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 ٍقذٍح

ٗاىراً ٍاِ هلاذلاا ٌضاربٍ  , ذعذ اىيغح تص٘رج عاٍح إٌٔ اخلصااص  اىبثٍعٍاح ىسّضااُ 

 .اىرعثري عِ ٍا جي٘ه يف هلاطرٓ ٍِ أحاصٍش ٍٗشاعر ٗاحرٍاخاخ 

ذعذ اىيغح ٍِ إٌٔ ٗصاصو اذصاه اإلّضاُ تغريٓ ٍِ تًْ خْضٔ, ٍِٗ إٔاٌ أدٗاخ اىرعثاري 

عِ راذٔ ٍٗشاعرٓ, ًٕٗ ادلظٖر احلضاري ىيَدرَ  ٗادلقً٘ األصاصً ٍِ ٍقٍ٘اخ راذٍرأ, 

ا يف إمتاً عَيٍح 
ً
ا ٕٗاٍ

ً
را أصاصٍ

ً
ًٕٗ اى٘عاء اىثقايف ٗاحلضاري ىيثشرٌح, ٍِٗ ثٌ ماّد عْص

 .ٗاىرعيٌاىرعيٌٍ 



ا ٌ٘فر أُ ٌضربٍ  اجلٍذ فادلعيٌ اىرعيٌٍ؛ يف مثري دٗر ىيَعيٌ    
ً
 خ٘

ا
ً
ا ٍْاصث

ً
 .اىرعيٌ ٍِ ادلرعيٌ ىٍرَنِ خٍذج ٗطراصق

 ادلعيٌ, :ًٕ عْاصر ثاثح عيى ذشرَو اىرتتٌ٘ح اىعَيٍح ماّد فئرا   
 ألُ ٗرىل األصاصٍح؛ اىعْاصر ٍِ ٌعذ ادلعيٌ دٗر فئُ ٗادلْٖاج, ٗادلرعيٌ,

 اىرأثري ٌضربٍ  ٗاىرقٍْح ٗاىر٘اصيٍح اىرتتٌ٘ح ادلٍْٖح مبٖاراذٔ ادلعيٌ
 ٗاإلدلاً ىيذرس, اىرخبٍط هلاه ٍِ ٌرٌ ٗرىل اَهلرٌِ, اىعْصرٌِ عيى

   .اىباب ٍ  ٗاىرعاٍو اىصف, ٗإدارج اىرذرٌش, تبراصق
. 

. 

 

 دٗر ادلعيٌ يف ذعيٌٍ اىيغح اىعرتٍح ىيْاطقني تغريٕا



 :فئبت معلمي اللغة العربية

  
. 
ٗىنو ٍَْٖا . ْٕاك ٍعيٌ ّاطق تاىعرتٍح, ٗآهلر غري ّاطق تٖا: ٍِ حٍث اجلْضٍح.  أ

 .  ٍزاٌآ ٗصيثٍاذٔ 
ْٕاك ٍعيٌ ٍرخص  يف اىيغح اىعرتٍح ٗآداتٖا ٍٗعيٌ غري : ٍِ حٍث اىرخص . ب  

 ٍرخص  
ْٕاك ٍعيٌ حصو عيى ٍؤٕو عيًَ ذرت٘ي عاً : ٍِ حٍث اإلعذاد اىيغ٘ي. ج

ٍٗعيٌ حصو عيى ٍؤٕو ذرت٘ي يف ختص  ذعيٌٍ اىيغح اىعرتٍح ٍٗعيٌ تا إعذاد 
 ذرت٘ي

 



 :العربية للنبطقني بغريهباللغة إعداد معلم 

ذؤمذ االجتإاخ اىرتتٌ٘ح احلذٌثح عيى خ٘اّة أصاصاٍح ٌْثغاً أُ ٌرضاَْٖا 
ا ماُ ختصصٔ, ٗذرَثو تاجل٘اّة اَذٍح

ًّ
 :أي ترّاٍح إلعذاد ادلعيٌ أٌ

 
 (:  المغوي) الجانب األكاديمي 

ويقصد به الدراسات العلمية المتخصصة التي تقدم للدارس في علوم اللغةة العربيةة وبصة ة 
 .خاصة في مجال تعليم العربية لغير الناطقين بها

فمعلةةم اللغةةة العربيةةة ي يسةةتطيق أن يهقةة  مهمتةةه إي إ ا مةةان ملًمةةا إلماًمةةا مافًيةةا بالمهةةارات 
 .األساسية للغة العربية والتممن من توظي ها لخدمة الغرض من تدريسها

 



 :العربية للنبطقني بغريهباللغة  إعدادمعلم
  :ويتضمن الجانب المغوي الخبرات العممية التالية

  :الدراسات النظرية التي تتعمق بعمم المغة العربية. 1
ويقصةةةد بهةةةا الدراسةةةات التةةةي تسةةةاعد المعلةةةم علةةةا الةةةتممن مةةةن المهةةةارات األربعةةةة  وا لمةةةام 
: بتةةةةراث اللغةةةةة األدبةةةةي وعلومهةةةةا وبةةةة لس تمةةةةون المهةةةةارات األساسةةةةية ل تصةةةةال اللغةةةةوي  ةةةةي

 .ايستماع والم م والقراءة والمتابة
  :النظرية والتطبيقية التي تتعمق بعمم المغة الحديثالدراسات .2

ويقصةةةةد بهةةةةا الدراسةةةةات العلميةةةةة المتخصصةةةةة لعلةةةةم اللغةةةةة الهةةةةديث والتةةةةي تةةةةدرس مختلةةةة  
الظوا ر اللغوية عند ا نسان  ويت   اللغويون علا تقسةيم علةم اللغةة إلةا نسةمين رنيسةيين 

 : ما
ويتضةةمن األصةةوات ودراسةةة النظةةام الصةةوتي وبنيةةة الملمةةة عمممم المغممة النظممري او العممام .1

 .وتنظيم الجملة وعلم الديلة وعلم اللغة التاريخي
ويتضمن علم اللغة الن سي وايجتماعي وتهليل األخطاء وأسس عمم المغة التطبيقي .2

 .تعليم اللغات والمعاجم وتصميم ايختبارات



 :العربية للنبطقني بغريهباللغة  إعدادمعلم

 :الجانب المهني: ثانياً 
ويقصد به الدراسات التربوية والن سية التي تقةدم للةدراس  والتةي تة ودع بمعرفةة 
دنيقةةةةةةة لطبيعةةةةةةة العمليةةةةةةة التعليميةةةةةةة  وبخصةةةةةةان  المةةةةةةتعلم الن سةةةةةةية وندراتةةةةةةه 
واستعداداته وبطران  التعلم المناسبة  والتي تهد  إلا تممن المعلم من القيام 

 .بعملية التدريس علا خير وجه
وم اءة المعلم تعتمد علا مهاراته في القيام بالعملية التعليمية  و ي في  لس 
تستمد من فهمه لل لس ة التربوية السليمة وألصول التربية ولمبادئ علم الن س 
ومن تطبيقه لمنا ج تربوية واضهة األ دا  دنيقة المهتوى  ومن استخدام 

 .لطران  وأساليب التدريس والتقويم المناسبة



 :العربية للنبطقني بغريهباللغة  إعدادمعلم

 : الثقافي الجانب : ثالثا  
ويقصةةد بةةه الدراسةةات الثقافيةةة التةةي تقةةدم للةةدارس مةةن معةةار  ونةةيم واتجا ةةات 
وأساليب الت مير وعناصةر الثقافةة الخاصةة  والتةي تهةد  إلةا مسةاعدة المعلةم 

 .علا أداء مهمته التربوية والثقافية وايجتماعية
وتؤمةةد ايتجا ةةات التربويةةة الهديثةةة علةةا أنةةه مةةن أ ةةم المبةةادئ األساسةةية فةةي 
تعلةةةيم اللغةةةات األجنبيةةةة أن يةةةتم تعليمهةةةا فةةةي سةةةيا  يةةةدرس الةةةدارس لةةةه معنةةةا  
ويهةةس مةةن خ لةةه أنةةه نةةد أالةةبق هاجةةة ايتصةةال اللغةةوي عنةةدع  ونةةد بلةة  مةةن 
أ ميةةة  ةة ا المبةةدأ أن أضةةها اسةةما يتجةةاع هةةديث مةةن اتجا ةةات تعلةةيم اللغةةة 

 .األجنبية و و السيانية
 

. 



 :العربية للنبطقني بغريهباللغة  إعدادمعلم
 :وتؤمد ايتجا ات التربوية الهديثة علا اآلتي

مراعةاة التةوا ن فةي عةرض المهتةوى الثقةافي مةن هيةث المةم والمية  بهيةث  ♦
 .اللغويي يطغا الجانب الثقافي علا الجانب 

مةةن المنالةةودة التعليميةةة أن يميةةل المهتةةوى الثقةةافي إلةةا تهقيةة  األ ةةدا   ♦
عملية التعلم مأن يتضمن تأميد لبعض القيم وايتجا ات والعةادات التةي تت ة  

 .العربيةمق الهضارة 
أن يمثةةل المهتةةوى الثقةةافي مجةةايت لةةتعلم المهةةارات اللغويةةة األساسةةية مةةن  ♦

وايجتماعيةةةةة خةةةة ل ايسةةةةتعمال اللغةةةةوي فةةةةي مختلةةةة  الموضةةةةوعات الثقافيةةةةة 
 .واألدبية والتاريخية بالالمل ال ي يساعد الدارس علا إتقان اللغة

 

. 



 :العربية للنبطقني بغريهباللغة  إعدادمعلم

  :الشخصي واالجتماعيالجانب : رابعا  
يضي  التربويون بعدًا آخر في برامج إعداد المعلم و ةو البعةد الالخصةي  الة ي يتمثةل فةي 

السةةةةمات : خبةةةةرة الةةةةدارس واسةةةةتعداداته ال اتيةةةةة للقيةةةةام بمهنةةةةة التةةةةدريس  ويقصةةةةد بهةةةة ا البعةةةةد
ويممةةن أن نهةةدد أ ةةم السةةمات  المهنةةيوتوافقةةه الالخصةةية وايجتماعيةةة ال  مةةة لنجةةاح المعلةةم 

 :الالخصية وايجتماعية التي يممن لمعلم اللغة العربية أن يهق  في إطار ا النجاح المهني في اآلتي
يمانةه بمهنةة التةدريس وهماسةه وهبةه  :الثقمة بمالن   - و ةي إدراس المعلةم ل اتةه المهنيةة وان

 .للعمل فيها
أي أن المعلةةم يتميةة  بالةة ماء والهريةةة فةةي اتخةةا  القةةرارات مةةق مراعةةاة  :قمموة الشخصممية -

 .المصلهة واله م في المعاملة وتهمل المسؤولية
أي ا لمةةام بالمةةادة التعليميةةة والدراسةةات النظريةةة التةةي تهقةة  لةةه  :إتقممان المممادة الدراسممية-

 .مستوى أعلا من مستوى الدارسين
 

. 



 :العربية للنبطقني بغريهباللغة  إعدادمعلم
بالثبةات والتمية  العةاط ي فةي ألنوالةه  الملعةمأي يتمية   :اجتمماعي الطبم  -

 .وأفعاله
أي يتميةة  المعلةةم بالسةةلوس ايجتمةةاعي مةةق ت ميةة ع  :االتممنان االن عممالي -

ن ع نات طيبة معهم  .ويموِّ
أي ا يجابيةةة والقةةدرة علةةا الت اعةةل بةةين العناصةةر  :ال عاليممة الشخصممية -

 .األخرى للعملية التعليمية
أي أنةةةه يمتلةةةس روح المبةةةادرة والن عةةةة إلةةةا التجديةةةد  :النممممو والتجديمممد -

 .والتجريب
أي يتسم بعدم التمي  والتعصب في معاملة  :الموضوعية والتواض  -

الدارسين  وأن يمون موضوعًيا في معالجة الدروس  والتواضق دون إ دار 
 .لمرامته

. 



 ( ACTFL)معبيري اجمللس الوطني األمريكي ♦ 

والتقابةةةل اللغةةةوي  المعرفةةةة ( اللسةةةانيات ) اللغةةةة واللغويةةةات  :المعيمممار األو 
بأنظمة اللغة الصوتية والصرفية والنهوية والديلية  وأوجه التالابه وايخت   

 .اآلخرىبين اللغة المتعلمة واللغات 
المعرفةةةة الثقافيةةةة واألدبيةةةة  بهةةةد  دمةةةج العلةةةوم األخةةةرى   :الثمممانيالمعيمممار  

وخاصةةة العلةةوم األدبيةةة عبةةر العصةةور الثقافيةةة لم هومهةةا الواسةةق فةةي العمليةةة 
 ..التدريسية

نظريةةات امتسةةاب اللغةةة وتعلمهةةا وتطبيقاتهةةا التربويةةة  و لةةس  :المعيممار الثالممث
علا مستويين  مستوى ال هم من أجل إنالاء البينة التعليمية الداعمة ومستوى 

 .التطبي  عبر تطوير الممارسات التعليمية
  
 



 ( ACTFL)معبيري اجمللس الوطني األمريكي ♦ 

  ويضةم  ة ا دمج المعايير في األهمدا  والممنهج والتمدري  :المعيار الراب  
المعيةةةةار ث ثةةةةة مسةةةةتويات  مسةةةةتوى التخطةةةةيط وفةةةة  المعةةةةايير  وتطبيقهةةةةا فةةةةي 

 .التدريس  وتعميم المواد التدريسية في ضونها
  عبةةر معرفةةة أنةةواع التقممويم المغمموي والثقممافي والتعميمممي :المعيممار الخممام  

التأمل القبلي والتأمل في أثناء : التقييم  وتطبي  التقييم التأملي بأنواعه الث ثة
 .الدارسين أداءاتالعملية التدريسية  والتأمل البعدي  وأخيرًا رفق التقارير عن 

و لس عبر ا يمان بقيمة التطور ال اتي : التنمية المهنية :المعيار الساد  
دارسوالمهني المستمر      .نيمة تعليم اللغات األجنبية وان

 



االصرتاذٍدٍاخ اىرً ٌرثعٖا ادلعيٌ يف ذعيٌٍ اىيغح اىعرتٍح 
 ىيْاطقني تغريٕا 

للهةةوار أ ميةةة مبيةةرة فةةي تعلةةيم اللغةةة  فهةةو ةايةةة ألنةةه الصةةورة  :الحمموار فممي تعممميم المغممة
المرمةةةة ة لمهتويةةةةات الةةةةدرس  واألسةةةةاس الةةةة ي يمةةةةد المةةةةتعلم بةةةةألوان مةةةةن الجمةةةةل والتعبيةةةةرات 
واألل اظ واألصوات  التي يهتاج إليهةا المةتعلم  وبخاصةة عنةد التةدريب علةا مهةارة المة م  

انةة  وسةةيانات مختل ةةة  تعتمةةد  مةةوو ةةو وسةةيلة ألنةةه يضةةم التراميةةب النهويةةة والم ةةردات فةةي 
عليهةةةا التةةةدريبات اللغويةةةة لتأخةةة  بيةةةد المةةةتعلم نهةةةو اسةةةتعمال اللغةةةة وممارسةةةتها فةةةي التعبيةةةر 

 .وايتصال
تهةةد  : مةةن خةة ل تةةدريب التمييةة  الصةةوتي: التممدريب عمممق نطممق األصمموات العربيممة - 

تدريبات التميي  الصوتي إلا إدراس ال ر  بين صوتين وتميي  مل واهد منهمةا عةن اآلخةر 
ويةتم التةدريب علةا  ة ا النةوع عةن طرية  نةوانم الثنانيةات الصةغرى . عند سةماعه  أو نطقةه

 . الترمي  علا الصوتين المتقابلين  ليدرس المتعلم ال ر  بينهمامق 



االصرتاذٍدٍاخ اىرً ٌرثعٖا ادلعيٌ يف ذعيٌٍ اىيغح اىعرتٍح 
 ىيْاطقني تغريٕا 

 : مثل
 صار/ سار 
 مصير/ مسير 

 أمل/ عمل  
  والمةةةتعلم يةةةردد مةةةق  وجةةةاً يةةةتم ايبتةةةداء بةةةالقراءة ملمةةةة ملمةةةة أوًي  ثةةةم  وجةةةًا  

الجماعةةة  ثةةم أفةةرادًا  ويتونةةق أن يخطةةع بعةةض المتعلمةةين فةةي النطةة   وعلةةا 
 .المعلم تصهيح األخطاء



االصرتاذٍدٍاخ اىرً ٌرثعٖا ادلعيٌ يف ذعيٌٍ اىيغح اىعرتٍح 
 ىيْاطقني تغريٕا 

و ي عبارة عن مجموعةة مةن التمةارين المتدرجةة التةي  :التمارين التحريرية -
تخةةةةةت  مةةةةةل منهةةةةةا بةةةةةدرس أو نسةةةةةم معةةةةةي ن مةةةةةن دروس المةةةةةادة األساسةةةةةية أو 
أنسةةامها  وتهةةد   ةة ع التمةةارين إلةةا إعطةةاء المةةتعلم م يةةًدا مةةن التةةدريب علةةا 
اسةةتعمال م ةةردات الةةدرس وتراميبةةه اللغويةةة  وتع يةة  م ةةردات الةةدروس السةةابقة 

ويقةوم المةتعلم عةادة با جابةة عةن  ة ع التمةارين فةي البيةت  . وتراميبها اللغويةة
والتأمةةد مةةن صةةهة إجابةةاتهم فةةي الصةة  مةةق المعلةةم أو بمقارنةةة إجابةةاتهم مةةق 

 .ا جابات الصهيهة الموجودة في متاب التمارين التهريرية  اته



االصرتاذٍدٍاخ اىرً ٌرثعٖا ادلعيٌ يف ذعيٌٍ اىيغح اىعرتٍح 
 ىيْاطقني تغريٕا 

الهةد  مةن التةدريبات ايتصةالية  أن تممةن المةتعلم مةن تهةدث  :االتصماليةالتمدريبات -
اللغةةةة األجنبيةةةة بالةةةمل عةةةادي وأن تجعلةةةه نةةةادًرا علةةةا فهةةةم مةةةا يسةةةمق دون خطةةةأ  وبهةةة ا 

وي تخضةةةةق إجابةةةةات المةةةةتعلم فةةةةي التةةةةدريبات . يتهقةةة  ايتصةةةةال بينةةةةه وبةةةةين أ ةةةةل اللغةةةةة
ايتصالية  ألي نوع من أنواع التهمم  إ  إن المتعلم هر في أن يقول مةا يالةاء  مي مةا 
الةةةةاء  و نةةةةاس فةةةةر  مبيةةةةر بةةةةين التةةةةدريبات ايتصةةةةالية مةةةةن ناهيةةةةة  وتةةةةدريبات المعنةةةةا 
والتدريبات اآللية من ناهية أخرى  يتمثل في أن المتعلم يأتي فةي التةدريبات ايتصةالية 

مةا ا ي عةل  ومةا ا سةي عل  : بمعلومات جديدة  فهو يتهدث عن ن سه  وعالمةه الخةا 
 .وفيما ي مر

البصةري الة ي ي  -و  ا  و األساس فيما يسما بايتجاع السةمعي  :الوسائ  البصرية - 
نمةةا يممةةن أن  يةةرتبط فةةي وانةةق األمةةر بطريقةةة معينةةة مةةن طرانةة  تعلةةيم اللغةةات األجنبيةةة  وان

 .توضق المواد السمعية البصرية وفقًا لمبادئ الطريقة التعليمية
 



االصرتاذٍدٍاخ اىرً ٌرثعٖا ادلعيٌ يف ذعيٌٍ اىيغح اىعرتٍح 
 ىيْاطقني تغريٕا 

إ ا أردنةةةا تعلةةيم اللغةةةة العربيةةةة بوصةة ها لغةةةة هيةةةة وأداة  :التمممارين الصممموتية
. ل تصةةال الالةة هي فةة  بةةد مةةن تةةدريب المتعلمةةين علةةا سةةماعها والتهةةدث بهةةا

ومةةن أفضةةل الوسةةانل التةةي تعةةين علةةا تهقيةة   لةةس  التمةةارين الصةةوتية التةةي 
تسةةةتخدم فةةةي مختبةةةر اللغةةةة أو هتةةةا فةةةي الصةةة  أو البيةةةت باسةةةتعمال مسةةةجل 

وتتخ    ع التمارين الصوتية المادة األساسية منطلقًا لها ثم تضةي  . اعتيادي
 اللغويةإليها تمارين متنوعة تالتمل علا م ردات الدرس وتراميبه 

تتنةةوع أةراضةةها فمنهةةا مةةا يعةةالج األصةةوات  ومنهةةا مةةا  :المممواد السمممعية -
يعالج التراميب اللغوية ومن ثم ايستماع مق ال هم  ومنها ما يعةالج ايسةتماع 

 الخ.... بسماع اللغة  ومنها ما يقوم علا الهوار



االصرتاذٍدٍاخ اىرً ٌرثعٖا ادلعيٌ يف ذعيٌٍ اىيغح اىعرتٍح 
 ىيْاطقني تغريٕا 

و ةةو معجةةم يرافةة  المتةةاب ويتضةةمن مجموعةةة مةةن  :اسممتخدام المعجممم -
 .علا دراسة المتاب بالمل أعم  وأوسق  وتنمية ثروته اللغويةالم ةةردات األساسةةية المناسةةبة لمةةي تمةةون رصةةيدًا لغويةةًا يلةةم  بةةه المةةتعلم ليعينةةه 

أصةةبهت مختبةةرات اللغةةة فةةي ونتنةةا الهاضةةر مةةن  :المختبممرات المغويممة -
الممونةةات األساسةةية ألي نظةةام متمامةةل لتعلةةيم اللغةةات وتعلمهةةا  و نةةاس ث ثةةة 

مختبةةةةةر ايسةةةةةتماع  ومختبةةةةةر ايسةةةةةتماع : أنةةةةةواع أساسةةةةةية للمختبةةةةةرات اللغويةةةةةة
 .  ومختبر ايستماع والترديد والتسجيل(ا  اعي ) والترديد 



 وشكراً حلسن إصغائكم


