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 املديرية العامة لتطوير املناهج 

  دائرة تطوير مناهج العلوم اإلنسانية
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  :مقدمة
تعترب اللغة العربية إحدى اللغـات السـامية ، وتعـد مـن أهـم اللغـات احليـة يف  عاملنـا           

ا شرفا عنـدما أنـزل هبـا القـرآن الكـريم، كمـا أكسـبها حفظـا إىل األبـد           اليوم ، وقد زادها
  .٩/احلجر) إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون: (حيث قال عز وجل

واللغــة ســواء أكانــت مســموعة أم مكتوبــة متثــل أداة يســتطيع اإلنســان بواســطتها أن  
ختلفـة ، فبواسـطتها يسـتطيع نقـل     يتفاهم مـع غـريه مـن أفـراد اتمـع يف املواقـف احلياتيـة امل       

ــذين يعــيش معهــم ، ويعــرف أفكــار     ــه إىل غــريه مــن النــاس ال أفكــاره وأحاسيســه وحاجات
وأحاسيس وحاجات غريه مـن النـاس ، فهـي وسـيلة  مهمـة يف جمـال الفهـم واإلفهـام اللـذين          

  .ميثالن العالقة  بني الفرد واتمع 
االســتماع ، والتحــدث، : ســية، هــيوتشـتمل اللغــة العربيــة علــى أربــع مهــارات رئي 

والقراءة، والكتابة، وكل مهارة من هذه املهارات هلا قـدرات ينبغـي أن يتقنـها التلميـذ حتـى      
حيّقق أهداف املهارة، وال ميكن أن يصل إليها إال إذا حاكاها ومارسـها وتـدرب عليهـا؛ ألن    

  .احملاكاة واملمارسة أساس تعلم أي لغة واكتساهبا
تعلم للقدرة اللغويـة واكتسـابه ملهـارات اللغـة ينبغـي أن يكـون بـدرجات        إن امتالك امل

متساوية لكل فن أو شكل من أشكال املمارسة اللغويـة، ومـن ثـم فـإن العنايـة املتوازنـة بكـل        
هذه الفنون مطلب أساسـي وجـوهري يف مسـرية تـدريس اللغـة، كمـا أن العنايـة بفـن لغـوي          

  .ن ملا بينهما من تأثري وتأثرتسهم يف اكتساب مهارات غريه من الفنو
إن الرتكيز على اكتساب اللغـة وتنميـة مهاراهتـا أمـر ضـروري  يف عمليـة تعلـم اللغـة         
وهو أكثر أمهية من تعرف قواعد هذه املمارسة وضوابطها، واملعلـم هـو القـدوة الـيت تسـهم      

ــى      ــذ عل ــدريب التالمي ــل يف ت ــدوره  يتمث ــدة، ف ــق هــذه  الفائ ــبريا يف حتقي ــق ا:إســهاما ك لنط
الصحيح والسليم للكلمات واحلروف، والعـادات اللغويـة السـليمة، وتعلـم اللغـة عـن طريـق        

 .احملاكاة واملمارسة
ومـن هنـا جـاء اهتمـام وزارة الرتبيـة والتعلــيم باللغـة العربيـة؛ فعملـت علـى  اقــرتاح          

كية برنامج مهارات التحدث باللغة العربية الفصحى والذي قامت الوزارة بشراء حقوق املل



 ٣

عبدا الدنان ؛ هبدف إكساب املعلمـني مهـارات   / الفكرية له من صاحب النظرية الدكتور
  . اللغة العربية بأسلوب صحيح  

زارة بتـدريب معلمـي الصـف األول ومعلماتـه واملشـرفني واملشـرفات يف       وبدأت الو
م، ثــــم الثــــاني يف العــــام الدراســــي احلــــايل      ٢٠٠٨/٢٠٠٩العــــام الدراســــي املاضــــي   

ــق خطـــة طويلـــة املـــدى لتـــدريب معلمـــي املـــواد   ٢٠٠٩/٢٠١٠ م، فالثالـــث وهكـــذا وفـ
زيــة علـى مهــارات  الدراسـية ومعلماهتــا ومشـرفيها ومشــرفاهتم مجـيعهم عــدا اللغـة اإلجنلي    

  .التحدث باللغة العربية الفصحى
  :برنامج التحدث بالفصحى

هــو مشــروع قــائم علــى نظريــة تعلــيم اللغــة العربيــة بــالفطرة واملمارســة املبنيــة علــى  
تطبيق عملـي لقواعـد اللغـة العربيـة وخصائصـها التعبرييـة يف اـاالت االجتماعيـة اليوميـة          

جمموعـة مـن احملـاور بأسـلوب يصـل باملتـدرب إىل إنتـاج        واألدبية والعلمية من خالل إعطـاء  
  .اللغة العربية املعربة

 :ويهدف املشروع إىل
املواد الدراسـية عـدا اللغـة     واإلشرافية واإلدارية يف مجيع تأهيل اهليئات التدريسية      - ١ 

ــك      ــع حتري ــادرين علــى التحــدث باللغــة العربيــة الفصــحى م ــة ليصــبحوا ق أواخــر   اإلجنليزي
  .لكلمات ، واستخدامها لغة تواصل وتعليم داخل الصف وخارجها
جبعلها لغة تواصل بينهم وبني املعلم ، اعتمـادا  للطالب والطالبات  إكساب اللغة العربية   - ٢

ــة علــى كشــف قواعــد اللغــة العربيــة ودالالت مفرداهتــا كشــفا ذاتيــا     علــى قــدرهتم الفطري
  .فظة على احلركات اإلعرابيةليصبحوا قادرين على التحدث هبا مع احملا

 .تنمية اجلانب الوظيفي للغة لدى املشاركني      -  ٣
 :ويسعى املشروع إىل إكساب املتدربني املهارات اآلتية

  رواية املقروء احملضر سابقا - ١
 .التحدث يف املواقف احلياتية املختلفة - ٢
 .تشكيل النصوص غري املقروءة وقراءهتا - ٣
 .رة األوىل وروايتهقراءة نص غري مشكول يراه للم - ٤
 .رواية نص مسموع والتعليق عليه - ٥
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 ).تلفازي أو حياتي واقعي(التحدث عن مشهد مرئي - ٦
 .وصف اللوحات االجتماعية والطبيعية باستخدام اجلمل االمسية والفعلية - ٧
 .إلقاء درس يف املادة أو حماضرة أو خطبة بالفصحى - ٨
 .املناظرة - ٩

  :اآلتيويتم تقييم املتدربني يف املشروع من خالل 
  % ١٠االلتزام بالتحدث بالفصحى طوال الربنامج ، و نسبتها   -  ١
 % ٨٠األداء الشفهي حملاور التدريب ،  و نسبتها   -  ٢
  %   ١٠إجناز التكليفات الكتابية ، ونسبتها   -  ٣

  :أما بالنسبة آللية املتابعة فتكون من خالل
لتحدث بالفصحى  للمتدربني يف زيارات ينفذها املدربون املعتمدون يف مهارات ا -  ١

  .املناطق التعليمية 
  .الزيارات اإلشرافية -  ٢
ــة          – ٣ ــاطق التعليمي ــة للمن ــة العربي ــاهج اللغ ــوير  من ــاهج يف قســم تط ــارات أعضــاء املن زي

  .  ةاملختلف
  

 


