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مجموعة الخبرات والمواقف المُّغويَّة التَّعميميَّة التي ُتحَفظ وتُقدَّم ىي "-

لمدارسين غير النَّاطقين بالعربيَّة؛ لتمكينيم من تعمُّم المُّغة العربيَّة استعمااًل 
والمعايير التي عمى أساسيا ُتختاُر ىذه وممارسًة، ومن ُثمَّ دراسة اأُلسس 

ط وُتنظَّم وُتسمسل في مستويات تتتابع بتتاُبع الخبرات والمواقف، وُتخطَّ 
 (.6، ص2111ُمستويات تعمُّم المُّغة" )سكَّر، 

 
عيَّن يتمُّ عن طريقو تزويد الُمتعمِّمين بمجموعة تنظيم مُ "كما تُعرَّف بأنَّيا:  -

والوجدانيَّة، والنَّفس حركيَّة التي تُمكِّنيم من االتِّصال من الخبرات المعرفيَّة، 
وتُمكِّنيم من فيم ثقافتيا وُممارسة  ،بالمغة العربيَّة التي تختمُف عن ُلغاتيم

، 1986إشراف ىيئة تعميميَّة" )طعيمة، أوجو النَّشاط الالزمة تحت 
 (.125ص
 



 
تقوُم المناىُج المغويَّة عمى ُأسٍس واشتراطاٍت عمميٍَّة لبناء مناىج تعميم 
المغة العربيَّة لمناطقين بمغاٍت ُأخرى وتصميميا، تُمثُِّل النَّظريَّات الفكريَّة 
والعقائد النَّظريَّة التي يتبنَّاىا واضعوا المناىج وينطمقون منيا في بنائيا 

ناتيا وتنفيذىا وتقويميا،  وتكمُن أىميَّة ىذه األسس في أنَّ المناىج تشتقُّ مكوِّ
)األىداف، والمحتوى، وطرائق التَّدريس، وأنشطة التَّعمُّم والتَّعميم، وأساليب 
التَّقويم( من ىذه اأُلسس التي ُتحدُِّد وجية المناىج وترسُم مالمحيا بما ُيمبِّي 

  سس ىي:وىذه األُ حاجات الُمتعمِّم ورغباتو وميولو، 
 

 
إنَّ عمميََّة تصميم المناىج ليست عمميًَّة عشوائيَّة يوجِّييا ذوٌق فردّي؛  

ُن من  بل ىي عمميٌَّة دقيقة ىادفة تقوُم عمى ُأسٍس لغويٍَّة واضحٍة، تتكوَّ
مفاىيَم ومبادَئ وحقائَق ُمستقاة من نتائج الدِّراسات المغويَّة التي ينبغي أن 

طمَق منيا منياج تعميم المغة العربيَّة لمناطقين بمغاٍت ُأخرى، والتي تتمثَُّل ين
 اآلتي: في 
 
 أن تكون المناىج بالمغة العربيَّة الفصيحة." -1
أن تُعالج المناىج الجانب الصَّوتّي باستخدام الكممات والُجمل ذات  -2

 المعنى.
 والتَّنغيم. أن تعتني المادَّة المغويَّة لممناىج بالنَّبر -3



أن تتجنَّب المناىج في المراحل األولى القواعد صعبة الفيم وقميمة  -4
 االستخدام.

 أن ُتبرز المناىج التَّراكيب المقصودة، وُتركِّز عمى التَّدريب عمييا. -5
 أن تيتمَّ المناىج بالكممات الوظيفيَّة اىتمامًا أكبر كالفعل والفاعل. -6
 التَّقابميَّة في إعداد المناىج ما أمكن ذلك. االستعانة بالدِّراسات -7
، 2119)إيميغا،  "الوسيطة قدر الُمستطاع لمغاتعدم استخدام المناىج  -8

 (.178-177ص
"أن ُتسيم في زيادة الرَّصيد المغوّي، حيُث تكون الُمفردات ُمنتقاة عمى  -9

 أساس شيوعيا.
ساليبيا ومواطن الجمال بخصائص المغة العربيَّة وأ المناىج أن تُعرِّف -11
 فييا.
أن ُيساعد محتوى المناىج عمى االتِّصال بالمغة، مع ُمراعاة التَّدرُّج  -11

 (.128، ص2116بما يتناسب والمستوى" )بساطي، 
ة بو تُميِّزُه من غيره من   فمكلِّ فرٍع من فروع المعرفة طبيعتو الخاصَّ

طبيعة المادَّة الدِّراسيَّة التي الفروع اأُلخرى؛ لذا ينبغي أن يعكس المنياج 
ُتؤثُِّر بدورىا عمى محتوى المنياج وُتنظِّم خبراتو، وأساليب تعمُّمو وتعميمو، 

  وتقويمو.
 

 
مت إلييا دراسات   تُمثِّل المبادئ والخصائص النَّفسيَّة التي توصَّ

وِّه وحاجاتو وميولو وبحوث عمم النَّفس حول طبيعة الُمتعمِّم وخصائص نم
وقدراتو، والفروق الفرديَّة التي يتمَّتُع بيا، وحول طبيعة عمميَّة التَّعمُّم التي 



يجب ُمراعاتيا عند وضع المناىج وتنفيذىا، ومن اأُلسس النَّفسيَّة التي ال ُبدَّ 
 أن ُيبنى عمييا المنياج، اأُلسس اآلتية:

 
ُع ُمتعمِّم المغة العربيَّة لغةً أن ُيراعي المنياج الدَّوافَع التي " -1 ثانية  ُتشجِّ

تعمُّميا، وىذه الدَّوافع تنقسم إلى قسمين: الدَّوافع التَّكامميَّة والدَّوافع  عمى
الذَّريعيَّة، وُيقصد بالدَّوافع التَّكاُمميَّة: الدَّوافع التي تؤدِّي باإلنسان لتعمُِّم ُلغٍة 

يدف، وأمَّا الدَّوافع الذَّريعيَّة فيي التي ما؛ وذلك لالندماج في ُمجتمع المغة ال
تدفع اإلنسان لتعمُّم المغة الثَّانية؛ ألجِل ميوٍل واىتماماٍت نفعيَّة، مثل الدَّوافع 

 االقتصاديَّة وغيرىا.
ب -2 وىذا واتِّجاىاتيم وفروقيم الفرديَّة،  أن ُيراعي المنياج أعمار الطُّالَّ

صل درُّج وذلك من السَّيل إلى الصَّعب، وأن تتَّ يتطمَّب أن ُتوضع المادَّة بالتَّ 
 (.178، ص2119)إيميغا،  "بخبرة الُمتعمِّم واىتماماتو

"أن يكون الُمتعمِّم محور بناء المنيج، واختيار محتواه وتنظيمو"  -3
 (.33، ص2115)عثمان، 

ثِّرة "أن ُيراعي المنياج طبيعة الُمتعمِّم وخصائصو النَّفسيَّة، والعوامل الُمؤ  -4
تاحة الُفرصة لمعمل الجماعّي، واستخدام برامج  في نموِّه بمراحمو الُمختمفة، وا 
بيعّي،  إرشاديَّة ُمناسبة، واستخدام أساليب االستقصاء وحّل الُمشكالت" )الرَّ

 (.82، ص2116
إذ ييدف المنياج إلى ُمساعدِة الُمتعمِّم عمى نحٍو شامل ُمتكامل في  

في نظاٍم ُمتفاِعٍل وُمتعاِقٍب؛ األمر الذي ُيوجب جوانب شخصيَّتو كمِّيا، 
شباع حاجاتو، وُمراعاة ميولو،  دراسة الخصائص النَّفسيَّة  لمُمتعمِّم؛ لفيمو، وا 

مكانيَّاتو.     وتوجيو سموكو وُمراعاة قدراتو وا 
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