاجـة إىل املعرفـة، احلاجـة «4

فاحلاجة هي الـيت جتعـل مـن اسـتجابة »إىل البحث، احلاجة إىل النظر، احلاجة إىل العمل
تعلم عمالً حقيقاً وفعاًال.امل

ـ مراعاة قدرات املتعلمني وميوهلم.5
ـ توفري األجواء املالئمة للجان األنشطة لتقوم بدورها.6

ـ جلنة الصحافة والتحرير.
ـ جلنة التمثيل.

ـ جلنة اإلذاعة املدرسية.
ـ جلنة املكتبة والقراءة احلرة.

ـ جلنة املنتدى األديب.
نما... اخل,ـ جلنة التلفزة والسي

وضوح التعليمات املوجهة ملمارسة األنشطة يف منأى عن الغموض والتعقيد.ـ 7
ــــ دفـــع املتعلمـــني إىل العمـــل اجلمـــاعي والتعـــاوين، فيعملـــون علـــى ختطـــيط العمـــل وتنظيمـــه وحتديـــد 8

املسؤولية، والتدريب على القيادة واحرتام النظام، وكتابة تقارير حماضر اجللسات... اخل.
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ع املتعلمني إىل حتمل املسؤولية والتفكري املبدع يف إجناز العمل.ـ دف9
10

بأيديهم إىل إبراز مواهبهم.
ـ اختـاذ املناشـط أسـلوباً مـن أسـاليب معاجلـة بعـض املشـكالت النفسـية الـيت يعانيهـا بعـض 11

من مثل اخلجل واالنطواء على النفس... اخل.املتعلمني
ـ توظيف وقت الفراغ فيما يفيد.12

سادساًـ  التقويم

يعــــد التقــــومي هــــو اآلخــــر ركنــــاً أساســــياً يف املــــنهج املدرســــي، إذ بــــه يُتعــــرف مــــدى حتقيــــق 
األهـــداف املرســـومة للمـــنهج مـــن اكتســـاب املهـــارات اللغويـــة األساســـية حمادثـــة واســـتماعاً وقـــراءة 

كتابــة، ومــن تكــوين لالجتاهــات يف اجلانــب الوجــداين مــن اخلــربات املكتســبة ومــن إتاحــة املــنهج و 
الفرصة ملمارسة التعلم الذايت، ومن غرس الشغف بالقراءة لدى املتعلمني... اخل.

أما معايري التقومي فيتمثل بعضها يف:
ـ ارتباطه باألهداف التعليمية التعلمية املراد قياسها.1
ه بالصدق والثبات واملوضوعية والشمول.امستـ ا2
ـ التمييز بني املتعلمني والكشف عن املوهوبني منهم واالرتقاء مبواهبهم.3
ـ الشمول حبيث يشرتك يف العمل التقوميي للمنهج مبفهومه املنظومي الشـمويل املتكامـل كـل 4

من املعلم والطالب واملدير وأولياء األمور واإلعالميني... اخل.
تنــوع يف اســتخدام أســاليب التقــومي مــن اختبــارات حتصــيلية وموضــوعية وشــفهية وكتابيــة ـــ ال5

للمتعلمني، وبطاقات مالحظة لألداء، وسجالت تقارير واستبانات ومقابالت... اخل.
ـــــــ مــــــدى كفايــــــة األنشــــــطة املختلفــــــة مــــــن صــــــحافة وإذاعــــــة مدرســــــية وخطابــــــة ومنــــــاظرات 6

ومسابقات... اخل.
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املعينة والتقانات احلديثة من حواسـيب وغريهـا يف جمـاالت االسـتخدام ـ مدى توفر الوسائل 7
لتكوين املهارات اللغوية.

ـ مدى مشول مجيع املهارات اللغوية الرئيسية والفرعية.8
ـ مدى مشول مجيع جوانب اخلربة فكراً ونزوعاً وأداًء.9

ـ مدى اإلفادة من التقومي يف تشخيص صعوبات التعلم.10
ملبىن املدرسي لدوره الوظيفي يف تنفيذ املنهج وأنشطته املختلفة.ـ مواءمة ا11
ـــ مــدى قــدرة املتعلمــني علــى املناقشــة الشــفاهية وممارســة ضــروب التعبــري الــوظيفي بأنواعــه  12

كافة.
اجلمــال يف 13

التعبري.
روط املوضعية يف االختبارات:ـ مدى توفر الش14

ـ االستمرارية على مدار العام الدراسي.
حفظـــاً وفهمـــاً وتركيبـــاً وحتلـــيالً ونقـــداً وتعلـــيالً وتطبيقـــاً «ــــ قيـــاس املهـــارات العقليـــة كافـــة 

.»وتوظيفاً... اخل
ـ مراعاة الفروق الفردية.

سئلة واخللو من كل لبس وغموض.ـ الوضوح يف األ
ـ التدرج يف طرح األسئلة من السهل إىل الصعب.

ـ التنوع ومتثيل املستويات املختلفة.
ـ مالءمة االختبارات للوقت املخصص هلا.

ـ توفر االختيار.
ـ عدم احتمال التأويل يف اإلجابات.
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ويف تقومي الكتاب املدرسي تعتمد املعايري اآلتية:
املعارف والقيم واالجتاهات واملناشط اليت حيتويها الكتاب املدرسي يف ضوء األهداف.ـ نوعية 1
ـ مناسبة حمتـوى الكتـاب املدرسـي للمتعلمـني مـن حيـث درجـة السـهولة والصـعوبة وأسـاليب 2

تقدميه للمتعلمني.
ـ مستوى اللغة ومدى مالءمتها للمتعلمني.3
ـ أسلوب الكتاب.4
ئل تقانــة الرتبيــة لتزويــد احملتــوى بالتوضــيحات الشــكلية لتســهيل ـــ احتــواء الكتــاب علــى وســا5

العملية التعليمية التعلمية.
ـ إخراج الكتاب من حيث الوضوح واحلروف واجلاذبية والصور والوسائل.6
ـ التدرج يف تقدمي موضوعات الكتاب بصيغة منطقية ومتسلسلة.7
رى غــري الصــيغة التقليديــة املكتوبــة كــأن ـــ حتويــل حمتــوى الكتــاب كليــاً أو جزئيــاً إىل صــيغ أخــ8

تكون مربجمة أو مسعية على شكل أشرطة مسعية أو إلكرتونية على احلاسـوب أو أفـالم أو 
حقائب تعليمية... اخل.

ـ الوقت املتوفر لتنفيذ الكتاب.9
ـ مدى توفر اآلالت واألجهزة والتسهيالت واخلدمات املساعدة من أفالم وشرائح وغريها 10

احملتوى.لتنفيذ
ومن مصادر تقومي الكتاب املدرسي:

ـ املعلمون بطريق املقابالت وإبداء املالحظات.1
املتعلمون بطريق اسـتبانات توجـه إلـيهم بغيـة تعـرف آرائهـم حـول حمتـوى الكتـاب املدرسـي ـ 2

سـوأنشـطة الـتعلم ومحا
ب التدريس.على أسالي

تطبيق الكتاب املدرسي وعمليات تقوميه.حول ـ آراء اخلرباء املتعلمني 3
4



17

ومن أدوات تقومي الكتاب املدرسي:
1

إىل املتعلمني إضافة إىل املقابالت.ـ استبانات توجه2
ـ املالحظات امليدانية لتطبيق الكتاب املدرسي.3

ـ توفري أحكام تقوميية حول مدى متكن املتعلمني يف بعض املهارات.
ـــ تـــوفري معلومـــات عـــن ميـــول املتعلمـــني حنـــو الكتـــاب: حضـــورهم احلصـــص، انتظـــامهم  ـ

ومشاركتهم واهتمامهم.
صني األكادمييني والنفسيني.ـ احلكم الفردي للمتخص4
ـــ اختبــارات املتعلمــني، وكراســات أنشــطتهم املتنوعــة مــن مترينــات ومقــاالت ورســومات، ســجالت 5

املتعلمني وتقارير املعلمني عن حتصيلهم واستجابتهم وردود فعلهم حنو الكتاب.
التالميــذ مناقشــات «ـــ وســائل التقــدير العــام مثــل املناقشــات الرمسيــة وغــري الرمسيــة للكتــاب 6

«.
ـ دراسات املتابعة ألثر تطبيق الكتاب املدرسي على التالميذ بعد االنتهاء منه واالنتقال إىل  7

كتاب مدرسي آخر أو مرحلة دراسية أخرى.
ت األدوات والوسائل املستخدمة يف مجيع البيانات املطلوبة فتتمثل يف:أما مواصفا

ـ مناسبتها لألهداف ومواضع التقومي اليت جتري دراستها.1
ـ فعاليتها يف مجع املعلومات.2
ـ قابليتها للتطبيق.3
ـ توفر العاملني والوقت واملصادر الكافية لتنفيذ التقومي بوساطتها.4
تخصصة بتخطيط التقومي وتنفيذه.ـ توفر اخلربات امل5
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دليل المعلم

ومن معايري دليل املعلم:
ـــ مســاعدة املعلمــني علــى ختطــيط املواقــف التعليميــة التعلميــة مبــا يتناســب وقــدرات املتعلمــني 1

عرب تكييف اخلطة الدراسية وفق األجواء، وابتكار استخدام األساليب والطرائق لتناسـب 
املواقف املستجدة.

د املعلمـــني بالكفايـــات الـــيت تســـاعدهم علـــى اســـتثارة الدافعيـــة لـــدى املتعلمـــني وعلـــى ــــ تزويـــ2
املرونة يف اختيار طرائق التدريس يف ضوء املستويات واإلمكانات.

ـــ مســاعدة املعلمــني علــى توظيــف أســاليب الــتعلم الــذايت يف إطــار منظومــة متكاملــة للعمليــة 3
يف التخطيط والتنفيذ والتقومي.الرتبوية من خالل استخدام املدخل النظامي 

ـــ احتــواء الــدليل علــى توظيــف تقنيــات الــتعلم الــذايت مبهــارة وقــدرة علــى اســتخدام التقنيــات 4
... اخل.»اإلنرتنيت«اجلديدة كالتلفاز واحلاسوب والشابكة 

ـــ تزويــد املعلمــني بالكفايــات الــيت تســاعدهم علــى تــدريب املتعلمــني علــى إتقــان املهــارات املكتبيــة 5
مــــن حيــــث الوصــــول إىل املعلومــــات واملعــــارف ومصــــادر الــــتعلم ومراكــــزه، ومهــــارة االســــتخدام 
العلمـــي الصـــحيح للمراجـــع واملصـــادر مـــن حيـــث التوثيـــق واالقتبـــاس والتنظـــيم والتفكـــري الناقـــد، 

ومهارة استخدام التقنيات الرتبوية وممارسة األنشطة املنهجية والالمنهجية.
ــ توجيــه املتعلمــني إىل إجــر 6 اء البحــوث الــيت تنمــي التفكــري العلمــي والبحــوث اإلجرائيــة الــيت ـ

تسهم يف حل املشكالت.
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