
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساعدة مجموعة من المواد التّعميمّية الم  
في  ةراسي  مع الكتب الد   تحرصاّلتي 

مجال تعميم المغات والوفاء 
من  التي ي رجى بالمسؤولي ات الم تعد دة

 الكتب أداءىا.



ة، ربوي  ة والت  صاحبات الكتاب وتتنوّع، وذلك تبعًا لممتطّمبات اّلمغوي  تتعّدد م  

رىا أكث ولألىداف التي يسعى المنياج لتحقيقيا والعمل من أجميا، ولعل  

 :شيوعاً 

 م.عم  رشد الم  م   .1

 ة.كتاب القراءة اإلضافي   .2

 دريبات.اسة الت  كر   .3

 .وتيّ سجيل الص  شريط الت   .4

 حادثة.كتاب الم   .5

ن    ة يشيدىا الميدان، وال ما ىناك كتب، ومواّد تعميمي  وليس ىذا فحسب، وا 

 مجال لتفصيل القول فييا ىنا. 

 اً دراسي   كتاباً  عد  ف يؤل  الم   ة، فإن  ربوي  والت  ة مغوي  بات التطم  من الم   وانطالقاً 

ر  تحقيقيا، يرجومغات، وىو بال ريب يسعى ألىداف لتعميم إحدى ال وتصو 

 بيا، التزم لغوي ة مفاىيمو  استند إلييا، نطمقاتوم   لطريقة استخدام كتابو،

ف في شريك لممؤل   بال ريبم عم  الم  ف ومبادئ تربوي ة ونفسي ة استرشد بيا؛



 بفمسفة   ة من تأليف كتابو، لذا من حّقو أن ي مم  تحقيق األىداف المرجو  

 .وما يرجو إبالغو لمم تعم ميننطمقاتو، ف وم  ؤل  الم  

عرض ف، وي  ؤل  ه الم  م يعد  رشد لممعم  نطمق ظيرت الحاجة إلى م  من ىذا الم  
 ة لمتدريس األمثل لكتابو.الزمنطمقات السس والم  من خاللو المفاىيم واأل  

 

 

 

 

 

 

 

قة تعم  ىي معاييره الم   رشد المعّمم؟ وما ىي أنواعو وأىدافو؟ ومافما ىو م  

حتواه وخصائصو؟بم  

قصد بو ذلك الكتاب اّلذي تعريفو: ي       
عن منيج  الزمة س معموماتدر  م لمم  قد  ي  

 :من ىذه المعمومات ،أو كتاب م عي ن
سس إعداده، كما نطمقاتو، وأ أىدافو، وم  

ناسبة، دريس الم  رشده إلى طريقة الت  ي  
ما لو في بعض األحيان نماذج قد  م  

 أنواع  لو نًا بي  روس، م  ة من الد  توضيحي  
ة، عميمي  ة استخدام الوسائل الت  وكيفي  

 قويم.الت   عميو أساليب   قترحاً م  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما:م، وىعم  رشد الم  ة نوعين من م  مغات األجنبي  يشيد ميدان تعميم ال

 راسّي.م لممنيج الد  عم  رشد الم  اًل: م  أو   •

من  اً نعي  م   اً كتاب الذين يستخدمون مينعم  إلرشاد الم   أن و م خص ص.1
ة مع مين كاف  عم  ًا يصمح لمم  ة، وليس عام  مغة العربي  كتب تعميم ال

 ة. ة كاف  كتب تعميم العربي  

يستثمر وظيفّي كتاب  ة،طبيقي  ت  ال تغمب عميو الّصبغة و كتابأن  .2
وما تعم مو في  ،المؤل ف فيو ما يعرفو من عمم المغة الن ظريّ 

طرائق الت دريس العام ة، م قترحًا مجموعة من األساليب التي ت عين  
مغة ليس كتابًا في عمم ال وفي عمى تدريس كتابو وتنفيذ خط تو؛

 ة. اتيا وطرائق تدريسيا العام  مفاىيميا ونظري  يعرض 

ق حق  ، وال ي  حم وم عمى أن يحل   م أو قادراً عم  عن الم   بديالً  أن و ليس.3
 قو.  م أن يحق  عم  مكن لمم  مع عميو ما كان ي  ارس اّلذي يط  لمد

 



 م لمكتاب المدرسّي.عم  رشد الم  ثانيًا: م   •

 

غة م بأىداف وطبيعة وخصائص منيج اّلمعم  وييدف إلى تعريف الم  
 عمى العناصر اآلتية: رشد المنيج عادةً ة، ويشتمل م  األجنبي  

 ة.مغات األجنبي  م الأىمّية تعم   .1

 الزمة لكل  ال األساسي ة والفرعي ة ةمغوي  تويات تعميميا، والميارات السم   .2
 .ستوىم  

الزمة ة الربوي  مغوّية والت  ة، والمفاىيم المغة األجنبي  أىداف تعميم ال .3
 لممنيج.

 (.ةقافي  مفاىيم ثو  ،راكيبتو  ،مفرداتو  ،أصوات من محتوى البرنامج .4

 ن بالبرنامج.و متحقذين يارسين الخصائص الد   .5

 مغة الوسيطة في البرنامج.موقع ال .6

 توزيع المواّد عميو.طريقة تنظيم الفصول، والجدول المدرسّي، و  .7

و ه وتحميم  ه واختيار  إعداد   تعريٌف بو، وبأسس  ) :الكتاب المدرسيّ  .8
 و(.وتقويم  

 قترحة وخصائصيا.دريس الم  طريقة الت   .9



ة ة والبصري  معي  عميم: وتشمل جميع الوسائل الس  تكنولوجيا الت   .10
مفزيون والكمبيوتر، وغير ذلك من تقنيات اديو أو الت  واستخدام الر  

 ة.تربوي  

دريس ، والت  تنفيذ المنيجودوره في  الم ناسب معم  خصائص الم   .11
 ب.ال  مين وتعميم الط  عم  واستخداماتو في تدريب الم  ر صغ  الم  

 ة اآلتيةمغوي  ة في تدريس الميارات والفنون المبادئ أساسي    .12
 ،واالستماع ،ةحوي  والقواعد الن   ،فرداتوالم   ،، ومنيا: )األصواتبإيجاز
مالء وتعبير )خط و  والكتابة ،(وشعراً  )نثراً  واألدب ،والقراءة ،والكالم ا 
 .((كتابيّ 

 قافة.تدريس الث    .13

ة، وأنواعو، مني  تو الز  ط  قويم، وخ  مفيوم الت  قويم واالختبارات:)الت   .14
وتحميل االختبارات،  ،وتطبيق ،م في إعدادعم  ساعدة لمم  مبادئ م  و 

 ة(.مغوي  رات التقويم الميا وأيضاً 

 ميا في المنيج.تعم   م تعم مينقائمة بالكممات اّلتي ينبغي لم .15

المراجع  ة، وبأىم  قافي  بمصادر الحصول عمى المواّد الث  قائمة  .16
 م عمى تنفيذ المنيج. عم  عين الم  اّلتي ت  

 
اني: فيو وع الث  ا الن  م لممنيج، وأم  عم  رشد الم  ل لم  وع األو  الن   ىذا فيما يخص   

 ا.ب المدرسّي، وسيكون موضوع حديثنم لمكتاعم  رشد الم  م  



 ،خصائصوبيان و  ،لو صاحبالم   تعميم العربي ة توضيح فمسفة كتاب .1
 .التي استند إلييا ةربوي  ة والت  نطمقاتو اّلمغوي  وم  

الكتاب إكسابيا  توخ ىاّلتي ي الت فصيمي ة ةعرض الميارات اّلمغوي   .2
 لمّدارسين.

ة فسي  ة والن  ربوي  ة والت  اّلمغوي  ) وجيياتم بمجموعة من الت  عم  تزويد الم   .3
 ب االستخدام األمثل. ساعده عمى استخدام الكتاواّلتي ت   ،(ةنظيمي  والت  

اقتراح بعض األساليب درس، و  ة لكل  ة والخاص  إبراز األىداف العام   .4
 التي ي مكن االستعانة بيا في تدريسيا.

نتقاة من دروس مجموعة م  تزويد الم عم م بخط ة تفصيمي ة إللقاء   .5
 .الم عم مالكتاب وتدريباتو كنماذج يقتدي بيا في 

ة اّلتي يشتمل عمييا ة اإلسالمي  قافة العربي  الث  عرض مفاىيم وأنماط من  .6
 الكتاب.

ة بتدريبات االستماع واألصوات م باألسئمة الخاص  عم  تزويد الم   .7
جاباتيا.  وا 



تكاممة عن محتوى الكتاب سواء من حيث م بخريطة م  عم  تزويد الم   .8
 .المغوي ة األصوات أو الميارات

م في عم  ة ليسترشد بيا الم  تقديم نماذج من االختبارات الموضوعي   .9
 إعداد اختباراتو.

تدريسيا في  ة بالكممات اّلتي تم  م بقائمة ألفبائي  عم  تزويد الم   .10
 الكتاب 

م من االستفادة منيا عم  ن الم  مك  اقتراح أسماء عدد من المراجع ت   .11
ما  حل  ساعده في ة، وت  ة واّلمفظي  ثري ثقافتو اّلمغوي  ت  ، و اً وتثقيفي   اً تعميمي  

 دريس.شكالت أثناء الت  يعترضو من م  
 

 

 

 

 

 

وتندرج ىذه المعايير 
 تحت قسمين:

ق بمحتوى معايير تتعم  •
 م. عم  رشد الم  م  

ق بخصائص معايير تتعم  •
  م.عم  رشد الم  م  



ح موقفو من استعمال لغة وسيطة، وما نوعيا؟ ولماذا أن يوض   .1
 يستعمميا الكتاب؟ وما حدود استعماليا؟ 

(، وما ةة/ تراثي  اّلمغة المستخدمة؟ ىل ىي: )فصحى/ عامي  وما نوع  .2
صّي أو عام أو تخص  ج اّلذي أ ّلف الكتاب من أجمو؟ )نوع البرنام

 (.مفزيونيّ مدرسّي أو ت

ح أن .3 بعة في الكتاب، وخصائص ىذه ت  دريس الم  طريقة الت   ي وض 
ى الكتاب ة اّلتي يتصد  ريقة، وماىي خصائص اّلمغة العربي  الط  

 اللي ليذه اّلمغة.والد   ،حويّ والن   ،وتيّ ظام الص  ة في الن  لتعميميا؟ وخاص  

في ضوئيا توزيع محتوى الكتاب،  ة اّلتي يتم  مني  ة الز  ر الخط  أن يذك   .4
 ستوياتيم؟ارسين وم  وما ىي خصائص الد  

نطمقات اّلتي والم   ،راساتوالد   ،واألبحاث ،ح أىداف الكتابوض  أن ي   .5
 استند إلييا في تأليفو.

ة، مغوي  ق تدريس الميارات الائم توجييات لطر عم  رشد الم  م م  قد  أن ي   .6
وتّي العالقة بين ميارات القسم الص  ن بي  والعالقات بينيا، كأن ي  

 د والقسم المكتوب.جر  الم  

ة التي يدور حوليا ة واإلسالمي  قافة العربي  أن يعرض أىّم مفاىيم الث   .7
 محتوى الكتاب.



ستخدمة: )صور/ بطاقات/ ة الم  عميمي  أن يعرض أنواع الوسائل الت   .8
 (.خرائط/ رسومات ...الخ

/ كراسة مكتاب: )شريط تسجيلبات األخرى لصاحأن يذكر الم   .9
 (.حادثة ... وغيرىا/ كتاب الم  دريباتالت  

عالجة دروس الكتاب، لم   ؛أن يشتمل عمى قسم تطبيقّي عمميّ  .10
 درس.  ة والخطوات لكل  موكي  مبّينا األىداف الس  

ة، واّلتي تشتمل عمى: ة لكتاب تعميم العربي  خريطة لغوي   م  قد  أن ي   .11
دريبات، فردات الجديدة، عدد الت  رس، عدد الم  د  ال رس، عنوان)رقم الد  
 .(ستخدمةة الم  مغوي  راكيب الأنواع الت  

، واقتراح م تعم معوبات اّلتي يواجييا الإلى بعض الص   أن يشير   .12
 ناسبة ليا.الحمول الم  

ة، ة، أو الحوارات اإلضافي  عمى نصوص لمقراءة الحر   أن يشتمل   .13
 مين عن زمالئيم.تقد  الم   ةبما مع الط  اّلتي يستطيع استثمارىو 

ل مع م توجييات إلدارة الفصل في االجتماع األو  قد  أن ي   .14
 .م تعم مينال

أن يشتمل عمى مجموعة من المالحق اّلتي تفي بالغرض اّلذي  .15
 وضعت من أجمو.

  ة.ستعممة في كتاب تعميم العربي  أن يقّدم قائمة بالمفردات الم   .16



 

ح م رشد الم عم م أىداف كتاب تعميم العربي ة الم صاحب لو. .1  أن ي وض 

ستند إلييا تأليف أن ي شير إلى األبحاث والد راسات  والم نطمقات التي ا .2
 الكتاب.

أن ي بي ن ما مفيوم المغة الذي يتبن اه مؤل فو الكتاب، وما نوع ىذه  .3
 المغة.

 خصائص البرنامج الذي أ ل ف الكتاب لو.أن يذكر  .4

أن يذكر الم د ة الم توق عة لتدريس الكتاب، والخط ة الز مني ة لتوزيع  .5
 محتوى الكتاب.

 سين الذي أ ل ف الكتاب ليم.أن ي وض ح خصائص الد ار  .6

ح موقف الكتاب من استعمال لغة وسيطة، وحدود  .7 أن ي وض 
 استعماليا.

دة ويجوز استعمال ة فصيحة جي  م بمغة عربي  عم  رشد الم  ب م  كت  أن ي   .8
 ة.مصطمحات أجنبي  

م الحصول عمى عم  ر لمم  يس  مة ت  نظ  ة بطريقة م  عرض الماد  أن ي .9
 . يسير وجيدالمعمومات بسيولة 

 أىدافو واضحة، وكذلك طريقة استعمالو.أن تكون  .10



م بفائدتو عم  يشعر الم   اً تطبيقي   م كتاباً عم  رشد الم  م   أن يكون   .11
 لو مشكمة.  ظيرتما وبضرورة العودة إليو كم   ،المباشرة لو

ناسب جميع ل لي  فص  ة، وي  مي اّلمغة العربي  عم  أن يراعي فروق م   .12
 مين.عم  الم  

صاحبو حتى ة اّلذي ي  م وكتاب العربي  عم  رشد الم  يتطابق م   أن .13
 من الكتابين. والّتربوّية لكل   ،ةبين المفاىيم اّلمغوي   م تطابقاً عم  يجد الم  

 والّتدريبات اّلتي يعالجيا.  ،روسأن يذكر أرقام الد   .14

م بالغرض عم  رشد الم  مة في م  قد  ة الم  عميمي  ة الت  أن تفي الماد   .15
س، وتجيب عمى تساؤالتو، وتعالج ي احتياجات المدر  لمطموب، فتمب  ا

 ما يعترضو من مشكالت.

و بأن   حس  س وال ي  در  رىبو الم  ال ي   م موجزاً عم  رشد الم  أن يكون م   .16
 أمام كتاب تعميمّي آخر.

 

 

 



 

دليل عمل في إعداد المواّد (.  1985، رشدي. ) طعيمة .1
مة. معيد اّلمغة ة المكر  مك  . ةالعربي   يمامج تعمة لبر عميمي  الت  

 جامعة أّم القرى.. العربّية
 

 

 

 

 

 


