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 املنهج املدرسي للغة العربية

  
  )*(حممود السّيد. د.أ

  

 يف هذا البحث أن نتعرف بعًضا من معايري مكونات املنهج املدرسي للغة حناول
  .العربية أسًسا وأهدافًا وحمتوى ومادة وأنشطة وتقوًميا

  معايري أسس املنهج املدرسي: أوالً
ية واالجتماعية، ومن األهداف ينطلق إعداد املنهج املدرسي من الفلسفة التربو

العامة للتربية، ومن مث اشتقاق أهداف املناهج منها يف كل مرحلة من مراحل 
التعليم، لتوضع يف ضوئها اخلطة واملادة واملفردات واحملتويات التفصيلية واملناشط 
املرافقة هلذه احملتويات، وتبيان لطرائق التدريس والتقنيات وأساليب تنفيذها، ليجيء 

  .أخًريا التقومي هلذا املنهج
  :ومن املعايري اليت تعتمد يف هذا اجملال

، وهو عبارة عن system تبين النظرة احلديثة إىل املنهج على أنه نظام -١
حصيلة تفاعل عضوي مستمر جملموعة متشابكة من العوامل، تشمل اجملتمع بثقافته 

ه وفهم خصائص منوه، وفلسفته ومشكالته، واملتعلم من حيث النظر إىل طبيعت
  .وأساليب تعلمه، كما تشمل العصر الذي حييا فيه باجتاهاته ومناشطه وحتدياته

                                                           
  .عضو جممع اللغة العربية بدمشق) *(
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ويف عملية بناء املنهج املدرسي ال بدَّ من النظر إىل هذه املكونات كلها يف إطار 
وجيري بناء املنهج املدرسي يف ضوء النظرة احلديثة يف خطوات تبدأ . عالقاهتا املتشابكة

 أساسيات املادة حتديًدا علميا، مث خيتار من هذه األساسيات أكثرها فائدة بتحديد
للمتعلم من حيث مساعدته على اإلسهام يف حل مشكالت جمتمعه ومواجهة 
مشكالت حياته اخلاصة، وإشباع حاجاته، وتنمية ميوله، مث هتيأ الظروف واإلمكانات 

  .ه املناهج من أجلهااملدرسية املناسبة لتحقيق األهداف اليت وضعت هذ
ويف ضوء هذا التوجه ال بدَّ من التكامل بني أسس بناء املنهج مادة ومتعلًما 
وجمتمًعا، والربط الوثيق بني املنهج وحاجات التنمية، ودمج هذه احلاجات دًجما عضوًيا 

  .إخل...باملنهج أهدافًا وحمتوى وطرائق وتقوًميا
 تركيًزا على املاضي أكثر من احلاضر واملستقبل، ومن املالحظ أن يف مناهج اللغة العربية

وأن مثة ضعفًا يف استجابتها حلاجات اجملتمع املستقبلية، وإدراك طبيعة العصر ومستلزماته 
واإلرهاصات باملستقبل وجدائده وصورته املنشودة، كما أن هذه املناهج تفتقر إىل تنمية 

  . كامل مواهبه وإمكاناتهشخصية الفرد تنمية متوازنة مبدعة، وإىل استخراج
 حتقيق وحدة اللغة يف املنهج، ونسخ ما كان سائًدا من قبل من حيث - ٢

النظر إىل اللغة على أهنا فروع، إذ إن النظرة احلديثة تركز على أن اللغة وحدة 
متكاملة، وأن االنفصال يف تعليمها ال خيدم ممارسة اللغة يف مواقف احلياة، وأن 

ال أجزاء لكل، وليست غايات يف حد ذاهتا، وإمنا هي وسائل فروع اللغة ما هي إ
  .لتحقيق وظيفة التواصل اللغوية

 التركيز على التمهري وإكساب املتعلمني املهارات اللغوية إرساالً يف احملادثة - ٣
والكتابة واستقباالً يف االستماع والقراءة، ذلك ألن التمهري يؤدي إىل أن تغدو اللغة 

والتمهري حيتاج إىل املران واملمارسة يف مواقف احلياة . لم يف استعماهلاعادة لدى املتع
بصورة طبيعية، كما حيتاج إىل توفُّر القدوة احلسنة أمام املتعلم وتعزيزه إن كان أداؤه 

  .جيًدا، وتوجيهه إن كان أداؤه دون املستوى
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جمتمعه،  اختيار احملتوى الوظيفي الذي يؤدي وظيفة للمتعلم يف تفاعله مع - ٤
فيؤدي حاجاته وينفذ متطلباته، ويشبع ميوله ورغباته واهتماماته من خالل 

  .استعماله هلذه اللغة الوظيفية
  . املرونة املتسقة مع اهليكل التعليمي وتنوعه ومراحل النمو املختلفة- ٥
  . التجريب قبل التعميم والتعديل املستمر يف ضوء مالحظات امليدان- ٦

 *   *  *  
  دافـألها: اـثانًي

  :تشتق أهداف املنهج املدرسي للغة العربية من
 الفهم الصحيح لإلسالم قيًما ومواقف واجتاهات مستمدة من القرآن الكرمي - ١

 آية لنبوته، وتأييًدا الذي نزل به الروح األمني على قلب الرسول العريب الكرمي 
  .لدعوته، ودستوًرا ألمته ومن السنة النبوية الشريفة

بة مبقوماهتا وحضارهتا ونظرهتا اإلنسانية، وعميق الصلة بينها وبني اللغة  العرو- ٢
  .العربية، لغة القرآن الكرمي

  . أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية- ٣
  . اجتاهات العصر ومقتضياته وخصائصه- ٤
  . حاجات املتعلم العريب ومطالب منوه املتكامل يف خمتلف جوانب شخصيته-٥
ا كان مثة تالزم بني العروبة واإلسالم فإن األهداف اليت نشتقها من العروبة ومل
  :تتمثل يف
  . أن العرب هم أول من رفع راية اإلسالم، ونشروا لواءه بني األمم- ١
 أن العروبة بناء متكامل له مقومات وجوده، ومن أهم هذه املقومات اللغة - ٢

  . عربًيا، وأنزل القرآن عربًياعل الرسول العربية اليت كرمها اهللا سبحانه وتعاىل فج
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 أن العرب يف سائر أحناء الوطن العريب يؤلفون األمة العربية، مما يستوجب العمل -٣
  .العريب املشترك من أجل التغلب على املشكالت والتحديات وحتقيق اآلمال والطموحات

هاًما رائًدا،  أن لألمة العربية تارخيها احلضاري املشرف بإسهام أبنائها إس-٤
وعظيًما يف بناء صرح احلضارة اإلنسانية، وهذا األمر يدفعهم إىل السعي لتطوير 

  .حاضرهم، ليسهموا أكثر يف التقدم املعاصر، وجيمعوا بني األصالة واملعاصرة
 أن للوطن العريب موقًعا جغرافًيا متميًزا، ولألمة العربية إمكانات حضارية -٥

  . يؤهلها ملكانة مرموقة يف العاملمادية وبشرية وروحية مما
ومن االجتاهات التربوية احلديثة التربية باألهداف، ويقوم هذا االجتاه على 
. ختطيط منهجي إلجراءات تنفيذ األهداف التربوية تبًعا ملا يوحي به حتليل متطلباهتا
ة ومثة ثالثة مستويات من األهداف أوهلا الغايات الكربى للتربية مستمدة من فلسف

اجملتمع وواقعه ومتطلباته، وثانيها األهداف العامة وهي ترمجة للغايات التربوية إىل 
مضمون تربوي أي إهنا إىل حد ما وسائل لتلك الغايات، وتتجلى يف املناهج الرمسية 

  .ملراحل التعليم املختلفة، وثالثها وهو أكثر إجرائية األهداف السلوكية
ج إىل أهداف إجرائية تتعلق باهلدف النهائي ومهمة هذه األهداف ترمجة املناه

ويف هذا املستوى تتوفر تقنيات جديدة تستهدف . للعملية التربوية ممثلة يف املتعلم
صوغ األهداف على صورة أمناط من السلوك، على أن الطابع اإلجرائي ينبغي أن 

  .يكون حاضًرا منذ املستوى األول من األهداف
ديد املسار ووضوحه، وعلى اختيار احملتوى ووضوح األهداف يساعد على حت

والطرائق واألساليب واملناشط، ويساعد على التقومي، ومن مث على رفع مستوى 
العملية التعليمية التعلمية حمتوى وكتاًبا ووسيلة ونشاطًا وعالقة وتقوًميا وتطويًرا، 

اف وحتقيقها، كما يساعد على هتيئة املناخ املناسب لتحقيقها، ولالنتفاع هبذه األهد
وال بدَّ من التنسيق بني مجيع املعنيني بالعملية التربوية أسرة ومدرسة وجمتمًعا 

  .والتبصري بأمهية حتقيق هذه األهداف
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وما دمنا يف صدد املنهج املدرسي لتعليم اللغة العربية وتعلمها، كانت األهداف 
ى استعمال اللغة يف خمتلف اليت نبتغيها من هذا املنهج تتمثل يف جعل املتعلم قادًرا عل

الظروف اليت يعيش فيها، واألحوال اخلطابية اليت مير هبا، على أن يكون هذا االستعمال 
  :سليًما من كل حلن أو عجمة، وميكن تبيان هذه األهداف مفصلة على النحو التايل

  . إكساب املتعلمني املهارات اللغوية حمادثة واستماًعا وقراءة وكتابة- ١
 الثروة اللغوية والفكرية للتمكن من االتصال مع اآلخرين والتواصل  تنمية-٢

  .معهم بلغة عربية فصيحة بكل سهولة ويسر وتلقائية إن بطريق احملادثة أو الكتابة
 تنمية القدرة على فهم ما يستمع إليه وقراءته بلغة عربية فصيحة، وإفهام - ٣

  . املناسبةاآلخرين بلغة عربية صحيحة نطقًا وكتابة وبالسرعة
 تطوير القدرة على قراءة النصوص األدبية املختلفة وفهمها وتذوقها وإدراك - ٤

  .بعض مواقع اجلمال فيها وحتليلها ونقدها
 غرس الشغف بالقراءة وحمبتها يف نفوس الناشئة حبيث يغدو الكتاب الصديق - ٥

  .الصدوق للمتعلم
  . للقراءة إكساب الناشئ القدرة على اختيار املادة الصاحلة-٦
  . إكساب الناشئ مهارات التعلم الذايت الذي هو أساس للتعلم املستمر-٧
 صقل مهارة الكتابة الصحيحة اجلميلة يف ضوء قواعد اإلمالء واخلط -٨

  .العريب، وتنمية املواهب الفنية يف جمال اخلط العريب
ة إمالًء  متكني الناشئة من امتالك أساسيات اللغة العربية وأحكامها الوظيفي-٩

وحنًوا وترقيًما وداللةً وصوالً إىل الفهم الصحيح، والقدرة على التعبري السليم 
  .وظيفًيا وإبداعًيا

 تعزيز امليول واألهداف األدبية وصقلها وتنمية الذوق اجلمايل وصوالً - ١٠
  .إىل اإلبداع واالبتكار

احلوار من  تنمية القدرة على التفكري العلمي والبحث والتحليل والنقد و-١١
  .خالل اللغة
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وإن تنفيذ أي هدف من األهداف يستلزم التغيري يف عناصر املنهج حمتوى 
إكساب الناشئ «وطريقة وأسلوًبا وتقوًميا، فإذا أخذنا على سبيل املثال هدف 

فإن تنفيذه يستلزم تغيًريا جوهرًيا يف أدوار املعلم الوظيفية » مهارات التعلم الذايت
ىل مرشد إىل مصادر املعرفة والتعلم، ومنسق لعمليات التعلم، حبيث يتحول معها إ

  .ومصحح ألخطائه، ومقوم لنتائجه، وموجه إىل ما يناسب قدرات كل متعلم وميوله
وهكذا نرى أن كل شيء يتغري يف إطار اهلدف ومتطلبات تنفيذه من حيث 

علم، وفلسفة املواقف التعليمية واملواد واألنشطة املدرسية وأساليب التعليم والت
  .إخل... التوجيه الفين واإلدارة املدرسية وتقومي نتائج التعلم

*  *  *  
  احملتوى: ثالثًا

وتشتمل عليه الكتب املدرسية، ويشتمل حمتوى الكتاب املدرسي على أربعة 
  :عناصر متكاملة ومتوازية يف عالقاهتا وتفاصيلها، وهي على التوايل

.  أنشطة التعليم- ٣.  والقيم املعارف واالجتاهات- ٢.  األهداف- ١
  . تقومي التحصيل- ٤

أما مواد وكيفيات تعليم الكتاب املدرسي من املتعلمني مث تعليمه من املعلم 
  .فهي من اختصاص كتاب عمل املتعلم وكتاب املعلم أو دليل املعلم

  :ومن املعايري اليت ال بدَّ أن تتوفر يف احملتوى
  . املرسومة الربط الوثيق بينه وبني األهداف-١
  . املوضوعية يف إيراد املعارف واملعلومات-٢
  . العلمية يف تنمية أساليب التفكري العلمي-٣
 التنظيم واملنهجية واملنطقية وبيان مستوى السهولة والصعوبة يف العرض، -٤

  .وتناسب أسلوب عرض احملتوى واملرحلة العمرية
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لو األسلوب من التعقيد،  الشمولية شكالً ومضموًنا، وأسلوًبا وحمتوى، وخ-٥
  .واتسامه بالسهولة والرشاقة

  . مواكبة روح العصر وآخر املستجدات العلمية والتقانية-٦
  . مالءمته للوقت املخصص يف اخلطة-٧
  . التوازن بني حجم املادة املقررة يف احلصص الدراسية وعددها يف اخلطة الدراسية-٨
  . الوضوح والدقة يف استعمال املصطلحات- ٩
  . اجلمع بني األصالة واملعاصرة-١٠
  : الوظيفية يف اختيار احملتوى، ومن معايري الوظيفية-١١
 اختيار املناشط اللغوية السائدة يف اجملتمع واليت يكثر استعماهلا يف مواقف -أ

احلياة، وترتيبها ترتيًبا تنازلًيا يف ضوء الشيوع والتواتر يف االستعمال الواقعي، حبثًا 
تعبري الوظيفية يف احلياة، فما استعمل بكثرة عّد وظيفًيا، وما قلّ عن مواقف ال

  .استعماله ال يعترب وظيفًيا
وختتار أكثر البىن اللغوية شيوًعا وتواتًرا يف اللغة املنطوق هبا، ويف أساليب 
الكّتاب املعاصرين يف خمتلف جوانب احلياة، ويف مجيع ميادين املعرفة حبثًا عن 

ة بكثرة فتختار من اللغتني املنطوق هبا واملكتوبة، وينطبق األمر القوالب املستعمل
على املفردات اللغوية الشائعة يف اللغتني املنطوق هبا واملكتوبة وترتيبها يف ضوء مبدأ 

  .الشيوع أيًضا، والبحث عن النحو الوظيفي فيها
جماالت  االنتقال من االنعزال املعريف إىل التداخل املعريف، والتكامل بني –ب 

  .املعرفة املختلفة على النحو املستعمل يف واقع احلياة
 اجلمع بني النظري والعلمي وربط املادة التعليمية مبجاالت الطبيعة وتاريخ -ج

  .التطور العلمي
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 إتاحة الفرصة الختيار الطرائق املناسبة مبا يتناسب وطبيعة املادة ومستويات -١٢
  .الطالب والبيئة الصفية

  .دة على تعرف أفضل تقنيات التعليم اليت تقرب املفاهيم إىل األذهان املساع-١٣
 اشتمال احملتوى على األنشطة اليت ال بدَّ أن متارس يف داخل الصف أو -١٤
  .يف خارجه
  . توضيح األسئلة والتدريبات اليت تساعد على تنمية التفكري النقدي واإلبداعي-١٥
لى حنو حيقق التوازن، على أن تكون  اختيار النصوص من احلاضر واملاضي ع-١٦

النصوص املتخرية من املاضي تلقي أضواء على احلاضر حتقيقًا الستمرار اخلربة، 
  .وانطالقًا من أن النمو عملية مستمرة

 التركيز يف احملتوى على السلوكات الدميقراطية وحقوق املواطن وواجباته -١٧
كافة، وعلى التربية البيئية والسكانية، حنو أسرته وجريانه وجمتمعه وأمته واإلنسانية 

وواجب اجملتمع حنو ترشيد مصادر البيئة وتوظيفها ملصلحته ومصلحة اإلنسانية كافة، 
وعلى القيم اإلنسانية يف حضارتنا العربية، وعلى التحديات اليت تواجهها أمتنا العربية 

ا يواجهه الواقع ويف طليعتها التحدي الصهيوين االستيطاين واالحتالل للعراق، وم
إخل والدعوة إىل التضامن العريب واستنهاض اهلمم، بغية ...العريب من جتزئة وخالفات 

  .جتاوز التحديات املعترضة والصعوبات احلائلة دون تقدم اجملتمع العريب
  :ومن معايري الوقوف على حمتوى الكتاب املدرسي بوجٍه عام

حول عدد من املفاهيم منها مراعاة  املعايري النفسية والتربوية اليت تدور - ١
الكتاب ملبدأ تعلم اللغة، ومراعاته للعالقة بني اللغة والفكر واملعىن، ومراعاته لتكامل 
شخصية املتعلم، ومراعاته ملبدأ الفروق الفردية، ومبدأ عملية التعلم، ومراعاته لتقنيات 

  .العملية التعليمية التعلمية
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ملبدأ التمهري اللغوي، ومراعاته لتكامل األجزاء مراعاته :  املعايري اللغوية- ٢
  .ومراعاته للمواقف واالجتاهات، ولكون اللغة ممارسة وإبداًعا

بني التراث «التوازن بني األصالة واملعاصرة :  املعايري الثقافية واالجتماعية- ٣
وجيه واحلداثة، وبني احلاضر واملستقبل، وبني املعطيات الفردية واالجتماعية، وبني الت

  .»واالستقاللية، وبني املعطيات اإلقليمية والوطنية واإلنسانية
وتشمل صياغة األهداف التعليمية :  املعايري املرتبطة مبادة الكتاب وموضوعه-٤

  .وحمتوى الكتاب وأسلوبه وتتظيمه، ومدى ارتباطه بعناصر املنهاج األخرى وطرائق تقوميه
تعليمية ومقدمة الكتاب وإخراجه وطباعته  املعايري الفنية وتتعلق بالوسائل ال- ٥

  .إخل... واتباع قواعد الترقيم والفهارس والتعريف باألعالم
*  *  *  
  طرائق التدريس: رابًعا

تعد طرائق التدريس عنصًرا من عناصر املنهج، وهي عملية ختطيط ودراسة وإشراف 
لالمنهجية، واألدوات وإدارة، لكل من األهداف التعليمية التعلمية واألنشطة املنهجية وا

والوسائل التعليمية واملصادر املرجعية واألدوات املتنوعة حبيث يكون دور املعلم فيها دور 
املخطط واملصمم واملشرف واملدير واملقوم، ويكون دور الطالب فيها دور املشارك 

  .واملساهم واملتفاعل مع كل نشاط من أنشطتها، وكل موقف من مواقفها
ق التدريس ترتبط ارتباطًا وثيقًا مع األهداف املراد حتقيقها وإذا كانت طرائ

ومن املعايري اليت تؤخذ . فإهنا ترتبط عضوًيا يف الوقت نفسه بسائر مكونات املنهج
  :باحلسبان يف جمال الطرائق

 املرونة يف اختيار طرائق التدريس يف ضوء األجواء ومستويات املتعلمني، إذ إن -١
مل الطريقة ويتحكم فيها، وهو الذي يصنعها، وما من معلم املعلم هو الذي يستع
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تتحكم فيه طريقة معينة يلتزمها يف دروسه كافة إال كان مآله إىل اإلخفاق واجلمود 
  .والتحجر، إذ ال شيء أقتل لإلبداع واملبادرة من القولبة

 التنوع يف الطرائق يف ضوء األهداف املراد قياسها، والتنوع يف األنشطة -٢
  .والوسائل التعليمية

  . استثارة الدافعية وشد االنتباه-٣
  . مراعاة الفروق الفردية-٤
  . الربط بني النظري والعملي-٥
 املشاركة اإلجيابية الفعالة يف العملية التعليمية التعلمية، وأال يكون العبء -٦

ملقى على كاهل املعلم، وطريقة القدح الذهين أو العصف الدماغي حتقق هذه 
  .املشاركة اإلجيابية

  . إتاحة الفرصة للمارسة واملران والتدريب واملواقف التطبيقية-٧
  . توفري التغذية الراجعة ارتقاء باألداء وتالفًيا للخطأ-٨
للتعلم املستمر،  إكساب املتعلم مهارات التعلم الذايت الذي هو أساس -٩

وضرورة سريورة مبادئ التعلم الذايت يف خمتلف مناحي املنهج ألن التعلم الذايت 
ومن املالحظ أن ناشئتنا . ضرورة يف عصر يتسم بالتفجر املعريف واالنتشار الثقايف
 إن يف املدارس أو يف )١(عازفون عن القراءة احلرة ومواصلة االطالع بعد خترجهم

  .تاملعاهد واجلامعا
التفكري االبتكاري، « إكساب املتعلم القدرة على التفكري بأنواعه املختلفة -١٠

التفكري املفهومي، التفكري النقدي، التفكري اخلاليف، التفكري العلمي، التفكري االستشرايف، 
التفكري املبادر، التفكري احملدد، التفكري اجلمعي، التفكري التنفيذي، التفكري البدائلي، 

  .»... احلدسي، التفكري التواصلي، التفكري الشمويلالتفكري
                                                           

 .خترُّجهم، سواء كانوا من خرجيي املدارس أو املعاهد واجلامعات) 1(



  حممود السيِّد.  د-املنهج املدرسي للغة العربية 
  

٣٢٥

 االنتقال يف تعليم اللغة وتعلمها من الالإدراك إىل اإلدراك، ومن استعمال -١١
التراكيب إىل بيان وظيفة الكلمة يف التركيب، إذ إن األطفال يتكلمون اللغة 

 يف اجلملة، ويستعملون التراكيب والبىن اللغوية من غري أن يدركوا وظيفة الكلمة
فإذا ما دربوا على أن يتكلموا أكثر ما ميكن أن يتكلموا، وأن ينطلقوا يف الكالم 
على سجيتهم وعفويتهم، جيري االنتقال بعدها إىل تبيان املصطلحات النحوية 

  .ووظائف الكلمات يف اجلمل والتراكيب مع النمو الفكري للناشئة
  .ا مل تكن مبنية على جتارب علمية منضبطة البعد عن التعميم يف أفضلية الطرائق م-١٢
 اعتماد أسلوب االنتقالية حبيث يركز على اإلجيابيات يف الطرائق وتاليف -١٣

السلبيات، إذ من املعروف أن مثة ثالث طرائق يف تعليم القراءة يف الصف األول من 
، » التوفيقيةالطريقة التركيبية، والطريقة التحليلية، والطريقة«مرحلة التعليم األساسي 

الطريقة «كما أن هنالك ثالث طرائق يف تعليم القواعد النحوية واإلمالئية وهي 
ويف ميدان األدب مثة عدة مناهج يف . »القياسية والطريقة االستقرائية والطريقة املعدلة

حتليل النصوص األدبية منها املنهج البالغي، واملنهج النفساين، واملنهج االجتماعي، 
طريقة «هليكالين، واملنهج الشكالين وهنالك عدة توجهات يف تدريس األدب واملنهج ا

  .»العصور التارخيية، وطريقة الفنون األدبية، وطريقة األقاليم األدبية، والطريقة املتكاملة
ولكل من هذه الطرائق، إن يف القراءة أو القواعد أو اإلمالء أو األدب، أنصار 

  .ا من املزايا، وخصوم يوجهون إليها سهام النقدوخصوم، أنصار ينسبون إليها كثًري
واملعيار الذي توصي به التربية املعاصرة هو أسلوب االنتقائية حبيث تؤخذ 

  .اإلجيابيات من هذه الطرائق وتتالىف السلبيات
 استعمال الوسائل والتقنيات املساعدة على توضيح املفاهيم وتقريبها إىل -١٤

اجملسمات والصور املتحركة واللوحات املصورة، «األذهان، ومن هذه الوسائل 
والرسوم واألشكال والكتب اإلضافية املكملة للكتب املقررة، املصادر واملراجع 
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ودوائر املعارف، اجملالت والصحف، املواد املربجمة، برامج اإلذاعة، برامج التلفزة، 
وم املتحركة، التسجيالت الصوتية، الشرائح والشفافيات، األفالم الثابتة والرس

  .إخل... واملختربات اللغوية، واحلواسيب
 التبصري والتهيئة الذهنية إلدراك أمهية تقانة املعلومات يف املنهج املدرسي - ١٥

من حيث االنتقال من التلقني إىل منظومة التعليم املتكاملة، ومن حتصيل املعرفة إىل 
  .توظيفها، ومن اجلمود إىل املرونة

يجية التعلم من أجل اإلتقان يف إكساب املتعلمني املهارات  اعتماد استرات- ١٦
  .اللغوية واالنتقال من التحفيظ والتسميع إىل التمهري

 انتهاج استراتيجية التربية يف العمق أو التربية اإلبداعية انسجاًما مع - ١٧
  .العصر واستجابة ملتطلباته يف الكشف عن املواهب وتنميتها

*  *  *  
  األنشطة: خامًسا

عد األنشطة املنهجية والالمنهجية للغة العربية عنصًرا من عناصر املنهج ت
املدرسي، وترتبط باألهداف واحملتوى ارتباطًا وثيقًا، وتعزز اخلربات اليت يهدف 
املنهج إىل تكوينها وإعطائها الصبغة الطبيعية، وهي جمموعة من األلوان املتنوعة 

متارس يف داخل املدرسة ويف خارجها، على حمادثة واستماًعا وقراءة وكتابة، وهذه 
أن تكون ممارسة املتعلم هلا خارج املدرسة ممارسة غري متكلفة ومنظمة تنظيًما خالًيا 

  .من صرامة القيود اليت تفرضها املدرسة غالًبا
  :ومن املعايري اليت تؤخذ باحلسبان يف جمال األنشطة املتعلقة باللغة العربية

  .ليمي الذي صممت من أجله حتقيقها للهدف التع-١
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إعداد صحف حائطية وجملة مدرسية، إذاعة « تعدد جماالهتا وتنوعها -٢
مدرسية، إعداد معارض كتب ومعارض رسوم وشرحها والتعليق عليها، متثيل 
مسرحيات هادفة، إلقاء كلمات يف املناسبات الوطنية واالجتماعية، مشاهدة 

  .إخل...ئية ومناقشته مضموهنااملسلسالت واألفالم التلفزية والسينما
  . الواقعية وقابلية التنفيذ يف ضوء اإلمكانات املتاحة-٣
احلاجة إىل « اتسامها بالتشويق واستثارة دافعية املتعلمني وَسدُّ حاجاهتم -٤

فاحلاجة هي اليت » املعرفة، احلاجة إىل البحث، احلاجة إىل النظر، احلاجة إىل العمل
  .م عمالً حقيقًيا وفعاالًجتعل من استجابة املتعل

  . مراعاة قدرات املتعلمني وميوهلم-٥
  . توفري األجواء املالئمة للجان األنشطة لتقوم بدورها-٦

  . جلنة الصحافة والتحرير-
  . جلنة التمثيل-
  . جلنة اإلذاعة املدرسية-
  . جلنة املكتبة والقراءة احلرة-
  . جلنة املنتدى األديب-
  .إخل... ا جلنة التلفزة والسينم-
  . وضوح التعليمات املوجهة ملمارسة األنشطة يف منأى عن الغموض والتعقيد-٧
 دفع املتعلمني إىل العمل اجلماعي والتعاوين، فيعملون على ختطيط العمل -٨

وتنظيمه وحتديد املسؤولية، والتدريب على القيادة واحترام النظام، وكتابة تقارير 
  .إخل... حماضر اجللسات
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  .املتعلمني إىل حتمل املسؤولية والتفكري املبدع يف إجناز العمل دفع -٩
 الكشف من خالل املمارسة هلذه األنشطة عن املوهوبني فتنمَّى - ١٠

  .شخصياهتم، ويؤخذ بأيديهم إىل إبراز مواهبهم
 اختاذ املناشط أسلوًبا من أساليب معاجلة بعض املشكالت النفسية اليت - ١١

  .إخل... من مثل اخلجل واالنطواء على النفسيعانيها بعض املتعلمني 
  . توظيف وقت الفراغ فيما يفيد- ١٢

*  *  *  
  التقومي: سادًسا

يعد التقومي هو اآلخر ركًنا أساسًيا يف املنهج املدرسي، إذ به ُيتعرف مدى 
حتقيق األهداف املرسومة للمنهج من اكتساب املهارات اللغوية األساسية حمادثة 

وكتابة، ومن تكوين لالجتاهات يف اجلانب الوجداين من اخلربات واستماًعا وقراءة 
املكتسبة ومن إتاحة املنهج الفرصة ملمارسة التعلم الذايت، ومن غرس الشغف 

  .إخل... بالقراءة لدى املتعلمني
  :أما معايري التقومي فيتمثل بعضها يف

  . ارتباطه باألهداف التعليمية التعلمية املراد قياسها- ١
  .مه بالصدق والثبات واملوضوعية والشمول اتسا- ٢
  . التمييز بني املتعلمني والكشف عن املوهوبني منهم واالرتقاء مبواهبهم-٣
 الشمول حبيث يشترك يف العمل التقوميي للمنهج مبفهومه املنظومي الشمويل -٤

  .إخل...املتكامل كل من املعلم والطالب واملدير وأولياء األمور واإلعالميني 
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لتنوع يف استعمال أساليب التقومي من اختبارات حتصيلية وموضوعية  ا- ٥
وشفهية وكتابية للمتعلمني، وبطاقات مالحظة لألداء، وسجالت وتقارير 

  .إخل... واستبانات ومقابالت
 مدى كفاية األنشطة املختلفة من صحافة وإذاعة مدرسية وخطابة -٦

  .إخل... ومناظرات ومسابقات
ل املعينة والتقانات احلديثة من حواسيب وغريها يف جماالت  مدى توفر الوسائ- ٧

  .االستعمال لتكوين املهارات اللغوية
  . مدى مشول مجيع املهارات اللغوية الرئيسية والفرعية- ٨
  . مدى مشول مجيع جوانب اخلربة فكًرا ونزوًعا وأداًء- ٩
  . مدى اإلفادة من التقومي يف تشخيص صعوبات التعلم-١٠
  . املبىن املدرسي لدوره الوظيفي يف تنفيذ املنهج وأنشطته املختلفة مواءمة-١١
 مدى قدرة املتعلمني على املناقشة الشِّفاهية وممارسة ضروب التعبري الوظيفي -١٢

  .بأنواعه كافة
 مدى قدرة املنهج على فسح يف اجملال ملمارسة اهلوايات وتذوق املتعلمني -١٣

  .اجلمال يف التعبري
  : الشروط املوضوعية يف االختبارات مدى توفر-١٤
  .الشمولية للمنهاج إذا كانت االختبارات هنائية •
 .االستمرارية على مدار العام الدراسي •
حفظًا وفهًما وتركيًبا وحتليالً ونقًدا وتعليالً «قياس املهارات العقلية كافة  •

 .»إخل...وتطبيقًا وتوظيفًا
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 .مراعاة الفروق الفردية •
 .واخللو من كل لبس وغموضالوضوح يف األسئلة  •
 .التدرج يف طرح األسئلة من السهل إىل الصعب •
 .التنوع ومتثيل املستويات املختلفة •
 .مالءمة االختبارات للوقت املخصص هلا •
 .توفر االختيار •
 .عدم احتمال التأويل يف اإلجابات •

  :ويف تقومي الكتاب املدرسي تعتمد املعايري اآلتية
االجتاهات واملناشط اليت حيتويها الكتاب املدرسي  أنواع املعارف والقيم و- ١

  .يف ضوء األهداف
 مناسبة حمتوى الكتاب املدرسي للمتعلمني من حيث درجة السهولة والصعوبة - ٢

  .وأساليب تقدميه للمتعلمني
  . مستوى اللغة ومدى مالءمتها للمتعلمني- ٣
  . أسلوب الكتاب-٤
 لتزويد احملتوى بالتوضيحات  احتواء الكتاب على وسائل تقانة التربية-٥

  .الشكلية لتسهيل العملية التعليمية التعلمية
  . إخراج الكتاب من حيث الوضوح واحلروف واجلاذبية والصور والوسائل-٦
  . التدرج يف تقدمي موضوعات الكتاب بصيغة منطقية ومتسلسلة-٧
تقليدية  حتويل حمتوى الكتاب كلًيا أو جزئًيا إىل صيغ أخرى غري الصيغة ال-٨

املكتوبة، كأن تكون مربجمة أو مسعية على شكل أشرطة مسعية أو إلكترونية على 
  .إخل... احلاسوب أو أفالم أو حقائب تعليمية
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٣٣١

  . الوقت املتوفر لتنفيذ الكتاب-٩
 مدى توفر اآلالت واألجهزة والتسهيالت واخلدمات املساعدة من أفالم - ١٠

  .وشرائح وغريها لتنفيذ احملتوى
  :صادر تقومي الكتاب املدرسيومن م
  . املعلمون بطريق املقابالت وإبداء املالحظات-١
 املتعلمون بطريق استبانات توجه إليهم بغية تعرف آرائهم يف حمتوى -٢

الكتاب املدرسي وأنشطة التعلم ومحاستهم، واستجابة الكتاب حلاجاهتم العامة 
  .وحمبتهم له ومالحظاهتم على أساليب التدريس

  .اء اخلرباء املكلفني تطبيق الكتاب املدرسي وعمليات تقوميه آر-٣
  . أَُسر التالميذ واملهتمون من اجملتمع احمللي-٤

  :ومن أدوات تقومي الكتاب املدرسي
 املقابالت الشخصية للمعلمني واإلداريني وأسر املتعلمني واملهتمني يف -١

  .اجملتمع احمللي
  .ة إىل املقابالت استبانات توجه إىل املتعلمني إضاف- ٢
  . املالحظات امليدانية لتطبيق الكتاب املدرسي- ٣
  .توفري أحكام تقوميية حول مدى متكن املتعلمني يف بعض املهارات •
حضورهم احلصص، : توفري معلومات عن ميول املتعلمني حنو الكتاب •

  .انتظامهم ومشاركتهم واهتمامهم
  .ني احلكم الفردي للمتخصصني األكادمييني والنفسي- ٤

 اختبارات املتعلمني، وكراسات أنشطتهم املتنوعة من مترينات ومقاالت ورسوم، -٥
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  .سجالت املتعلمني وتقارير املعلمني عن حتصيلهم واستجابتهم وردود فعلهم حنو الكتاب

مناقشات « وسائل التقدير العام مثل املناقشات الرمسية وغري الرمسية للكتاب - ٦
املعلمني ومحاستهم، آراء أسر املتعلمني وانطباعاهتم، التالميذ ومعلميهم، إجناز 

  .إخل... مالحظات املهتمني من اجملتمع احمللي

 دراسات املتابعة ألثر تطبيق الكتاب املدرسي على التالميذ بعد االنتهاء منه - ٧
  .واالنتقال إىل كتاب مدرسي آخر أو مرحلة دراسية أخرى

  :لة يف مجيع البيانات املطلوبة فتتمثل يفأما مواصفات األدوات والوسائل املستعم

  .مناسبتها لألهداف ومواضع التقومي اليت جتري دراستها - ١

  .فعاليتها يف مجع املعلومات - ٢

 .قابليتها للتطبيق - ٣

 .توفر العاملني والوقت واملصادر الكافية لتنفيذ التقومي بوساطتها - ٤

 .توفر اخلربات املتخصصة بتخطيط التقومي وتنفيذه - ٥

  :دليل املعلم
  :ومن معايري دليل املعلم

 مساعدة املعلمني على ختطيط املواقف التعليمية التعلمية مبا يتناسب وقدرات - ١
املتعلمني عرب تكييف اخلطة الدراسية وفق األجواء، وابتكار استعمال األساليب 

  .والطرائق لتناسب املواقف املستجدة
ارة الدافعية لدى املتعلمني  تزويد املعلمني بالكفايات اليت تساعدهم على استث-٢

  .وعلى املرونة يف اختيار طرائق التدريس يف ضوء املستويات واإلمكانات
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 مساعدة املعلمني على توظيف أساليب التعلم الذايت يف إطار منظومة - ٣
متكاملة للعملية التربوية، وذلك باستعمال املدخل النظامي يف التخطيط والتنفيذ 

  .والتقومي

ليل على توظيف تقنيات التعلم الذايت مبهارة وقدرة على  احتواء الد-٤
  .إخل...» اإلنترنت«استعمال التقنيات اجلديدة كالتلفاز واحلاسوب والشابكة 

 تزويد املعلمني بالكفايات اليت تساعدهم على تدريب املتعلمني على إتقان -٥
التعلم املهارات املكتبية من حيث الوصول إىل املعلومات واملعارف ومصادر 

ومراكزه، ومهارة االستعمال العلمي الصحيح للمراجع واملصادر من حيث التوثيق 
واالقتباس والتنظيم والتفكري الناقد، ومهارة استعمال التقنيات التربوية وممارسة 

  .األنشطة املنهجية والالمنهجية

 توجيه املعلمني إىل إجراء البحوث اليت تنمي التفكري العلمي والبحوث -٦
  .جرائية اليت تسهم يف حل املشكالتاإل

  مراجع البحث

 مستوياهتا، تدريسها، - املهارات اللغوية - الدكتور رشدي أمحد طعيمة -١
  .٢٠٠٦ دار الفكر العريب - صعوباهتا 

 جملة جامعة دمشق لآلداب - معايري حتليل مناهج اللغة العربية - مسري استيتية - ٢
  .١٩٩٦ عام ١٢لد  اجمل-والعلوم اإلنسانية والتربوية 

 – السماع اللغوي العلمي عند العرب - الدكتور عبد الرمحن احلاج صاحل -٣
  .٢٠٠٧ اجلزائر - منشورات اجملمع اجلزائري للغة العربية 
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٣٣٤

 حبث مقارن عن االجتاهات السائدة يف الواقع التربوي -الدكتور عبد اهللا عبد الدامي  -٤
  .١٩٩٣ تونس - للتربية والثقافة والعلوم  املنظمة العربية-يف البالد العربية 

 -  مطبعة ألف باء األديب - استراتيجية التعلم الذايت -الدكتور عدنان زيتون  -٥
  .١٩٩٩دمشق 

  .١٩٩٧ دار التربية احلديثة - تقييم الكتاب املدرسي -الدكتور حممد زياد محدان  - ٦
مناهج تعليم اللغة العربية دراسة تقوميية ألسس بناء .  الدكتور حممود أمحد السيد-٧

  .١٩٨٩ ندوة اجلزائر – املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم –والتربية اإلسالمية 
 دار الندوة للدراسات - يف قضايا التربية املعاصرة - الدكتور حممود أمحد السيد -٨

  .١٩٩٦ دمشق -والنشر 
 دار املعارف للطباعة والنشر -لغة  اللسانيات وتعليم ال-الدكتور حممود أمحد السيد  -٩

  .م١٩٩٨ تونس – سوسة -
 - جامعة دمشق - الدكتور حممود أمحد السيد، يف طرائق تدريس اللغة العربية -١٠

  .٢٠٠٤الطبعة الرابعة 


