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الرؤية
يتمحور منهاج فّن اللغة العربية حول رؤية تؤمن بضرورة اتقان الطالب ملعايري اللغة العربية الفصيحة ومهاراتها 
وسرب غورها حبيث يتمكّنون من استخدامها بسهولة وسالسة كي يفكروا بها ومن خالهلا وكي يبحثوا بها ويناقشوا 

ويبدعوا ويتواصلوا بها.

الرسالة
يهدف منهاج فّن اللغة العربية إىل إحاطة الطالب باللغة العربية من خالل برنامج غيّن باألنواع األدبية املختلفة. كما 
يهدف ِإىل حتضري الطالب وتدريبهم على استخدام اللغة العربية الفصيحة يف النقاشات واملناظرات املتعددة املواضيع 

أكانت اجتماعية، سياسية، فكرية، علمية، تارخيية أو اقتصادية كي يوّضحوا وجهة النظر العربية يف احملافل القطرية 
والدولية على السواء.      

األهداف
1- تصميم برنامج يضّم طرائق التعليم الفضلى من حيث تصميم املنهاج واحملتوى والتقييم  للناطقني بالعربية.   

2- تطوير معايري وعالمات تقّدم ومؤّشرات أداء للغة العربية.
3- تصميم منهاج مبين على تلك املعايري.

 4- حتضري الئحة بعناوين الروايات والقصص املرفقة للمنهاج واليت ستكون عماده وحمتواه األساسي        
     يكتسب الطالب ويتعّلمون من خالهلا مهارات القراءة والتحليل والتفكري.

هذا هو الكتاب األول من سلسلة )قصص( وهي سلسلة مبنية على التعليم والتعّلم باستخدام املعايري وباستخدام 
القصص والروايات على أنواعها األدبية املختلفة.  فّن اللغة العربية لصّف الروضة الثانية سريّكز على تدريب 
األطفال على استخدام اللغة العربية الفصيحة استماعا وحتّدثا وقراءة وكتابة كما سريّكز على تعّلم احلروف من 

خالل أصواتها وربطها بقصص وشخصيات كتاب )أرض األصوات( الذي يستخدم نظرية الذكاءات املتعّددة لتعليم 
اللغة. 

يعّد هذا الكتاب مصدرا للمدّرس يساعده على حتديد أهداف التعّلم وأهداف الوحدة بالنظر اىل املعايري املطلوب 
التمّكن منها يف صف الروضة الثانية.  

ستالحظون أّن الوحدات طويلة واألنشطة كثرية جدا.  ليس املطلوب انهاء الكتاب كّله وعمل كّل األنشطة وامنا 
هي موضوعة يف الكتاب لتساعدكم على اختيار ما يناسب كّل طالب أو كّل جمموعة من الطالب.  هذا جزء من 



عملية التمايز واليت حتّث املدّرس على اختيار األنشطة والتمارين وكتب أدب األطفال اليت تناسب كّل طالب 
من حيث املستوى التحصيلي واللغوي وحتى من حيث الوعي العاطفي واالجتماعي.  فلطفا مراعاة أّن األنشطة 
كّلها ال تتناسب وكّل طالب وأّن الطالب الواحد ال يستطيع يف الغالب أن يتّم كّل األنشطة يف الوحدات مجيعها 

ويكون قرار »من يفعل أّية أنشطة« عائدا اىل املدّرس والطالب معا ألنهما الشريكان األساسيان يف العملية 
التعلمية داخل الصف.  وحبسب توملينسون 4002 فاّن تطبيق التعلم املتمايز يف الصف يضمن أّن مضمون ما 
تعّلمه الطالب والطريقة اليت تعّلم بها وخمرجات التعّلم ستكون كّلها مطابقة ملدى استعداد الطالب للتعّلم 

والهتماماته وأسلوب التعّلم املفّضل لديه.     
بمودّة

د. هنادا طه 

 



• معرفة تراكيب الكلمات وفهمها واستعماهلا.	
• اكتساب املفردات.	
• معرفة اسرتاتيجيات القراءة والفهم والتقييم  الذاتي.	
• قراءة النصوص االقناعية واألكادميية.	
• قراءة النصوص األدبية.	
• العملية الكتابية.	
• لكل مقام مقال.	
• السالمة اللغوية.	
• البحث األكادميي.	
• التعبري الشفهي واالستماع.	

املعايري 
للناطقني 
بالعربية

• يتمحور التعّلم حول األنواع األدبية املختلفة ويكون النص األصيل واألسئلة 	
االنسانية املهمة أساسا للتعّلم.

• ينظر اىل التعّلم على أنه عملية مؤّلفة من عّدة خطوات وحلقات حتتاج اىل تدّرج 	
وتأني.  فعملية الكتابة مثال حتتاج اىل خطوات عدة تبدأ بتوليد األفكار ووضع خطة 

للكتابة ثم مجع للمعلومات وكتابة فتنقيح فاعادة كتابة وهكذا.
• يكون تعّلم مهارات اللغة األربع )قراءة- كتابة- حتّدث-استماع( مبنيا على 	

استخدام النصوص األصيلة املستقاة من الكتابات الكالسيكية واحلديثة ويقارن 
الطالب بينها كما يقارن أحداثها ومضامينها حبياته اليومية.

• يعطى الطالب كّل الفرص املتاحة واملمكنة لتحقيق النجاح والختبار أهمية العمل 	
التعاوني.

• تعتمد اللغة العربية الفصيحة كأساس للتخاطب والتواصل مع املدرس والطالب 	
داخل وخارج غرفة الصف.

• تستخدم التكنولوجيا والتقنيات احلديثة يف عملية التعّلم. 	

مسات 
الربنامج



التحّدث واالستماع

يستخدم الطالب اللغة العربية الفصيحة للتواصل يف الصف وللتعبري عن احتياجاتهم 
ومشاعرهم وآرائهم وملناقشة النصوص املسموعة واملكتوبة.  كما يستمعون اىل نصوص 

أصيلة ويناقشونها.  

القراءة

يقرأ الطالب نصوصا أصيلة )فصيحة وفصحى( من األدب الكالسيكي العربي 
واحلديث وحيللون ما قرأوا على املستويات املعنوية واللغوية والبالغية والشعورية.  كما 

يشاركون يف أنواع القراءة األربعة )املشرتكة واجلهرية واملوجهة واملستقلة(.    

 الكتابة

يكتب الطالب بشكل مكّثف من خالل مشاركتهم يف أنواع الكتابة املختلفة من 
مشرتكة اىل  موّجهة ومستقلة ويتعّرفون اىل أنواع ومزايا وفنون اخلط العربي. 

السياقات                                     

• تقدميات شفهية.	
• مناقشات موّجهة.	
• حمادثات.	
• حتليل واجابة أسئلة متعّلقة بنصوص مقروءة ومسموعة.	
• قراءة جهرية ومشرتكة وموجهة ومستقلة.	
• امالء وكلمات بصرية واكتساب للمفردات	
• كتابة موّجهة ومشرتكة ومستقلة.	
• خط عربي.	

اسرتاتيجيات 
التعّلم



ل1أ- للناطقني بالعربية.  ملن هم على مستوى الصف قراءة وكتابة وحتدثا واستماعا.
ل1ب-ألبناء اللغة العربية ممن يعرفون الثقافة وهلجة من اللهجات ولكنهم ال يعرفون 

العربية الفصيحة قراءة وكتابة.  
ل2أ- للناطقني بغري العربية.  ملن درس اللغة العربية لسنة على األقل.

ل1ب- للناطقني بغري العربية املبتدئني.

تباين التعّلم 
حبسب مستوى 

املتعّلم 
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