
 

 ضمانات تطوير مناهج المغة العربية
  -رؤية مستقبمية- 

Pawns of Development Arabic Language Curricula:  

A Future Vision 
 

 (*)محمد عبد السميع ىفمصطد.                                             
              

 فيالمعاصرة عرض ىذه الكرقة الحاجة إلى مكاكبة التكجيات العالمية ت
اىج كانعكاسيا عمى منبعامة تطكير المناىج الدراسية لمغات القكمية  ضماناتتشكيؿ 

ر تطكي ضماناتقدـ رؤية مستقبمية مستحدثة لتحقيؽ المغة العربية الدراسية، ثـ ت
 يا كلمناطقيف بغيرىا.مناىج المغة العربية لمناطقيف ب

ت ما بيا ميمقد است -أيدينابيف  التي –كمف الجدير بالذكر أف ىذه الكرقة 
 العربيالكطف  فياألكؿ ىك خطة تطكير التعميـ  –مف أفكار مف مصدريف رئيسييف 

لجامعة الدكؿ  العامة األمانةمع  العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ أعدتيا المنظمة التيك 
يؽ مكاث الثاني،دمشؽ منذ شيكر قالئؿ ، كالمصدر  فيكأقرىا مؤتمر القمة  ،العربية

 ،المصدر الرئيس لممعرفة ىيباعتبار المغة  ،األمـ المتحدة الخاصة بمجتمع المعرفة
ة" صفة تتأكد لدل الشخكص إذا كىي المعبر عنيا. كألف "العركبكعاء المعرفة  ىيك 

بية جيدنا ف تعمـ المغة العر إشخصت لغتيـ "العربيػػة". كمف ىنا فيجكز القكؿ 
تاحة إمكانية سعييا كاتساع اف رئيسيكاستخداميا الجيد عامال ف لدعـ اليكية العربية كا 

  حراكيا. 

 الحاجة إلى مواكبة التوجهات العالمية المعاصرة
كالعشريف ثالثة تكجيات رئيسة  الحادمالعقد األكؿ مف القرف  فيظيرت 

المغات القكمية، كيجب أف تمتد إلى المناىج الدراسية  فيلتطكير المناىج الدراسية 
 : ىيبية، ك لمغة العر 

 .مستشار كزير التربية كالتعميـ  -أستاذ بجامعة القاىرة  (*) 
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 . المناىج ىيكمةالتكجيات إلى إعادة )أ( 
 . تفعيؿ التغير المستداـ فييا )ب(
 تخطيطيا كتنفيذىا. فيستراتيجية الاألخذ بالنظرة ا )جػ(

 أوال: التوجهات العالمية إلى إعادة هيكمة المناهج الدراسية:
 كمحاكلةالمناىج الدراسية  ( Reconstructuring) ىيكمة إعادة تكجيات ظيرت

 :ىي ،لمنقد ثالثة أكجو نتيجة انيار الذم القديـ الفكرمف  جديد بدال إلقامة فكر
 تخطيط المناهج فينقد مدخل األهداف اإلجرائية  -1

تخطيط المناىج الدراسية عف خمسة  فيكشؼ نقد مدخؿ األىداؼ اإلجرائية 
 : يى ،أكجو لمقصكر

، كطرائؽ الدراسيحتكل المنيج اىتماـ المخططيف كالمعمميف كالمتعمميف بم -أ
التدريس كالتعمـ، كاألنشطة التعميمية التعممية كفركض مسبقة يجب االلتزاـ بيا 

 .الفكرمبما يعكؽ اإلبداع كاالنطالؽ 
ية تشكه كغمكض الفكرة البانكرام إلى كيؾ كحدة المعرفة إلى جزئيات تؤدمتف -ب

 الكمية لممكضكع.

 (Lowest)لمستكل نكاتج التعمـ  األدنىالحد عف  اإلجرائيةتعبير األىداؼ  -جػ

(Level of Outcomes) إلى نتائج الحد األدنى عند التقكيـ.المعمميف  سكؽمما ي 

إلػػى تركيػػز المعممػػيف كالمتعممػػيف  ماإلجرائيػػة ممػػا يػػؤداألىػػداؼ  أكلكيػػاتغمػػكض  -د
 عمى أكلكيات دكف أخرل بغض النظر عف أىميتيا المغكية كالتربكية.

بغػض النظػر عػف تنميػة  يػىالمنت (End)ار تحقيؽ األىداؼ اإلجرائيػة غايػة اعتب -ىػ
 األدب. فيجديدة  (Genre)كؼ نكابتكار ص كالشعرم، األدبيالخياؿ 

 تخطيط المناهج في الفنيخل دنقد الم-2

 أكجػػػوتخطػػػيط المنػػػاىج الدراسػػػية عػػػف خمسػػػة  فػػػي الفنػػػيكشػػػؼ نقػػػد المػػػدخؿ 
 :ىيلمقصكر 
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صػػناعة  فػػيلػػدل المػػتعمـ بغػػض النظػػر عػػف قدراتػػو االىتمػػاـ بمسػػتكل المعرفػػة  .أ 
 . (Meaning Maker) المعاني

 المعرفة.االىتماـ بكـ المعرفة بغض النظر عف جكدة  .ب 

 فػػػػػياالىتمػػػػاـ باكتسػػػػػاب المعرفػػػػػة بغػػػػػض النظػػػػػر عػػػػػف الطرائػػػػػؽ المسػػػػػتخدمة  .ج 
 أك عمقو. (Intellect)إلى تفتح الذىف  ماكتسابيا، ألف ىذه الطرائؽ قد تؤد

كؼ اختيػار الصػن فػير عف حريػة المػتعمـ حكافز التعمـ بغض النظاالىتماـ ب   .د 
(Genre) طمكحاتو. يتمب التي األدبية 

تػدعيـ  إلػىحاجػة  فػياالىتماـ بتكحيػد األنمػاط الثقافيػة لممتعممػيف بينمػا نحػف  .ىػ
 عمى قاعدة مف كحدة المقاصد. فيالتنكع الثقا

 تخطيط المناهج فينقد مدخل نواتج التعمم  -3

 أكجػو أربعػةتخطيط المناىج الدراسية عف  فيشؼ نقد مدخؿ نكاتج التعمـ ك     
 :ىي ،لمقصكر

كػػؿ درس ككػػؿ كحػػدة دراسػػية بغػػض النظػػر عػػف  (Harvest)االىتمػػاـ بحصػػيمة  .أ 
 .(Mindset)نمك بنية عقؿ المتعمـ 

بغػض النظػر عػف مػف كجيػة نظػر المعمػـ االىتماـ بما يجػب أف يعرفػو المػتعمـ  .ب 
 قرائية كاالستنباطية.تنمية مياراتو االست

منطقية أك كظيفية بغض النظر عف  أسساالىتماـ بترتيب فقرات المنيج عمى  .ج 
 (Wide View Angle)تكػػػكيف شػػػبكة معمكماتيػػػة تتػػػيح زاكيػػػة رؤيػػػة كاسػػػعة 

 لممكضكع.

لتخطيط المنػاىج بغػض النظػر عػف المسػتحدثات  األكاديميةاالىتماـ بالتقنيات  .د 
 التخطيط. في اإلستراتيجية

النقد الثالثػة السػابقة، كػاف البػد مػف إعػادة ىيكمػة المنػاىج  أكجوة لما ىدمتو نتيج
 ( Massive Change Throughبمعنػػػػػػى تغييػػػػػػػر شػػػػػػامؿ جػػػػػػػامع  ،الدراسػػػػػػية

Reconstructuring)،   ب(  أربع) فيكنمخصو(4Ps). 
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 (Prospective)النظرة التحسبية  .أ 
لػى المسػتقبؿ مػع اضػر إالتحػرؾ مػف الح فػية التطكريػة كمؤداىا: النقمة مف النظػر 

 Scaffold or)ة ػة مستقبميػحمبػ أكمسػرح  أكإلػى البػدء برؤيػة أك صػكرة  الماضيمراعاة 

vision Arena)  عف كيفية بمكغيا كالكصكؿ إلييا.ثـ البحث  ،الدراسيلممنيج 
 .(Procedure)إجراءات التصميـ  -ب

ىتمامػػات يػػتـ تصػػميـ المنػػاىج الدراسػػية بكاسػػطة فريػػؽ متنػػكع التخصصػػات كاال
، كرجػػػػاؿ اإلعػػػػالـ، كصػػػػناع الثقافػػػػة، كقيػػػػادات فيضػػػػـ األكػػػػاديمييف، كالتنفيػػػػذيي

 .محتكل المنيج لدارسيبؿ كممثميف  ،المدنيمؤسسات المجتمع 
 (Processes)عمميات تنفيذ المنيج  -جػ   

لحظػات  إلػىيقـك بيا المعمـ  التييركز االىتماـ عمى تحكيؿ لحظات التدريس 
 . (From Teaching Moment to Learning Moment)تعمـ تعمـ يقـك بو الم

 .(Progress) يمجاراة التقدـ الديجيتال -د   

مػػػػـ إلػػػػى بالسػػػػبكرة كالطباشػػػػير كالكرقػػػػة كالقالبػػػػد مػػػػف التحػػػػكؿ مػػػػف التعمػػػػيـ كالػػػػتعمـ 
ترجمػة غيػر  ىػيقػد تسػمى رقميػة أك رقمنػة، ك  التي (Digital)استخداـ أدكات ديجيتالية 

كالكسػػػػائط  الحاسػػػػكبأجيػػػػزة  فػػػػيالثيػػػػة العػػػػيف كاألصػػػػابع كالتفكيػػػػر معبػػػػرة عػػػػف تػػػػ زر ث
 . ( Fingers, Eyes& Thinking (FET))لكتركنية إلا

 .المناهج الدراسية فيير المستدام تفعيل التغ ىثانيا: التوجهات العالمية إل
العػػػاـ  الػػػرأمل دعػػػاك   فػػػيكػػػاف مػػػا يسػػػمى اسػػػتقرار المنػػػاىج الدراسػػػية سػػػمة بػػػارزة 

المعاصػر ىػك التغيػر الػدائـ المسػتداـ  العػالمي، كلكف التكجػو الماضيلقرف ا في التربكم
(Continual & Sustainable) ة ، دائمػالدراسية لمكاكبة حاجات الحاضػر الالمناىج  في

 كحاجات المستقبؿ المستدامة.
نظريػػة تنشػػيط  خػػالؿ نشػػر 2009يؿ ىػػذه التكجيػػات أكاديمينػػا سػػنة كقػػد بػػدأ تأصػػ

يػا الرئيسػة عالمكم، (Theory – in – Action of Sustainable Change) التغيػر المسػتداـ
 :ىي
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كميتمػػيف  فكتنفيػػذييكضػػع رؤيػػة مسػػتقبمية لممنػػاىج الدراسػػية بكاسػػطة أكػػاديمييف  -1
 ـ .بترقية التعميـ كالتعم

 :تضميف الرؤية ما يمي -2

 التعمـ. فيكلية المتعمـ التدريس، كمسؤ  فيكلية المعمـ ؤ أبعاد مس .أ 
نجػػاز المػػػتعمـ، كجػػػكدة اإلدارة، ا  ييس تقػػػكيـ أداء المعمػػػـ، ك حزمػػة مػػػف مقػػا .ب 

 كجكدة بيئة التعمـ.

ىػػػػػذه  (Attainment)شػػػػبكة أعمػػػػاؿ مبدئيػػػػة مرنػػػػة قابمػػػػة لمتعػػػػديؿ لبمػػػػكغ  .ج 
 الرؤية.

 Intellectual ذىنيةىك مدل دعمو لمجكدة ال الدراسيلنجاح المنيج  يالمعيار الكم -3

Quality  الحيػػػػاة خػػػػارج أسػػػػكار  فػػػػيك  رسػػػػيالمدعممػػػػو داخػػػػؿ المبنػػػػى  فػػػػيلممػػػػتعمـ
 Knowledge) فػػيالمدرسػػة كيقػػاس ذلػػؾ باسػػتخداـ مقػػاييس طريقػػة التفكيػػر المعر 

Thinking Method) تقيس رباعية  التي(ASME)، ىي: 

 النصكص كالمكاقؼ كالمشكالت. (Analysis)ميارات تحميؿ  .أ 
 ك مكقفيػةأمركب جديد مبتكر مػف مفػردات لغكيػة  (Synthesis)ميارات تركيب  .ب 

  .مادية أك

التحميميػػػػة،  عقميػػػػة تضػػػػـ كػػػػال مػػػػف المفػػػػردات (Map)ميػػػػارات تكػػػػكيف خريطػػػػة  .ج 
 .كالمككنات التركيبية

الخريطة العقمية بمعرفة كركابػط كمقارنػات جديػدة  (Enrichment) إثراءميارات  .د 
 مستحدثة. أك

ضػػػركرة  فػػػيتطػػػكير منػػػاىج المغػػػة العربيػػػة  ضػػػماناتتػػػنعكس ىػػػذه التكجيػػػات عمػػػى 
 :يمياالىتماـ بما 

 تخطيط المناىج الدراسية. في المستقبمي يطرائؽ التفكير التحسب باعت  ا-1
يؤكػػد عمػػى  الػػذم (Cognition Economy)األخػػذ بمػػدخؿ اقتصػػاد إدراؾ المعرفػػة -2

ػػا  فػػي فػيضػركرة تنميػة المخػػزكف المعر  ا أكالػذىف باعتبػاره بنكن  صػندكقنا أك مسػػتكدعن



 

 

248 

ػػا داع كالسػػحب ثػػـ تنميػػة طريقػػة اإليػػ (Bank, Box or Tank)لممعرفػػة  مرننػػا مفتكحن
منو، مع نقؿ المعرفة مف قشرة المخ حيػث النسػياف السػريع إلػى أعمػاؽ المػخ حيػث 

 ترتفع آفاؽ كآماد الذاكرة عند تجكيد التعمـ.

تػػدريس المعمػػـ، كتعمػػـ المػػتعمـ، بمعنػػى تنميػػة  (Personalisation)تنميػػة شخصػػنة  -3
 التعمـ . فيالتدريس كلدل المتعمـ  فيلدل المعمـ  الفردمالتميز كالتفكؽ 

 ستراتيجية لممناهج الدراسيةالالنظرة ا فيثالثا: التوجهات العالمية 
سػتراتيجية ضركرة األخذ باالتجاىات االب 2009ظيرت تكجيات عالمية نشرت عاـ 

نظريػػة استقصػػاء العمميػػات المحققػػة لرؤيػػة  فػػيتخطػػيط المنػػاىج الدراسػػية، كتبمػػكرت  فػػي
تختمػؼ عػف ثػالث نظريػات  ىػيك  (Process – Inquiry Theory)سػتقبمية. سػتراتيجية ما

 :ىيك  ،القرف العشريف فيسادت 
ال تيػػتـ بنػػكاتج الػػتعمـ كلكػػف تركػػز عمػػى عمميػػات  التػػي (Process)نظريػػة العمميػػات  .1

 .األداء
كلكػػف تركػػز  الدراسػػيال تيػػتـ بمحتػػكل المػػنيج  التػػي (Inquiry)نظريػػة االستقصػػاء  .2

 .عمى خطكات البحث

المكقػؼ بغػض  فيال تيتـ إال بمتغيرات قميمة  التي (Investigation)نظرية التحقؽ  .3
 النظر عف السياؽ متعدد المتغيرات.

مسةتقبمية عمةى  سةتراتيجيةاوتقوم نظرية استقصاء العمميات المحققة لرؤيةة 
 :يميكما  IRA فينجميزية إل ثالثية تمخص با

 : (Intents)تخطيط بمقاصد تربكية ال فيالبدء  .1
 (Ends)غايػػات  ىػػي، إذ اإلجرائيػػةتعتبػػر ىػػذه المقاصػػد بػػديال منطقينػػا لؤلىػػداؼ 

 :يميشديدة العمكمية ترتبط بما 
 ( Re-Architecture of theلبنيػػػػة العقػػػػؿ  المعيػػػػارمإعػػػػادة التصػػػػميـ  - أ

(Mindset،  كالنحػك ككيفيػة  األدبمسػتقبؿ تخطػيط منػاىج  فيبحيث يفكر
 الة.خالؿ أساليب تدريسية فع إتقانيا
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بنيتيػػا  فػيلتطػكر المغػة  العقالنػػياالسػتقراء كاالسػتنباط كالتفسػير  اسػتخداـ -ب
 كاستخداميا.

 العممػػييتبنػػى التفكيػػر  الػػذم (Reflective)العميػػؽ  المتػػأنيتنميػػة التفكيػػر  -جػػػ
 شػاعرم (Imagination)نفػس الكقػت يبػدأ مػف خيػاؿ  فػي، ك (Pure)البحت 
 .(Speculative) عقالني كتأممي

 :(Recipe)طعاـ  كصفةمضمكف المناىج الدراسية ك تصميـ .2

 أداءمخططػػػػات  أكمكسػػػػيقية،  ةنكتػػػػ أككتركيبػػػػة طعػػػػاـ،  الدراسػػػػييصػػػػمـ المػػػػنيج 
(Action Schemata) :متضمننا 

المفػػػػػػاىيـ الفرعيػػػػػػة، أك بعػػػػػػض  –ال كػػػػػػؿ  –المفػػػػػػاىيـ األساسػػػػػػية كبعػػػػػػض  .أ 
 ما يترتب عمييا. –كليس كؿ  –كبعض  األساسيةالمشكالت 

 فػػػيالتػػػدريس ك  فػػػيلتػػػداكؿ المفػػػاىيـ كمعالجػػػة المشػػػكالت  دلػػػةكأمؤشػػػرات  .ب 
 التعمـ.

نجػػػاز المػػػتعمـ، كمالءمػػػة  .ج  مؤشػػػرات عامػػػة لتقػػػكيـ كػػػؿ مػػػف: أداء المعمػػػـ، كا 
 .الدراسي، كفاعمية أنشطة المنيج  الدراسيالمقرر 

 :(Action)بكاسطة إجراء بحكث أداء  الدراسيإصالح المنيج  .3
التربكيػػة خػػالؿ  كاألنشػػطة،  كاإلدارةكالػػتعمـ  التػػدريس، فػػيتحػػؿ المشػػكالت اليكميػػة 

أساسنػػا عممينػػا لحػػؿ نتػػائج غيػػر قابمػػة لمتعمػػيـ، كلكػػف تقػػدـ  يبحػػكث أداء تعطػػ إجػػراء
 النقػدمالمشكالت الطارئة غير المتكقعة، ألنيػا تنطمػؽ مػف أصػكؿ عمميػة لممػذىب 

 كممخصو:  ،(Critical Realism) الكاقعي
كيكفينا تعرؼ المفردات األكثر  الكاقع،ردات معرفتنا قاصرة عف اإللماـ بكؿ مف .أ 

  الكاقع. فيفاعمية كتأثيرنا 
 فػػيتتطػػكر معرفتنػػا بمشػػكالت الكاقػػع الطارئػػة كبتطػػكر قػػدرتنا عمػػى بػػذؿ الجيػػد  .ب 

 معرفتيا.
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 فػػيزداد درجػػة صػػدؽ معرفتنػػا خػػالؿ التعبيػػر عنيػػا بصػػياغات لغكيػػة سػػميمة يػػ . ج 
 المبنى كالمعنى.

اسػػػػتخداـ  :مثػػػػؿ ،بتعػػػػدد أدكات البحػػػػث فييػػػػا األداءتػػػػزداد صػػػػدؽ نتػػػػائج بحػػػػكث د. 
كاسػػتمارات البحػػث، كخػرائط العالقػػات، كقػػكائـ المعاينػػة  كاالسػػتبيانات،المقػابالت، 

(Checklist) .لخ.إ..، كتحميؿ المذكرات الخاصة، كالمعايشة 

 تطوير مناهج المغة العربية ضماناتالمحققة ل الرؤية المستقبمية معالم
تطػكير منػػاىج المغػػات  فػػيالتكجيػػات المعاصػرة  يأسػػاس تبنػتقػـك رؤيتنػػا عمػى 

حدث االتجاىات ممػا يزيػد مػف فاعميػة منػاىج أألف ىذا المدخؿ يجعمنا نكاكب  ،القكمية
 الدراسية.المغة العربية 

 المقاصػػػػػػد،: ىػػػػػػي ،رئيسػػػػػػة ف ثالثػػػػػػة مككنػػػػػػاتالرؤيػػػػػػة المقترحػػػػػػة مػػػػػػكتتكػػػػػػكف 
 :يميييا كما التنفيذ ككيفية التغمب عم فيكالصعكبات المتكقعة 

 أوال: المقاصد التربوية لمناهج المغة العربية 
صػػياغتيا  فػػيغايػػات نيائيػػة مرنػػة شػػاممة  (Intents)تعتبػػر المقاصػػد التربكيػػة 

مقدمػػة ىػػذه المقاصػػد مػػا  فػػيلبمكغيػػا، ك  السػػعيعنػػد  اإلبػػداعفػػرص تتػػيح  لكػػيكأبعادىػػا 
 :يمي

 لممتعمم المغوي يتنمية رأس المال البشر  -1
لممتعمـ مف ثالثية المدركات، كالقيـ، كالميػارات  المغكم مالماؿ البشر يتككف رأس 

 المغكية العربية:
 :يميتتعمؽ بما  التيالمغة العربية األساسية  مدركات .أ 

مػػف  ،كالمكضػػكع ،شػػركط كضػػكابط صػػياغة كػػؿ مػػف الكممػػة، كالجممػػة، كالعبػػارة -
 .(Meaningful)جؿ كضكح المعنى أ

كمعػػاييره كمسػػػتكياتو لمصػػػغار  العربػػػي األدبكدركب  (Genre)كؼ صػػػنتعػػرؼ  -
 كالكبار.

 بشتى دركبو. العربي األدبتعرؼ قكاعد تذكؽ  -
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 .عصرمسياؽ  فيك  تراثيسياؽ  فيمدركات المغة العربية  تعرف -

 فيكتتمثؿ  ،يجابية نحك المغة العربيةإجؿ تككيف اتجاىات أالفعالة مف  القيم .ب 
ة العربية: أدبنا كنقدنا، نثرنا قراءة ككتابة كؿ ما يتعمؽ بالمغ (Intrigue)عشؽ 

 كمعمكمات.كغناء  ،كشعرنا، قصة كخبرنا، أنشكدة كحكمة

 المغة العربية الخمس: مهارات .ج 

 كالكاعية. (Skim)ميارات القراءة المتصفحة  -
 شتى صنكؼ كدركس المغة العربية . فيميارات الكتابة  -

 ميارات االستماع كما يتعمؽ بأدب الحكار بالمغة العربية. -

 بمغة عربية فصحى مقنعة عقمينا ككجدانينا لمسامع. اإللقاءرات ميا -

 بتكامؿتتعمؽ  –مف قبؿ  عربيمصدر  أم فيلـ يشر إلييا  –ميارات ثقافية  -
 فيثقا تفكيرمتيار  فيكاحد، ك  فيسياؽ ثقا فيالسابقة  األربعجميع الميارات 

تحميؿ  فيتفكير بداعية الإفتظير  كالنقدية كالتقكيمية: باإلبداعيةكاحد يتميز 
 معاني فيالتشكؾ  فيكتركيب صياغات المغة العربية ، كتظير النقدية 

المغكية  األخطاءاالستفادة مف  فيالمقركء بالمغة العربية، كتظير التقكيمية 
 السابقة عند عدـ تكرارىا بسبب التغذية المرتدة الفاعمة.

 لممعمم المغوي المهنيتنمية رأس المال  -2
 :ىي ،ثالثية أبعاد فية تتضح ىذه التنمي

تتعمػػػػؽ بمػػػداخؿ، كطرائػػػػؽ، كاسػػػػتراتيجيات ، كأسػػػػاليب  التػػػػيالمعمػػػـ  مةةةةدركات   .أ 
 تعمـ طالبو. كأساليبالتدريس بجانب إدارة التكافؽ بيف أساليب تدريسو 

االعتػػػزاز بمينتػػػو، كالشػػػكؽ إلػػػى  :فػػػيكتتمثػػػؿ  ،ابيػػػةيجإلالمعمػػػـ المغكيػػػة ا قةةةيم .ب 
 مينتو. أصكؿ فيإلى التعمؽ كالميؿ  ،مع طالبو المفظيالتفاعؿ 

ئ بنية تعمـ ي، كتجعمو ييالتعميميتميز أسمكبو  التيالتدريسية  المهارات .ج 
عرض  فيلغكية حافمة بالمناقشات كالحكارات بالعربية الفصحى، كمياراتيا 

المغة العربية ، كتجعميـ يتذكقكف جرسيا  فيتحبب المتعمميف  أدبيةنماذج 
 كجماليا .
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 المغة العربيةتنمية مضمون منهج  -3

لمغة العربية ىك دعـ التكاصؿ  الدراسيمدخؿ تنمية مضمكف المنيج 
 ستةبيف المتحدثيف كالقراء كفؽ  (Active Communication)النشط 

 :يميكما  ،مبادئ أساسية
 :هي ،مبادئ تتعمق بالمتعمم .أ 

 العربيػػػة،لقكاعػػػد المغػػػة  (Capacities)مراعػػػاة قػػػدرات المػػػتعمـ االسػػػتيعابية  -
 كدركب اآلداب العربية. كؼكلصن

النظريػػػة البنيكيػػػة حتػػػى تنػػػدمج المعرفػػػة المغكيػػػة الالحقػػػة بالمعرفػػػة  يتبنػػػ -
بنيػػػػػػة جديػػػػػػدة كفػػػػػػؽ النظػػػػػػرة الكيميائيػػػػػػة لممعرفػػػػػػة  فػػػػػػيالمغكيػػػػػػة السػػػػػػابقة 

(Knowledge   Chemistry). 

حتػى يكػكف  –مػف قبػؿ  إلييػاالمشار  –المغكية الخمس  بالمياراتالتزكد  -
الميارة الخامسػة  )استحداث( كعمال، مع التأكيد عمى ، قكالمكاطننا عربينا

 .عمى أسس عربية تدكر حكؿ الثقافة المغكية التي

 :مبادئ تتعمق بالمعمم .ب 
 جكدة إدارة تكافؽ أساليب تدريسو مع أساليب تعمـ طالبو. -
 .المغكمالتكاصؿ مع المتعمميف بالعربية الفصحى كتجنب المحف  -

 لكتركنية.إال  أكلكتركنية إاستخداـ كسائط تعمـ متعددة سكاء  -

دكار المعمػػـ مػػف ممقػػف أك قائػػد إلػى مايسػػترك فنػػاف أك طػػاه مػػاىر أتحكيػؿ  -
التكاصػؿ مػع المغػة كمػع  فػيإكساب كؿ حصة دراسية نزعة إبداعيػة  في

 المتعمميف.

 ون منهج المغة العربيةةمبادئ تتعمق بمضم .ج 

 :يميكفؽ مبادئ تحقؽ ما  الدراسيعربية يبنى مضمكف منيج المغة ال
 كدركبيا.كفيا تكامؿ فركع المغة العربية كصن -



 

 

253 

ضػػافات، العربػػي المغػػكمالتػػػراث  فػػيالنقػػاط المضػػيئة  إبػػراز - بػػػداعات كا   كا 
 المعاصريف.

 . (Verbal) المفظيالتركيز عمى التكاصؿ كالتفاعؿ  -

 قبؿ الصياغة المغكية لمقكاعد كاألدب. المعانيالتركيز عمى  -

 .كاألخبار كاألحداثربط صياغات المغة العربية بالمكاقؼ  -

 المغكية الجماعية. األنشطةتشجيع  -

 مبادئ تتعمق بتقويم المتعمم .د 

 تعمـ المغة العربية. فينجازات المتعمـ إلتقكيـ  "بكرتفميك"استخداـ  -
كفػػػؽ االسػػػتجابات المقيػػػدة، ككفػػػؽ االسػػػتجابات  التحريػػػرمتكامػػػؿ التقػػػكيـ  -

 الحرة المنطمقة.

كقػيـ،  مػدركات،كفؽ معايير مكضكعية تضـ فقػرات عػف  الشفكمالتقكيـ  -
 كميارات المتعمـ المغكية.

بمعايشػػة المعمػػـ لممػػتعمـ  (Authentic) )األصػػيؿ( لمكاقػػعالتقػػكيـ المطػػابؽ  -
 فػػيكتسػػجيؿ مػػدل اسػػتيعاب الطالػػب لممػػدركات كالقػػيـ كالميػػارات المغكيػػة 

 المكاقؼ الحياتية المختمفة.

 مق بتقويم المعمممبادئ تتع.هة 

تعمػـ مػدركات  إلتقػافتقدير مدل قدرة طالبو عمى بمكغ المعػايير القكميػة  -
 كقيـ كميارات المغة العربية.

إعػػداد بيئػػة تعمػػـ فعالػػة خػػالؿ حجػػرة الدراسػػة  فػػي ىػػك مػػدل كفاءتػػو ـتقيػػي -
 ألحد أنشطة أك جماعات لغكية خارج حجرة الدراسة.

ة دراسػػػػػػػػػية ، كنمػػػػػػػػػكه المغػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػة كمػػػػػػػػػاد فػػػػػػػػػينمػػػػػػػػػكه مػػػػػػػػػدل  ـيتقيػػػػػػػػػ -
 .المغكم في، كنمكه الثقاي/التعممالتدريسي

 ون منهج المغة العربيةةةم مضمةمبادئ تتعمق بتقوي .و   
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 كفاية مضاميف منيج المغة العربية الستيفاء حاجات المتعمميف. -
مقكلػػة أف التحميػػؿ  األذىػػاف فػػيتكامػػؿ فػػركع المغػػة العربيػػة بحيػػث تترسػػخ  -

المغػػة   (Wholness) يػػة لتسػػييؿ فيػػـ كميػػةفػػركع مجػػرد محاكلػػة عمم إلػػى
 العربية.

ف، فػػػػال يتضػػػػمف المػػػػدارس كمسػػػػتكيات تأىيػػػػؿ المعممػػػػي إمكانػػػػاتمكاءمػػػػة  -
الكاقػػػع لتعػػػذر كجػػػكد مسػػػرح  فػػػييصػػػعب تمثيميػػػا  المػػػنيج مػػػثال مسػػػرحية

 إلنتػػػاجمكضػػػكعات تراثيػػػة  فػػػيبحػػػكث أداء  إجػػػراءيتضػػػمف  أك، مدرسػػػي
 أغمب المدارس. فيمصادرىا 

 التعمم. وأساليبأساليب التدريس  بين التوافقتنمية إدارة  -4
 أسػػاليبيمػػارس المعمػػـ أسػػاليب تدريسػػية تعػػكد عمييػػا كيفضػػميا، كينفػػذ المػػتعمـ 

 :يميخالؿ ما  األسمكبيفيدير التكافؽ بيف  أفليا، كعمى المعمـ  يرتاحتعممية 
 Independent)تعمـ الطالب المستقؿ  أساليبتحديد المساحة المحصكرة بيف    .أ 

Learning)  ثػـ يقػـك المعمػـ ، ال يفيميػا بمفػرده التػي، كالمكضكعات الصػعبة
النقػد  فػيىػذه المسػاحة سػكاء أكػاف  فػي التعميمػي (Facilitator)بدكر الميسر 

 النحك. ـالتعبير أ ـأ األدبي
شػػرحيا  إعػػادةتعػػرؼ مػػدركات المغػػة العربيػػة سػػريعة النسػػياف لػػدل طالبػػو، ثػػـ  .ب 

تنقػؿ كحػدات المعرفػة المغكيػة مػف  لكػيمتعددة  لكتركنيةإ أساليبأك استخداـ 
 .أعماقو إلىقشرة المخ 

كدركبػػػػػػو، كمشػػػػػػاركتيـ  األدبكؼ تػػػػػػذكؽ صػػػػػػن إلػػػػػػىإثػػػػػػارة حمػػػػػػاس الطػػػػػػالب  .ج 
 تربية مكتبية أك جماعات نشاط. أنشطةكمعايشتيـ خالؿ 

 More) "ـػالتعم افػإلتقف التعمـ ػد مػتنفيذ مقكلة "مزي يػفمشاركة الطالب  د.

Learning to Master Learning) . 

 المغة العربية.تعمـ  فياستخداـ ذكاء الطالب المتنكع المتعدد  .ىػ
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 أقصر كقت كأعمى مستكل  فيالطالب المعرفة المغكية بأقؿ جيد ك  كسابا  . ك
خالؿ جكدة  (Gains Cognition)جكدة كفؽ معادلة اقتصاد إدراؾ المعرفة 

 تعمـ الطالب.التعمـ بجكدة  (Cost)التدريس كتقميؿ كمفة 

بد مف شحنة  الطالب دكف االكتفاء بتكجيييـ لغكينا إذ ال (Care)رعاية  .ز
 التصكيبية. األكامرعاطفية تصاحب 

مكاناتيـ، األدباحتراؼ  فيالمكاءمة بيف طمكحات المتعمميف  .ح  أكالضعيفة  كا 
 البدائية دكف بث ركح اليأس فييـ.

 التعمـ النشط. أساليباستخداـ  . ط

ؤكلية التدريس، كيتحمؿ كلية بكضكح، بحيث يتحمؿ المعمـ مساسـ المسؤ تق .م
 كلية التعمـ.الطالب مسؤ 

حديثنا ككتابة كسماعنا  المغكمتاحة فرص التفاعؿ بإ المغكمبيئة التعمـ  إثراء .ؾ
، كىذه الستخداـ المغة العربية فيكقراءة لآلخريف مع التكعية بالكعاء الثقا

 .اىج المغة العربيةمن فيالمستحدثة  إضافتنا

 ثانًيا: متطمبات بموغ مقاصد الرؤية المستقبمية
 المياـ التالية: أداءنبمغ مقاصد الرؤية المستقبمية لمناىج المغة العربية يجب  لكي

 كل من تدريس وتعمم المغة العربية  في الحاسوباستخدام  -1
شركع م في لحاسكباتعمـ المغة القكمية بمساعدة  فيىناؾ تكجيات عالمية 

كيجب تطبيقو  (Computer Assisted Learning Language) (CALL) ىك دكلي
 العربية لمميزاتو التالية: المغةمجاؿ تعميـ كتعمـ  في

 
 
 قكاعد المغة كآدابيا. استيعاب في العقؿ قدرات (Maximizing) تعظيـ .أ 
 المتمقي أسرع كقت ككفؽ رغبات في األدبإتاحة صنكؼ كدركب  .ب 

 يقيـ.كحيثما 
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 التعمـ كفؽ كفايات المتعمـ. (Individualizing)ريد تف .ج 

الثػركة المغكيػة ككضػكح المغكية مف حيػث  (Harvest)تحسيف الحصيمة  .د 
 .المعاني

تػػدريس كتعمػػـ المغػػة العربيػػة تػػكافر مجمكعػػة مػػف  فػػي الحاسػػكبكيتطمػػب اسػػتخداـ 
 :يميالميارات تتعمؽ بكؿ مما 

 كصيانتو. الحاسكبتشغيؿ  .أ 
 البرنامج المطمكب.نعرؼ كيفية استدعاء  .ب 

المعرفػػة المغكيػػة مػػف المعمكمػػات المغكيػػة، كتكليػػد  (Generating)تكليػػد  .ج 
 المعمكمات المغكية مف البيانات المغكية.

 كفيـ دالالتيا. الحاسكبيةقراءة المغة كالمصطمحات كالرمكز  .د 

 .الحاسكبيةاالقتباس بكفاءة مف النصكص المغكية  .ق 

 مين المغويةالعمل عمى رفع مستوى استجابة المتعم -2
ثالثػة مسػتكيات معياريػة  فػييعمؿ المعمـ عمى رفع استجابة المتعممػيف المغكيػة 

 : ىي ،متصاعدة
 معػانييقتصر فيو عمػى مجػرد فيػـ  الذم "االمبيريقية"مستكل االستجابة  .أ 

 يدرس فيو. الذمحدكد المكضكع كالسياؽ  فيالمقركء  المغكمالنص 
 معػػػػانيفيػػػػو المػػػػتعمـ بمعرفػػػػة ييػػػػتـ  الػػػػذممسػػػػتكل االسػػػػتجابة التفسػػػػيرية  .ب 

 سياقات متعددة. فيالمقركء، كتفسيره 

المكاقػؼ الحياتيػة،  فػي مسػتكل اسػتيعاب مضػمكف النصػكص كاسػتخداموجػ. 
 كالكتابات الشخصية.

 تفريد تعمم المغة العربية -3
جػػػؿ مكاجيػػػة أتعمػػػـ المغػػة العربيػػػة مػػف  (Individualizing)تفريػػػد  إلػػىىنػػاؾ حاجػػػة 

تقافحية، صعكبات التعمـ مف نا التعمـ مف ناحية ثانية، كممارسة ميػارات الػتعمـ  كا 
 :ىي ،لتفريد تعمـ المغة العربية أساليب أربعةبكفاءة مف ناحية ثالثة. كىناؾ 
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 :مع منهج المغة العربيةتوحيد مضمون  .أ 
 ككسائمو كمكاد تعممو. كأساليبوتنكيع طرائؽ التدريس كاستراتيجياتو  -

 دكار المتعمـ.أسيع نطاؽ دكار المعمـ كتك أتطبيؽ نطاؽ  -

 تطوير منهج المغة العربية بحيث: .ب 

 المعمميف كالمتعمميف كالمدرسة . إمكاناتيتالءـ مع  -
 لكتركنية المساعدة لمتعمـ.إلا باألساليبيتكيؼ مع متطمبات االستعانة  -

ألنهةةا تتكةةون مةةن أربةةع  4Rsنجميزيةةة إل اسةةتخدام تقنيةةة رباعيةةة تسةةمى باجةةة. 
 :هي،  Rبحرف عمميات تبدأ كل منها 

 . (Re-education) عمميات التعميـإعادة كتكرار  -

 مػػػػػذاكرة كمراجعػػػػػة الػػػػػدركس (Responsibility)كلية تحميػػػػػؿ المػػػػػتعمـ مسػػػػػؤ  -
 .محتكاىا كاسترجاع

 .(Relevance)العربية  بالمغة الصمة كثيقة كمكاد تعميمية استخداـ كسائؿ -

المػػػتعمـ خػػػالؿ بػػػيف المعمػػػـ ك  (Rapport)تكػػػكيف عالقػػػات تكافقيػػػة كمكاءمػػػة  -
 كما ذكر مف قبؿ. –إدارة ذكية تكافقية بيف التدريس كالتعمـ 

 التػيك  ذاتيػا )مػف حيػث االسػتخداـ( االستفادة مف نػاتج تقػكيـ المغػة العربيػة -
 ، كاآلبػاء كف، كالمتعممػكف،مالمعم :ىي ،مستقمة يجب أف تقدميا عشر جيات

 كف، كالناشػػػركفكمػػػدير المدرسػػػة، كمػػػدربك المعممػػػيف، كالمكجيػػػكف، كالبػػػاحث

 تخطيط المناىج الدراسية. كأعضاء، صممكىالممكاد التعميمية، كم

 بأول أوالتصويب المسار  في األداءاستخدام نتائج بحوث  -4
 لكؿ مف: (Formative) التككيني المرحمي التصكيب في األداء بحكث نتائج تفيد
 النحكية الشائعة. األخطاء .أ 
 الصياغات المغكية الركيكة. .ب 

 .األدبيت غير المناسبة مف التراث االقتباسا .ج 
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 ربية.تشكه نضج الميارات الخمس لمغة العنقص أك  .د 

 المغة العربية لمعممي التخصصيالتدريب  -5
 ( From Training to التخصصػػيالتػػدريب  إلػػىالتحػػكؿ مػػف التػػدريب العػػاـ 

(Coaching مثؿ:  ،المغة العربية عمى أف يتعمؽ ذلؾ بمكضكعات لغكية محددة لمعممي 
 األدبتػػػذكؽ صػػػنؼ أك درب معػػػيف مػػػف  فػػػي المغػػػكمعيػػػؿ دكر جماعػػػات النشػػػاط تف .أ 

 .العربي
معػػػيف  دراسػػػيصػػػؼ  فػػػيالمشػػػتركة الشػػػائعة لػػػدل المتعممػػػيف  األخطػػػاءاستكشػػػاؼ  .ب 

 ككيفية تصكيبيا.

المغػة  فػيتػدريس كتعمػـ مكضػكع محػدد  فػيالتعميميػة  (التكنكلكجيػاالتقانػة )اسػتخداـ  .ج 
 العربية.

 مقرر عمى الطالب. دراسيقالنية خالؿ دراسة مكضكع التفكير الع أساليبىضـ  .د 

 تحقيق المقاصد التربوية وكيفية التغمب عميها: فيثالثا: الصعوبات المتوقعة 
تكاجو عممية تحقيؽ المقاصد التربكيػة بعػض الصػعكبات، كعمينػا  أفمف المتكقع 

 :يمياستشرافيا مف اآلف، كاقتراح أساليب مكاجيتيا كما 
 
 

  ضماناتمق بكيفية إعداد ونشر الصعوبات تتع -1
 ضػػماناتكلة عػػف إعػػداد كنشػػر المسػػؤ  ألنيػػاقػػد ييػػاجـ النقػػاد كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ 

الحاليػػػة مجػػػرد دليػػػؿ عمػػػؿ  الكرقػػػة لػػػذلؾ يجػػػب اعتبػػػارتطػػػكير منػػػاىج المغػػػة العربيػػػة ، 
النقد  في، كمحتر نفذيفدقيقة يقكـ بيا فريؽ عمؿ يضـ أكاديمييف، كم ضماناتلصياغة 

غمػب كجيػات أ تراعػى أف، عمػى المػدني، كقيادات الفكر كمؤسسات المجتمػع إلعالميا
 فػػػيتحييػػػد محتر  نضػػػمفكالعمػػػؿ عمػػػى التكفيػػػؽ بػػػيف المتناقضػػػات منيػػػا، كبػػػذلؾ  نظػػػرىـ

 .األخطاءالتصيد كتضخيـ 
 :االجتماعيصعوبات تتعمق بالتسويق  -2
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 فػػيكيػػر كالتطبيػػؽ التف فػػيىػػذه الكرقػػة نقمػػة كبيػػرة  فػػيالمقترحػػة  ضػػماناتتعتبػػر ال
مجتمعيػة. كليػذا يجػب  (Mental Shock)مناىج المغة العربية مما يعتبػر صػدمة عقميػة 

بيػػػا خػػػالؿ  األخػػػذقبػػػؿ لمضػػػامينيا (Social Marketing) االجتمػػػاعيإجػػػادة التسػػػكيؽ 
لقػػػاءالمتنكعػػػة،  اإلعػػػالـكسػػػائؿ  المحاضػػػرات، كتنظػػػيـ النػػػدكات، كالػػػدكرات التدريبيػػػة  كا 
بنظػػاـ  األخػػذعػػدـ  أمكقػػت كاحػػد  فػػيمػػف مػػكجييف كمعممػػيف  نفػػذيفالمعمػػى  اإلجباريػػة

بمعنػػى تػػدريب قيػػادات المػػكجييف، ثػػـ تكمػػيفيـ  (Cascade) (TOT) الشػػالالت التدريبيػػة
التػدريب الشػامؿ لمجميػع  فإبتدريب المكجييف، ثـ تكميػؼ المػكجييف بتػدريب المعممػيف. 

عممية تنفيذ المناىج الدراسية مما يسيؿ  الجماعيكقت كاحد ، يتيح فرص االقتناع  في
 المطكرة كالمستحدثة.

 التربويالعام  الرأيتتعمق ببعض قيادات صعوبات  -3
مياجمػػػة كػػػؿ مػػػا ىػػػك جديػػػد تحتػػػرؼ  التربػػػكمالعػػػاـ  لمػػػرأمتكجػػػد بعػػػض قيػػػادات 

عػػدـ جػػدكاىا، كيجػػب تحميػػؿ  أثبتػػت التػػيبالتراثيػػات كالتقاليػػد حتػػى كمسػػتحدث كتتمسػػؾ 
تطػػػكير منػػػاىج المغػػػة  ضػػػماناتإعػػػداد أك نشػػػر  فػػػيكليات ؤ ىػػػذه القيػػػادات بعػػػض المسػػػ

 العربية، كالترحيب بيـ كأصدقاء نقدييف يمكف االستفادة مف خبراتيـ .
 صعوبات تتعمق بالمدرسة -4

كاالسػتخدامات  األغػراضأغمب المدارس المصرية ال تتكافر فييػا قاعػات متعػددة 
(Multiuses) الداخميػػة، بجانػػب  كاإلذاعػػةيػػؿ لممارسػػة أنشػػطة الخطابػػة كالمسػػرحة كالتمث

المغة العربيػة، كسػكؽ عكػاظ، كمػا يػنقص أغمػب  كنادمالمكتبية التربية  ألنشطةقاعات 
المجػػػالت المدرسػػػية. كيمكػػػف  أكصػػػحؼ الحػػػائط  إلعػػػدادالالزمػػػة  اإلمكانػػػاتالمػػػدارس 

ال  مػػدنيمجتمػػع  فػػيتػػذليؿ ىػػذه الصػػعكبات خػػالؿ تحكيػػؿ المدرسػػة إلػػى مؤسسػػة مدنيػػة 
اسػتفادة المدرسػة مػف  ي، كىػذا يعنػ المػدنيالمجتمػع  فيمية كجزيرة منعزلة مؤسسة تعمي

 .أنشطتيادعـ  في األخرلالمؤسسات  إمكانات
 صعوبات تتعمق بمعمم المغة العربية -5

المغػة العربيػة،  معممػيلػبعض  فيكالثقػا كالمينػي األكػاديميلممسػتكل  ىناؾ تدف  
 يس عامنا كما ذكر مف قبؿمما يفرض ضركرة تدريبيـ تدريبنا تخصصينا كل
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