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 المحور الرئيس األول: المعرفة

 الوصف:

معالجة أشكال الكممات ة إلى ل من تفسير الكممات الفرعيّ التحوّ  :مثلمن المعرفي ) تطّور طمبتو واسعة بخصائص معرفةً  فّعالالمعّمم اليمتمك 
، ة(القدرات المغويّ  في المتين تؤّثران ،االنتباه والذاكرة لميارتير المعرفي التطوّ مرتبط ب، أو تطّور ميارة القراءةب مرتبط   وىو أمر   اليجائّية تمقائّيًا،

 ،ةالنظريّ  ُأط رَّ المغة العربّية ومنيجياتيا وعميو، فينبغي لممعّمم الفّعال أن ُيدركالمختمفة  حاجات الطمبةي استراتيجيات التدريس التي تمبّ  وبتوظيف
 ،ةلمعالجة الصوتيّ )بما في ذلك االمغة تعّمم لة الضروريّ ة العمميات المعرفيّ  إدراكإلى  ، إضافةً األكاديميأن يفيم المحتوى ، و القراءة والكتابة ويعرف

تقانياوالذاكرة(  ومعرفة المفردات ،ةالليّ معالجة الدَّ وال ،رفالّص قواعد بوالوعي  ،والوعي النحويّ  ، بما في الطمبة قدراتجميع مستويات عبر طالقة ب وا 
 .(عّممصعوبات الت ذوي المتمّيزين والطمبة الطمبة ذلك 

 .عّممأداء الممستويات 
 

 المحور الفرعي  مبتدئص/ الالمرخّ معّمم ال المتخّصص معّممال األولمعّمم ال الخبير معّمم ال

واسعة بالطمبة، يمتمك معرفة 
زمالءه ويستطيع أن يقود 

بكفاءة الختيار أفضل 
االستراتيجيات المناسبة 
مع  وتطويرىا واستخداميا 

جميعيم بمختمف الطمبة 
خصائصيم وقدراتيم 

بالطمبة،  كبيرةمعرفة يمتمك 
ويختار أفضل استراتيجيات 

حاجات التدريس التي تناسب 
الطمبة وخصائصيم ضمن 

 مستواىم الدراسي. 
 
 

استراتيجيات ب معرفةيمتمك 
التدريس المختمفة بناًء عمى 

طالب  كلّ  حاجات
بيدف  وقدراتو؛ وخصائصو

المغة  عمى الطمبة تعّمم تعزيز 
 وعمى مستوى كلّ نحٍو عامّ 

لمستوى  وفقاً  من فروعيافرع 

ًا أساسيّ فيمًا ُيظير 
 محاور  طمبتو فيلخصائص

 ةمعرفيّ و ُلغوّية  :عّدة
ة ة وعاطفيّ ة وبدنيّ واجتماعيّ 

وكيف يمكن ليذه  ،ةوفكريّ 
تعّمم  فيالخصائص أن تؤثر 

وعمى  ككلّ  الطمبة المغة

 :معرفة بالطمبة

طمبتو، الفّعال معّمم يعرف ال
ون يتمقّ  كيف ويدرك

تعميميم، كما يعمل عمى 
تصميم استراتيجيات 
 التدريس لمتعامل مع  
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ة، وتطوير الدراسيّ ومراحميم 
 ،سم بالثقةتتّ  معيم عالقات

عمى المغة تعّمم ة وتعزيز عمميّ 
 وعمى مستوى كلّ  نحٍو عامّ 

وفي من فروعيا فرع 
من ) كمّ يا ةالمستويات الدراسيّ 

 ،واالستماع ،قواعد المغة :مثل
 ،والكتابة ،والقراءةوالتحّدث، 

 ، والقدرةةوالقدرة المعرفيّ 
 .(ةالبصريّ 

 
 
 

 :مثلمن )الدراسي الطالب 
 ،واالستماع ،قواعد المغة
 ،والكتابة ،والقراءةوالتحّدث، 

 ، والقدرةةوالقدرة المعرفيّ 
 (. ةالبصريّ 

 يافرع من فروع مستوى كلّ 
 لممرحمة الدراسية التي يدّرسيا

 ،قواعد المغة :مثلمن )
والتحّدث،  ،واالستماع
والقدرة  ،والكتابة ،والقراءة
  ة(.البصريّ  ، والقدرةةالمعرفيّ 

ة المعرفيّ  خصائيم
ة ة والبدنيّ واالجتماعيّ 
ة ة الفرديّ ة والفكريّ والعاطفيّ 

مستوى  المختمفة في كلّ 
دراسي، إضافة إلى 
بيدف  ؛استعدادىم المغويّ 

. يم المغة  تعّمممستوى تعزيز 
الفّعال معّمم كما يدرك ال

في القضايا التي قد تؤثر 
مثل من ، المغة   الطمبةتعّمم 
ة لمجنسين، ور النمطيّ الّص 

ىذه  ويعرف كيف يتعامل مع  
 القضايا.

نوع من أنواع  يمّيز بين كلّ 
إلى الطمبة مو الدعم الذي يقدّ 

ب  بكفاءة  س  بيدف ؛ الحاجة ح 
القراءة  ميارتير تطوّ  تعزيز

 والكتابة.

 

سم تتّ مع الطمبة  يبني عالقاتٍ 
ويشركيم بميارة في  ،بالثقة
فرع من  المغة في كلّ تعّمم 
قواعد  :مثلمن ) يافروع
والتحّدث،  ،واالستماع ،المغة

والقدرة  ،والكتابة ،والقراءة
( ةالبصريّ  ، والقدرةةالمعرفيّ 
، في عمى نحٍو عامّ والمغة 

 ة.معظم المستويات الدراسيّ 

معرفتو بقدرات الطمبة  يوظف
أساليب تمييز  ؛ بيدفةبفعاليّ 

 وفقًا لحاجاتتدريس المغة 
المعّمم يفيم  .الطمبة ومستواىم

الطمبة  أنّ المتخّصص 
يزالون ما  اً األصغر سنّ 

يكتسبون مفردات المغة 
في حين  الفصيحة،ة العربيّ 

ًا األكبر سنّ  ى الطمبةيجب عم
 المتخّصصةتطبيق المفردات 

التي  الفصيحةة لمغة العربيّ 
ث أو اكتسبوىا من التحدّ 

آلثار ىذه  اً أساسيّ  اً يمتمك فيم
أساليب  فيالخصائص 

 التدريس.



 

 

 خالل اكتسابيمالكتابة، حتى 
 المفردات.

تحديد لبميارة  زمالءه يوّجو
المطموبة لطالبيم تعّمم نتائج ال

، مختمفةة في مستويات دراسيّ 
تطبيق المفردات : من مثل

لمطمبة  عمى نحٍو بسيط
، واستخدام اً نّ األصغر س  

في  اً دالالت أكثر تعقيد
والتي  فوف األعمى،الّص 

 تختمف بناًء عمى مستوى كلّ 
 طالب وقدراتو.

 نماذج  لزمالئو معّمم ال يصّمم
حول التوقعات المطموبة من 
 ،تطبيق المفردات بين الطمبة

بناًء عمى متوقع منيم وال
  ة.المرحمة الدراسيّ 

  

 

يمكن اختيار االستراتيجيات 
أو عة واألنشطة المتنوّ 

التي تدعم تصميميا وتنفيذىا، 
الطمبة الذين يعانون تعّمم 

، كما في التعّمم صعوباتٍ 
 .تدعم مشاركتيم

بات الطمبة ُيظير معرفة بمتطمّ 
الذين يواجيون صعوبات في 

 استراتيجياتُ  من حيثُ  ،تعّممال
ميم التدريس التي تسمح بتعمّ 

 ومشاركتيم.

بكفاءة لتقييم  زمالءه يوّجو
ة استراتيجيات التدريس فعاليّ 
التي تختمف بالنسبة  ،تعّمموال

الذين يعانون  إلى الطمبة
 في التعّمم. صعوباتٍ 

والتدريس تعّمم برامج ال ُيق ّيم
زمالئو  مع   ويعملبعمق، 

لموصول إلى المعرفة 
صة لتطوير برامج المتخّص 
المناسبة ذوات التدريس 
تعّمم التي تدعم  ،العالقة

 الطمبة الذين يعانون صعوباتٍ 
، كما تدعم مفي التعمّ 
 .مشاركتيم

التدريس  أساليب يصّمم
 ، ُمستعيناً ةوالبرامج بفاعميّ 

ة المشورة الجماعيّ باألبحاث و ب
 لمغة.االطمبة تعّمم بل حول سُ 

لمستويات  اً أساسيّ  اً ُيظير فيم
ة المغويّ  وقدراتيم تطّور الطمبة

 المختمفة.



 

 

إلى إكساب يسعى باستمرار 
يعمل عمى و المعرفة،  طمبتو

تطوير مياراتو في التدريس 
 كماوتعديميا وتطبيقيا بميارة، 

 طمبتوي يعمل عمى تحدّ 
 تعديل بيئة التعّمم.و 

بل وسُ  بطمبتومعرفتو  يزيد
لمغة في المراحل اميم تعمّ 

عمى  ويبقى ُمّطمعاً  ،المختمفة
ُمستعينًا األساليب،  أحدث

بالبحث من جية 
 .من جية ثانية العملوبالتعّممب

ة أساسيّ  معرفةً معّمم ال يمتمك 
تعّمم عمى بقدرات الطمبة 

 :مثلمن القراءة والكتابة، 
ب دءًا بل تطّور مسار القراءة سُ 

 ةمن تفسير الكممات البسيط
 ة.اليجائيّ القراءة ب وانتياءً 

األساليب المبتكرة  يختار
 لتحسين نتائج الطمبة عبر  

 مستويات اإلنجازات المختمفة.

ًا نّ األطفال األصغر س   يدّرس
عة المتنوّ  وأنماطيا القراءة  

بكفاءة، كما يدّرس األطفال 
 ة.ًااألنماط المغويّ نّ األكبر س  

  

يطّور أسموبًا فريدًا في  
تدريس المغة وتعّمميا بناًء 

 بنظريات الكبيرة معرفتوعمى 
في جميع  المغة  الطمبة تعّمم 

يضع و ة، المستويات الدراسيّ 
لحصول  جديدةً  استراتيجياتٍ 

فّعال، تعّمم الطالب عمى 
محتوى المناىج  جوانب   يصمّ و 

لتحسين نتائج جميع الطمبة 
يل في جميع مستويات التحص

يدّرب و بناًء عمى األدلة، 
عمى توظيف نظريات  زمالءه

دة يعتمد نظريات محدّ  
ومناسبة في تدريس المغة 

ستيدفة وتعّمميا، ويعرف المُ 
االستراتيجيات المناسبة 
الستخداميا في معظم 

يختار كما ة، المراحل الدراسيّ 
بعناية االستراتيجيات 

فّعال تعّمم المناسبة لتحقيق 
 ئوم إلى زماللمطالب، ويقدّ 

بل سُ يوّضح فيو  اً نموذج
توظيف نظريات تدريس ىذه 

 . ياوتعّمم المغة

ف معرفتو بنظريات يوظّ 
ستيدفة تدريس المغة المُ 

ويستخدم ىذه  يا،وتعّمم
 طمبتو المعرفة بكفاءة مع  

من  طمبةالالذين يعّمميم و 
ة بعض المستويات الدراسيّ 

يستخدم كما األخرى، 
االستراتيجيات المناسبة 

شراكيم بفعاليّ  ة لدعم الطمبة وا 
 ة التعميم والتعّمم.في عمميّ 

استراتيجيات بُيظير معرفة 
كما  وفيمًا ليا، تدريس المغة

ة بمستوى ُيظير معرفة أوليّ 
المناسب لممرحمة تعّمم ال

لمطمبة الذين ة ة والدراسيّ يّ العمر 
فق  سيم يدرّ   يممستويات و 

 ة.الدراسيّ 

تدريس المغة  بنظرياتمعرفة 
 يااستراتيجياتو ة العربيّ 

 :تعّممياطرائق و 
طر الفّعال األأ معّمم يعرف ال
النظريات  :مثلمن ة، النظريّ 
ة ة واالجتماعيّ البنائيّ 

المغة تعّمم ة لوالمعرفيّ 
كما يعرف ستيدفة، المأ 

تدريس المغة  نظريات
 :مثلمن ستيدفة، المأ 

استخدام القراءة الصامتة 
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وء المغة في ض  تعّمم 
 ة. الممارسات العالميّ 

المغة، أو تحويل تعّمم بعد 
النصوص إلى رسومات 

ة لمطمبة الذين ما توضيحيّ 
 ،زالوا في مرحمة تطوير المغة

تدريس بل سأ أيضًا ويعرف 
باستخدام األساليب  الطمبة

والمنيجيات المناسبة في 
ة لتعزيز عمميّ  ؛تعميميم

 .المغة يمتعّمم

أساليب التدريس بناًء  يطّور
الواسعة بنظريات  معرفتوعمى 

المغة، كما يعتمد عمى 
ة األبحاث والتجارب المستمرّ 

لتحسين  ُيجريياالتي 
ة في تدريس يّ ن  ي  ممارساتو الم  

ة المغة وتعزيز نتائج عمميّ 
مثل من ، المغة  الطمبة تعّمم 

 تعرُّفقدرة الطمبة عمى 
المغوية وتطبيق األنماط 

 ة.القواعد والتطبيقات المغويّ 

 األول النظريات  معّمم يعتمد ال
بناًء عمى معرفة  المناسبة  

االستراتيجيات والنظريات 
م محتوى والطمبة، ويصمّ 

 المناىج ليتناسب مع  
ة االستراتيجية التدريسيّ 

المناسبة لتقديم أفضل أنماط 
مثل استخدام من التعّمم، 

 ،ثر وضوحاً أساليب تدريس أك
ابتداًء من تدريس المقاطع 

إتقان الميارات في بيدف 
واستيعاب من جية القواعد 
 .من جية ثانية النّص 

ف معرفتو بالنظريات يوظّ 
مناسب  عمى نحوٍ المختمفة 

لتدريس الطمبة فروع المغة 
ويوّظف معرفتو  ،المختمفة

 في الّصوتّيةلمنيجيات ا
ًا نّ تدريس الطمبة األصغر س  
أصوات المغة المستيدفة 

ف معرفتو يوظّ كما والقراءة، 
في رف تدريس الّص  أساليب  

ًا مادة نّ تعميم الطمبة األكبر س  
 القواعد. 

ة ُيظير معرفة أساسيّ 
باستراتيجيات التدريس 

مثل تطوير من المختمفة، 
السياقات المناسبة الستخدام 

إضافة األساليب  المغة مع  
 ذج  أو تطوير نما ،ةالبصريّ 
بل نطق تعكس سُ لطمبتو 

 الكممات. 

التدريس يستخدم نظريات   
المناسبة تعّمم واستراتيجيات ال

 ؛تعّمملمطمبة ذوي صعوبات ال
ة الخاّص  بيدف تمبية حاجاتيم

 المغة.تعّمم ب

التدريس يعرف نظريات 
التعّمم الخاّصة واستراتيجيات 

 ذوي صعوبات التعّمم.بالطمبة 

 

 كمّ يامعرفة بالمناىج  يمتمك
ُيظيُرىا  عبر جميع مستويات و 

بمحتوى  كبيرة معرفة يمتمك
العديد من  المناىج عبر  

ف المعرفة في المحتوى يوظّ 
ة األكاديمي والمناىج الدراسيّ 

معرفة بمحتوى منياج متمك ي
المغة لمستوى المرحمة 

ة معرفة بمناىج المغة العربيّ  1.3 



 

 

ة والنتائج المراحل الدراسيّ 
ة وما ىو متوقع من المرجوّ 

كما مرحمة،  الطمبة في كلّ 
معرفة بالعمميات  يمتمك
ة المرتبطة بمعالجة المعرفيّ 
القراءة والكتابة  ميارتي

)تحديد المعمومات والفيم 
لتمكين  ؛والتقييم والتفّكر(

الطمبة من التواصل الفّعال 
ة، والبقاء في الحياة الواقعيّ 

الع عمى آخر عمى اطّ 
األحداث، وتقديم الخبرات 

ة في تطوير المناىج العالميّ 
 المدرسي.  لممجتمع

ة، ويفيم المراحل الدراسيّ 
تعّمم ة الر نتائج عمميّ تطوّ 
ًء من السنوات األولى ابتدا

ويدرك  ،ةحتى المرحمة الثانويّ 
ة عناصر التكامل أىميّ 

والمتابعة التي يجب بناؤىا 
من خالل التدريس لتمبية 

الطمبة في مستواىم  حاجات
وا عدادىم لمستويات  التعميميّ 

 ة.فوف المستقبميّ الّص 

الدراسية التي يديرىا، لممرحمة 
إضافة إلى بعض المراحل 

 األخرى، كما يعرف العمميات  
المرتبطة باستيعاب  ة  المعرفيّ 

تقانيما القراءة والكتابة  وا 
)تحديد المعمومات وفيميا 

وتقييميا والتفّكر بيا(، 
ة ويستخدم ىذه المعرفة بفعاليّ 

المغة  الطمبة تعّمم لدعم 
 فّعال.  الجديدة عمى نحوٍ 

 

ة المسؤول عنيا، الدراسيّ 
والمنيجيات التربوية الالزمة 
لتدريس محتوى منياج المغة 

م نتائج يتفيّ و ،  عمى نحٍو جّيد
ة ة والخاّص العامّ تعّمم ة العمميّ 

لمقراءة والكتابة واالستماع 
ة والمحادثة والقدرة المعرفيّ 

مستوى من  ة لكلّ البصريّ 
يستخدم و ة، المستويات الدراسيّ 

ة وغيرىا من الكتب المدرسيّ 
المصادر ذات العالقة 

)الروايات والقصص وأفالم 
تعّمم ة الفيديو( لدعم عمميّ 

الطمبة في ىذه المجاالت، 
ة من وتحقيق النتائج المرجوّ 

في المرحمة تعّمم ة العمميّ 
مثل تسييل قدرة من ة، الدراسيّ 

راءة بصمت الطمبة عمى الق
 .وفيم محتوى النّص 

 وأطر القراءة والكتابة:

الفّعال معارفو معّمم ال يوّظف
في: محتوى المنياج 

ة العمميات المعرفيّ و المغوي، 
التي ينطوي عمييا استيعاب 

تقانيما؛ القراءة والكتابة  وا 
تعّمم ة عمميّ بيدف تعزيز 

وميارات  المغة  الطمبة 
ز يعزّ والقراءة والكتابة، 

 ،اىتمام الطمبة بالمغة
ىذا ويحافظ عمى مستوى 
سوء  االىتمام ويعالج أيّ 

معّمم يستخدم الكما فيم. 
التي ال  الفّعال المصادر  

يشمميا المنياج الستكمال 
ودعمو؛  محتوى المناىج
ة نتائج عمميّ  بيدف تحقيق

 ويدرك أنّ  ،الطمبةتعّمم 
عة من النتائج المتوق

المنياج يجب أن تتحقق 
ميارات المكتسبة بالو بالدعم

 

زمالئو عمى تطوير  يعمل مع  
والتدريس بناًء تعّمم برامج ال
 ،ةالمناىج الدراسيّ عمى 

يعمل عمى إثراء المناىج 
ة لتطوير ميارات الدراسيّ 

االتصال لدى الطمبة 

د من تحقيق النتائج يتأكّ 
بناًء تعّمم ة الة من عمميّ المرجوّ 

عمى المنياج الدراسي 

 



 

 

ة في بتكر  ويعرض ممارسات مُ 
اختيار محتوى المنياج 

 وتنظيمو وتقديمو.

المنياج باستخدام مصادر 
مثل األبحاث من ة )التكميميّ 

ة واألفالم( واألفالم الوثائقيّ 
 تعّممة الوتحديد أىداف عمميّ 

 ة. لممرحمة الدراسيّ 

ة، وبناًء عمى والمرحمة الدراسيّ 
كتسبة من الميارات المُ 

 فوف السابقة. الّص 
 

االستمرار في بو سابقاً 
تطويرىا عمى أساس منطقي 

د مثل التأكّ من ومتماسك، 
من معرفة الطمبة بنية 
بل الجمل قبل تعميميم سأ 
لمعرفتو  اً نموذج يعرض بناء الجمل والفقرات.

 ،ة الموجودةبالمصادر التكميميّ 
ز نتائج التي يمكن أن تعزّ 

بل الطمبة والسُّ تعّمم ة عمميّ 
المعّممون التي يستخدميا 

 ة. لعرض المناىج الدراسيّ 

مين اآلخرين يطّور لممعمّ 
بل تبادل حول سُ نموذجًا 

المعارف واختبار المحتوى 
ة األكاديمي والعمميات المعرفيّ 
المرتبطة باستيعاب القراءة 

تقانيما والكتابة  ومعالجتيا وا 
نتاجيا )تحديد المعمومات ا  و 

 وفيميا وتقييميا والتفّكر بيا(. 

 ذواتأخرى  يستخدم مصادر  
مثل الروايات أو من عالقة، 

ة حف أو األفالم الوثائقيّ الّص 
 ؛ بيدف استكمالأو األفالم

 .ودعمو تقديم المنياج

 

النتائج التي حققيا الطمبة  ُيق ّيم 
 ويتأّكد ،فوف السابقةفي الّص 
تمك  ويطّور ،كافيةمن أنيا 

الميارات لتوسيع معارف 
 الطمبة بالمناىج.

  

ة في الطالقة المغويّ  يمارس
 ويطابقجميع األوقات، 

ة في محتوى المناىج الدراسيّ 
 ويقّدمة، جميع المراحل الدراسيّ 

 إلتقانيقدم بكفاءة نموذجًا 
المغة والقدرة عمى قراءة 

ة المختمفة األنواع األدبيّ 
ة البسيطة النصيّ  والموادّ 

قيا، كما ويطبّ  يتقن المغة  
ُيظير قدرة عمى قراءة األنواع 

ة النصيّ  ة والموادّ األدبيّ 
سيولة وكفاءة،  المختمفة بكلّ 

ة، وىو غويّ لُ  طالقة يمتمك
تقان المغة إقادر عمى 

مختمفة  بطالقة، وقراءة أنواعٍ 
ة ة والنصيّ األدبيّ  من الموادّ 

 المغة: إتقان

 قدرةً الفّعال معّمم ال يمتمك
محاور المغة  معرفة عمى
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وزمالئو  طمبتوباستمرار أمام 
النماذج التي تعكس ىذه 
الممارسات، ويدعميم 
يا نفس  الكتساب المستويات 

ة من خالل من الطالقة المغويّ 
اإلشراف أو استخدام أساليب 

تدريس فّعالة أو تبادل 
 الخبرات. 

التي تطابق وفيميا، دة والمعقّ 
محتوى العديد من المراحل 

سيولة وفّعالية  ة بكلّ الدراسيّ 
أثناء في الزمالء والطمبة  أمام  

 التدريس وبعده. 

ومن خالل ويعمل 
استراتيجيات التدريس والتعميم 

 استيعابة بو عمى الخاّص 
البسيطة والمعقدة  النصوص

 -عمى األقلّ -التي تتطابق 
ة محتوى المراحل الدراسيّ  مع  

 والّصفوفسيا التي يدرّ 
؛ األخرى السابقة والالحقة

يصاليا الرسائل  بيدف نقل وا 
 فّعال.  إلى الطمبة عمى نحوٍ 

بسيولة وكفاءة، فضاًل عن 
استيعاب النصوص البسيطة 
والمعقدة التي تتطابق عمى 

محتوى المراحل  مع   األقلّ 
 سيا. ة التي يدرّ الدراسيّ 

تقانيا ة الخمسةالعربيّ  : وا 
المحادثة، و االستماع، 

 والمعرفة ،الكتابةو القراءة، و 
نتاج إويستطيع  ،ةالبصريّ 
وتفسيرىا وفيميا المغة 

بطالقة )أي بسيولة 
 ، كما يمتمك القدرةوكفاءة(

عمى دعم الطمبة في 
  اكتساب ىذه الميارات.

في اختيار  زمالءهيدعم 
المصادر المناسبة 

ة بتكر  واستخداميا بأساليب مُ 
قدرة  ؛ بيدف تعزيزوفّعالة

 تقان المغة.إالطمبة عمى 

م نموذجًا الستخدام يقدّ 
ز المصادر المختمفة التي تعزّ 

تقان الطمبة إمن مستوى 
م نموذجًا حول يقدّ كما لمغة، ا

الوقت المناسب الستخدام تمك 
المصادر بناًء عمى النتائج 

 المتوقعة.

أعمار  يستخدم ما يتناسب مع  
الطمبة من كتب وشعر 

وأنشطة استماع إلى نشرة 
األخبار ومشاىدة األفالم 

تطّور  ؛ بيدف تسييلةالوثائقيّ 
 .المغة  الطمبة تقان إمستوى 

 ب ُسُبل  ة أساسيّ معرفة  يمتمك
 ،استخدام المصادر المختمفة

التي تساعد الطمبة عمى و 
ويدرك الوقت  المغة،  إتقان

 المناسب  الستخداميا، من
مثل الكتب المناسبة ألعمار 

 ،تقان القراءة(إالطمبة )
ة ومشاىدة األفالم الوثائقيّ 

واالستماع إلى  ،ةبالمغة العربيّ 
أو نشرة األخبار  المذياع

ة/ )الطالقة السماعيّ 
 االستيعاب السمعي(.



 

 

يمتمك معرفة واسعة 
باالختالفات الموجودة بين 

ة والمغة ة العاميّ المغة العربيّ 
، وينقميا إلى الفصيحةة العربيّ 

توضيح  الطمبة والزمالء، مع  
غموض حول وقت  أيّ 

نسخة من المغة  استخدام كلّ 
 .المناسب ووقتيا

 كبيرةيمتمك معرفة 
ة ة والدالليّ حويّ باالختالفات النّ 
ة ة العاميّ بين المغة العربيّ 

، الفصيحةة والمغة العربيّ 
مبّينًا لمطمبة،  ياويشرح

المختمفة  استخدامات المغة
 مستعينًا بأمثمةوكيف نشأت، 

 ة ومقارنات بين االثنين.واقعيّ 

يعرف متى يستخدم تمك 
 المصادر المختمفة.

باالختالفات  معرفة يمتمك
ة بين المغة ة والنحويّ البنيويّ 
ة ة والمغة العربيّ ة العاميّ العربيّ 

 .الفصيحة
 

  
 
 

يمتمك معرفة باالختالفات 
المغة  ة بينة والنحويّ البنيويّ 
ة ة والمغة العربيّ ة العاميّ العربيّ 

وينقل تمك الفروق  الفصيحة،
 وعمى نحوٍ ببراعة إلى الطمبة 

 مباشر.

 

 ب ُسُبل  واسعة  معرفة يمتمك
 رةاستخدام المصادر المتوفّ 

ة لدعم عمميّ  ووقتيا المناسب
إلى زمالئو م الطمبة، ويقدّ تعّمم 

 المعرفة. لتمكنموذجًا 

 بالمصادرواسعة  خبرة يمتمك
رة ووقت استخداميا، المتوفّ 

المناىج  كما يعرف أنّ 
ة المستخدمة ليست الدراسيّ 

مصدرًا منفصاًل ولكنيا 
ب إضافة األفكار واآلراء تتطمّ 

والحصول عمى الدعم من 
 ،العديد من المصادر األخرى 

 كبيرة معرفة يمتمك
ر ويستخدم المتوفّ  ،بالمصادر

ة لمساعدة بكفاءة وفعاليّ منيا 
واالندماج تعّمم الطمبة عمى ال

ي ة  ة في الممارسات التدريسيّ  ُبغ 
 المحتوى الدراسي. تعزيز

يمتمك معرفة أساسّية 
بالمصادر المختمفة المتوّفرة 
وأىمّية استخداميا، بما في 
ذلك أىمّية الحاسوب أو 

إلى اإلنترنت أو الوصول 
 مصادر المكتبة المتوفرة.

رة معرفة بالمصادر المتوفّ 
 :بل استخدامياسأ و  

 الفّعال المصادر  معّمم د اليحدّ 
األخرى المطموبة لمحصول 
عمى المعرفة التي يحتاج 

، إلييا طمبتوإلييا أو يحتاج 
سواء من خالل استخدام 
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التي يمكن الحصول عمييا 
ة من خالل القنوات اإللكترونيّ 

 أو المكتبة.

أجيزة الحاسوب في مختبر 
الحاسوب أو الكتب من 

 د المصادر  يحدّ والمكتبة، 
تعّمم ة الالزمة لتعزيز عمميّ 

، ويستخدم المناىجالطمبة 
ىذه المصادر إلشراك الطمبة 

ة تعّمميم إلثراء ودعم عمميّ 
يدرك كما  ،معنى المحتوى 

مصدر  الكتاب المدرسيّ  أنّ 
في تدريس  يأسيمإضافي 

المزيد من المغة ويتطمب 
المصادر لتوضيح محفزات 

مع والمحتوى الذي يطّ تعّمم ال
 عميو الطمبة.

 وسجالتٍ  ةً زمنيّ  ر جداول  يطوّ 
المعّممين  ويتبادليا مع  

اآلخرين لتحديد المصادر 
فّعال،  عمى نحوٍ واستخداميا 
مواجيات بين  ومن غير  

المعّممين، كما يمكنو تدريب 
طرائق المعّممين اآلخرين عمى 

؛ بيدف من المصادر اإلفادة
الطمبة تعّمم ة عمميّ  دعم

ا ممّ  ،ر ومستقلّ بتك  بأسموب مُ 
ز قدرتيم عمى تحقيق يعزّ 

المطموبة تعّمم ة العمميّ  نتائج  
من خالل ممارسة المغة عمى 

 ة.نحٍو أكبر وأكثر استقالليّ 

يتيح الفرصة أمام الطمبة 
ة وابتكار لالختيار بحريّ 

في المصادر التي يرغبون 
تعّمم ة الاستخداميا لدعم عمميّ 

كما يمكن  ،مستقلّ  عمى نحوٍ 
استخدام المصادر لتنويع  لو

ضافة  أساليب التدريس وا 
ة في المصادر التكنولوجيّ 

التدريس من خالل تطوير 
ة لبطاقات إلكترونيّ  مواقع  

أو استخدام أفالم تعّمم ال
لطمبة ا إلىالفيديو أو الطمب 
 إجراء األبحاث. 

 ؛مختبر الحاسوب استخدام
الطمبة من  بيدف تمّكن

البحث عن المقاالت الحديثة 
يجادىا،  والقصائد والقصص وا 

كما يمكن لمطبة مناقشة 
ة األدبيّ  الفروقات بين الموادّ 

 الحديثة الموجودة عبر  
 الموادّ  القنوات اإللكترونية مع  

رة في ة األقدم المتوفّ األدبيّ 
  كتبة.الم

ة يمتمك معرفًة أساسيّ 
من األىم  ُتع دُّ بالمصادر التي 
في إشراك  حيُث مساعدُتيا

الطمبة وتعّمميم، والمصادر 
تعّمم ز التي يمكن أن تعزّ 

المحتوى، من مثل الطمبة 
ة قراءة مصادر أىميّ  معرفتو

المكتبة لتوسيع نطاق 
 أفكارٍ  وتعّرفُ  ،المفردات

 وتطبيقات مختمفة لمغة.

بجوانب واسعة  معرفة يمتمك
 ،ةة والتاريخيّ الثقافيّ  المغة
نموذجًا لزمالئو وطمبتو م ويقدّ 

من خالل استخدام النثر أو 
عر واألفالم والموسيقى الشّ  

 بأبعاد كبيرة معرفة يمتمك
ة من ة والتاريخيّ الثقافيّ المغة 

خالل تدريسيا بكفاءة 
 واستخداميا في أساليب

 التدريس.

ي ظير، من خالل التدريس، 
ة الثقافيّ  ألبعاد المغةفيمًا 

وينقل ىذه المعرفة  ،ةوالتاريخيّ 
مباشر وضمني  عمى نحوٍ 

وء ط الضَّ لمطمبة بطريقة تسمّ 

فة يعرف  أبعاد  المغة الُمستيد 
 ، ويمتمكة  والتاريخيّ  ة  الثقافيّ 
 بطبيعة المغةة أساسيّ معرفة

وبأنماط المغة المتطورة 
 المختمفة )من حيثُ العربّية 

بأبعاد المغة معرفة 
فة  ة الثقافيّ المأستيد 

 ة:والتاريخيّ 
 معرفةالفّعال معّمم ال يمتمك
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حف القديمة وت والّص والّص 
 تسميط ؛ بيدفوالجديدة

 موضوعاتوء عمى الضَّ 
أوقات مختمفة  مختمفة عبر  

في التاريخ، ويناقش ىذا 
ة ياقات التعميميّ ضمن الس
وء ط الضَّ يسمّ كما وخارجيا، 

المتطورة  طبيعة المغةعمى 
في التواصل اليومي  ودورىا

األنماط  معالجةمن خالل 
المختمفة عمى نحٍو ة األدبيّ 

 لمختمف تحميمي. 

ة المختمفة عمى األنواع األدبيّ 
؛ رةالمتطوّ  وطبيعة المغة

إلى العوامل  بيدف االستجابة
ة ة واالجتماعيّ الثقافيّ 

، وتطوير الُمي ّمةة واالقتصاديّ 
 فة.ستيد  تقدير الطمبة لمغة المُ 

 

ة والمغة العاميّ  المغةُ 
 ة(.األكاديميّ 

 
 
 
 

فة  بأبعاد المغة المأستيد 
ة ة والتاريخيّ الثقافيّ 

ويستخدميا خالل التدريس، 
م تمامًا تأثير العوامل يتفيّ و 

ة ة والثقافيّ التاريخيّ 
 فية ة واالقتصاديّ واالجتماعيّ 

كما  ،ةر المغة العربيّ تطوّ 
وء يسعى إلى تسميط الض  
رة لمغة عمى الطبيعة المتطوّ 

مرور الوقت من خالل  مع  
 تدريس المغةاستراتيجيات 
 ؛ بأغية  اليومي واستخداميا

 ة المغويّ  ميارات الطمبة تعزيز
ثراء فيميم لمثقافة.  ، وا 

ويدعميم  زمالءهيوّجو 
أفضل  عمى استخدامبيم ويدرّ 

األساليب الستكمال ىذه 
ة واستخداميا األبعاد الثقافيّ 

 ؛ بيدف تعزيزوتدريسيا
مستوى تقدير المعّممين 

ة الثقافيّ  ألبعاد المغةوالطمبة 
 ة.والتاريخيّ 

 طبيعة  المغة  م تمامًا يتفيّ  
ويستخدم المقارنات  ،رة  المتطوّ 

بين النصوص القديمة 
وتيات والجديدة والّص 

والموسيقى واألفالم لتسميط 
تطّور المغة  بلوء عمى سُ الضَّ 

 ، منمختمفةٍ  بناًء عمى عوامل  
ة مثل العوامل الثقافيّ 

 ،ةة واالقتصاديّ واالجتماعيّ 
ة األدبيّ  الموادّ  ويتقن تدريس  

  



 

 

أثناء نقل ثقافة في المختمفة 
 ؛ كي يكتسبواالمغة إلى الطمبة

من  ويمارسوىاىذه المعرفة 
في  المغةخالل استخداميم 

مختمفة، وزيادة  مواقف  
 فة.ستيد  تقديرىم لمغة المُ 

متمّيز لمفظ مستوى  -
تقان المغ ة الكممات وا 

ووضوح المعنى خالل 
 .تدريس المغة

المعرفة في م استخدا -
تدريس الطمبة وتدريب 

 المعّممين. 
 المعّممين استخدام -

المدرسة  مصادروالطمبة 
 المختمفة.

األبحاث لتطوير  إجراء -
 لمتطويرالمدارس أو 

أو  الشخصيّ  يّ ن  ي  الم  
 .لكمييما

 عمى المبادرات بيقتط -
 المدرسة. مستوى 

مستوى متمّيز لمفظ  -
تقان المغة  الكممات وا 

ووضوح المعنى خالل 
 تدريس المغة.

استخدام المعرفة في  -
تدريس الطمبة وتدريب 

 المعّممين.
يوظف المعرفة في  -

  .التدريس
 المعّمميناستخدام  -

المدرسة  مصادروالطمبة 
  المختمفة.

تطبيق المبادرات عمى  -
 مستوى المدرسة.

إتاحة الفرص لمطمبة  -
ة المغة العربيّ لممارسة 

مستوى صحيح لمفظ  -
تقان المغة  الكممات وا 

ووضوح المعنى خالل 
 تدريس المغة.

استخدام المعرفة في  -
 تدريس الطمبة.

األىالي والطمبة يثق  -
 .وومياراتالمعّمم بقدرات 

تعّمم يظير االستعداد لم -
 .المستمرّ 

في  اً مستمرّ  اً يظير تحّسن -
 .األداء

 المعّمميناستخدام  -
المدرسة  مصادروالطمبة 
 المختمفة.

إتاحة الفرص لمطمبة  -

مستوى صحيح لمفظ  -
تقان المغة  الكممات وا 

ووضوح المعنى خالل 
  تدريس المغة.

استخدام المعرفة في  -
 تدريس الطمبة.

معّمم يتبع بنجاح توجيو ال -
الخبير معّمم المشرف أو ال

 دة.محدّ  لمّدة
تعّمم يظير االستعداد لم -

 .المستمرّ 
والطمبة  المعّمميناستخدام  -

المدرسة  مصادر
 المختمفة.

إتاحة الفرص لمطمبة  -
ة المغة العربيّ لممارسة 

 راتالمؤشّ 



 

 

إتاحة الفرص لمطمبة  -
ة المغة العربيّ لممارسة 
من خالل  الفصيحة

ة باستخدام أنشطة حقيقيّ 
 ،مختمفة وأصيمة مصادر  

يجاد فرص  ة واقعيّ تعّمم وا 
حيث يستطيع الطمبة 

 ممارسة المغة.
المعّممون ىم القادرون  -

المغة تعّمم عمى دعم 
د والتأكّ  الفصيحة،ة العربيّ 

ر المصادر من توفّ 
الحديثة لتدريس المغة 

 بنجاح.

من خالل  الفصيحة
 استخدامبة أنشطة حقيقيّ 

  .وأصيمة مختمفة مصادر  
ة واقعيّ تعّمم إيجاد فرص  -

حيث يستطيع الطمبة 
 ممارسة المغة.

أعضاء  االنضمام إلى -
 ةيّ ن  ي  الم  تعّمم مجتمعات ال

 .وقادتيا

ة المغة العربيّ لممارسة 
من خالل  الفصيحة

ة باستخدام أنشطة حقيقيّ 
 .مختمفة وأصيمة مصادر  

من خالل  الفصيحة
ة باستخدام أنشطة حقيقيّ 

 مختمفة وأصيمة. مصادر  

ة في المغة شيادة جامعيّ  -
)درجة  ةالعربيّ 

أو ما  البكالوريوس(
 يعادليا.

 ةالخاّص  التدريب شيادات -
ّّ ن  ي  الم   ربالتطوّ   .ّي

 المبتدئ معّممال توجيو -
  تدريبو. أو ،وكفاءة بنجاح

ة في المغة شيادة جامعيّ  -
ة )درجة العربيّ 

البكالوريوس( أو ما 
 يعادليا.

 ةالخاّص  التدريب شيادات -
ّّ ن  ي  الم   ربالتطوّ   .ّي

 المبتدئ معّممال توجيو -
 تدريبو. أو ،وكفاءة بنجاح

ة في المغة شيادة جامعيّ  -
ة )درجة العربيّ 

البكالوريوس( أو ما 
 يعادليا.

 ةالخاّص  التدريب شيادات -
 .يّ ن  ي  الم   ربالتطوّ 

 في ستخدمةالمُ  المغة -
  .المكتوبة ططالخُ 

 المغة في ةجامعيّ  شيادة -
 )درجة ةالعربيّ 

 ما أو ،البكالوريوس(
 .يعادليا

 في ستخدمةالمُ  المغة -
 .التدريس خطط

 ستخدمةالمُ  التقويم أنواع -
 الطمبة إنجازات لتقييم

 األدلة



 

 

 في ستخدمةالمُ  المغة -
 وغيرىا المكتوبة ططالخُ 
  .الوثائق من

 في ستخدمةالمُ  المغة -
 مةقدّ المُ  الراجعة التغذية

 ةوخاّص  ،الطالب من
  .المكتوبة الراجعة التغذية

 الغرفة مالحظة جمسات -
 وطريقة )المعرفة ةالصفيّ 
ضافة التفكير  التغذية وا 
 من مةقدّ المُ  الراجعة
 التقارير مع   الطالب(

 .العالقة ذوات
 في ستخدمةالمُ  المغة -

 الدروس داخل التدريس
 في الزمالء ومع   وخارجيا
 .مختمفة ةيّ ن  ي  م   سياقات

 خالل الطالب تعّمم نتائج -
  .دةمحدّ  ةزمنيّ  مّدة

مة قدّ التغذية الراجعة المُ  -
 .من الطالب والزمالء

 في ستخدمةالمُ  المغة -
 وغيرىا المكتوبة الخطط

 .قالوثائ من
 في ستخدمةالمُ  المغة -

 مةقدّ المُ  الراجعة التغذية
 ةوخاّص  ،الطالب من

  .المكتوبة الراجعة التغذية
 الغرفة مالحظة جمسات -

 وطريقة )المعرفة ةالصفيّ 
ضافة التفكير  التغذية وا 
 من مةقدّ المُ  الراجعة
 الطالب(

 في ستخدمةالمُ  المغة -
 الدروس داخل التدريس
 .وخارجيا

 خالل الطالب تعّمم نتائج -
  .دةمحدّ  ةزمنيّ  مّدة

مة قدّ التغذية الراجعة المُ  -
 .من الطالب

 في ستخدمةالمُ  المغة -
 مةقدّ المُ  الراجعة التغذية

 ةوخاّص  ،الطالب من
  .المكتوبة الراجعة التغذية

 الغرفة مالحظة جمسات -
 المعرفة )لمراقبة ةالصفيّ 
 التفكير( وطريقة

 في ستخدمةالمُ  المغة  -
 الغرفة داخل التدريس
 .وخارجيا الصّفية

 .شرفالمُ  ق/نسّ المُ  تقرير -
 خالل الطالب تعّمم نتائج -

 .دةمحدّ  ةزمنيّ  مّدة
 مةقدّ المُ  الراجعة التغذية -

 .الطالب من

 األداء في ومياراتيم
 وتفاعمي ومنتج ح)متفتّ 
 والقراءة الكتابة في

 واالستماع ثوالتحدّ 
 .ة(البصريّ  واألنماط

 في المستخدمة المغة -
  .المكتوبة الخطط

 في ستخدمةالمُ  المغة -
 مةقدّ المُ  الراجعة التغذية

 .الطالب من
 الغرفة مالحظة جمسات -

 المعرفة )لمراقبة ةالصفيّ 
 التفكير( وطريقة

 خالل التدريس لغة -
 .الدروس

 ق/نسّ المُ  وّجو/المُ  تقرير -
 .شرفالمُ 

 خالل الطالب تعّمم نتائج -
  .دةمحدّ  ةزمنيّ  مّدة

 مةقدّ المُ  الراجعة التغذية -
 .الطالب من

 



 

 

 الثاني الرئيسالمحور 

 الوصف:

ءُ معّمم يستخدم ال وتدريس  ،التركيز عمى تدريس المغة، وتدريس المغة من خالل المغة المغة، مع  تعّمم ة بأحدث االستراتيجيات والنظريات الخاّص  الُكف 
ءُ معّمم الطمبة عن المغة. ويستخدم ال وأخرى  ،ةتفاعميّ  مثل استخدام أساليب  من ة، خميطًا من المنيجيات لمحصول عمى أفضل النتائج التعميميّ  الُكف 

ليا  أنّ معّمم فوف األكبر، وأساليب أخرى قد يجد ال" لمّص تعّممالمغة واستراتيجيات "المناقشة لم إتقانح الفشل في ة عمى المشروعات، وأخرى توّض مبنيّ 
ءُ معّمم ز ال. وال يركّ الصفّيةمناسبة لسياق الغرفة انيا و  تأثيراً  ، بل يستخدم أيضًا فقط ة الرسمية لمغةالمغويّ  القواعدعمى و أساليب التدريس عمى  الُكف 

ة وضمن تمنح الطمبة فرصًا الكتساب المغة من خالل فيميا وقراءتيا وتفسيرىا، إضافة إلى تطبيقيا في سياقات تمقائيّ االستراتيجيات التي 
ءُ معّمم عة. ويمكن لممتنوّ  موضوعات وتدريسيم، إضافة إلى تطبيق استراتيجيات تتيح لمطمبة فرصًا لتطبيق تعّمم مراعاة الطمبة ذوي صعوبات ال الُكف 

ءُ معّمم ة. ويستخدم الفي تجاربيم اليوميّ  تعّممةىاة التي ويّ الميارات المغ ة تراعي الفوارق بين الجنسين في الغرف وتقييميّ  ةً تعميميّ  استراتيجياتٍ  الُكف 
 .المغة  اكتساب الطمبة  فيقد تؤثر  التي ،ة عمى النوع االجتماعيّ ة المبنيّ الثقافيّ  والّسموكاترفات ، إضافة إلى التّص الصفّية

 :عّمممستويات أداء الم
 المحور الفرعي  ص/ المبتدئالمعّمم المرخّ  الُمتخّصصالمعّمم  لالمعّمم األوّ  المعّمم الخبير 



 

 

يبحث باستمرار عن فرص 
إلثراء تعّممو وتطوير 

استراتيجياتو التدريسية، وبناًء 
عمى تعّمم عميو يطبق ىذا ال

 طالبو. 

م نموذجًا حول ممارساتو يقدّ 
دة عمى النظريات المؤكّ ة المبنيّ 

بناًء عمى خبرتو ومعرفتو 
كما  اآلخرين،بالطمبة وزمالئو 

 أحدثم نموذجًا الستخدام يقدّ 
النظريات واالستراتيجيات أمام 
زمالئو، ويتبادل معيم األفكار 

 واألبحاث واالستراتيجيات.

يوظف معرفتو بأحدث 
استراتيجيات ونظريات تدريس 

 . فعالية الطرائقالمغة بأكثر 

ىناك فروعًا مختمفة  يدرك أنّ 
القراءة تعّمم المغة و تعّمم من 

والكتابة التي يجب تدريسيا 
باستخدام أحدث االستراتيجيات 

ّدلُ والنظريات المناسبة،  ُيع   و 
أسموبو في التدريس باستخدام 
تمك االستراتيجيات والنظريات 

 سياقات الطمبةبناًء عمى 
 ة وثقافاتيم وقدراتيم. الفرديّ 

التدريس من خالل تطبيق 
أحدث استراتيجيات ونظريات 

 :الفصيحةة المغة العربيّ تعّمم 

نظريات  الفّعال أنّ معّمم يدرك ال
تعّمم ومنيجيات تدريس المغة و 

ر القراءة والكتابة تتطوّ 
باستمرار بعد اختبار منيجيات 

جراء  التدريس الجديدة وا 
ويعرف  ،األبحاث حوليا

، رةبكّ لمسنوات المأ  مفيدةً  نظريات  
ح مثل فرضيّ  من ة "المرشِّّ

مع عمى ويطّ  ،العاطفي" )كراشن(
 أحدث نظريات تدريس المغة

 يستخدم النظرياتِّ و، وأساليبيا
التي تأظير دلياًل  والمنيجياتِّ 

عمى طموح أساليب التدريس 
الطمبة تعّمم في تحسين مستوى 

، والتفّكر في تمك األساليب المغة
 حاجاتوتعديميا بناًء عمى 

الطمبة ومشاركتيم ونتائج 
معّمم ف كما يوظّ ة التعّمم. عمميّ 

2.1 

يستخدم األبحاث الختبار 
ممارساتو وتوسيع نطاقو في 
تدريس المغة، إضافة إلى 

تعميق معرفتو باالستراتيجيات 
والنظريات واألفكار والنتائج 
القائمة، ويعمل عمى تعديل 

األخذ  ممارساتو وفقًا لذلك، مع  
ثقافة المغة وطبيعتيا  بالُحسبان
 .طمبتووقدرات 

 يعّدل أساليبو لتتناسب مع  
ة ، فضاًل الفرديّ الطمبة  حاجات

عن تعديل أساليبو في التدريس 
واستخدام المصادر بطريقة 

تعّمم فّعالة لتحسين خبرات ال
 عمى المستوى الفردي.

معّمم ال تعتمد استراتيجيات ال
وقراراتو التعميمية عمى 

، ولكنو يبني فقط النظريات
عمى  ة  و التدريسيّ استراتيجيات  
عمى وتطّورىم و  بطمبتومعرفتو 

 ؛ بيدف زيادةالمغة والمحتوى 
 .تعّمميمنتائج 

طمبة المغة المبتدئين  يعرف أنّ 
ا يمكنيم ممّ  قد يفيمون أكثر  

توضيح إلى لذا يدعوىم  ؛قولو
ير عن ما فيموه أو التعب

استيعابيم من خالل الرسومات 
ة من لغويّ  أو استخدام مصادر  

ة )المغة العربيّ  مّ لغتيم األُ 
ثون بيا( ة التي يتحدّ العاميّ 

لشرح ما فيموه من المغة 
 .الفصيحةة العربيّ 

 في تبادلالزمالء  يتعاون مع  
وفي ل إليو ما توّص 

ويناقش معيم  ،استراتيجياتو

االىتمامات قد  يعرف أنّ 
تختمف بين الطمبة بناًء عمى 

براتيم  ونوعيموخمفياتيم  خ 

ة األكاديميّ ق إلى المغة لمتطرّ 
ّرسة، قد واألدبيّ  لغة  ُيد 

ة في الخطابة األكاديميّ 

 ،المغة طمبة ع تحفيز  يستطي
و"التفاوض  ،غارحتى الّص 

عمى المعنى" بحسب مستوى 



 

 

لتحديد  الجديدة   النظريات  
كي تعديل المناىج  طرائق

االستراتيجيات  تتناسب مع  
 الجديدة. 

م ن  ث مّ االجتماعي،  يستخدم  و 
ة لتعزيز تمك الفروقات الفرديّ 

اإلبداع في دروس الكتابة 
 ة.اإلبداعيّ 

الطمبة  إلىالمناقشات ويطمب 
مواصمة التفاوض حول معاني 

الكممات من خالل إقناعيم 
ة جّ ة أو الحُ ة الشفويّ جّ بالحُ 

المكتوبة أو إعالنات الخدمة 
باستخدام  ُنشرتة التي العامّ 

 المعمومات.  ة  يّ ن  ق  ت   مٍ ظُ نُ 

وتبعًا ر المناسب التطوّ 
 يم. التي تيمّ  لمموضوعات

ة التربويّ  المغات الفّعال األساليب  
حاجات زة بناًء عمى المتميّ 
التي قد تتنّوع  ،ةالفرديّ  الطمبة

 ،السابقة معرفة المغةبناًء عمى 
 ، )منةخارجيّ  تتأثر بعوامل  وقد 

ة ة الخاّص ورة النمطيّ مثل )الّص 
ويعمل عمى تطوير  ،بالجنسين(

 المغة.تعّمم بيئة آمنة وداعمة ل

 

يضمن وجود فرص لتحفيز 
المغة، عمى تعّمم عمى الطمبة 

غم من العوامل المحتممة الرّ 
ُيع دلُ ذلك،  فيالتي قد تؤثر   و 

 لتناسب   ة  و التدريسيّ استراتيجيات  
ويتبادل  ،جميع الطمبة حاجات

مع  التعامل  طرائق  الزمالء  مع  
 ىذه القضايا. 

 عمى تعزيزيعمل مع زمالئو 
ويتكاتُف جميع الطمبة، تعّمم 
لمواصمة تطوير المناىج  معيم

ة والتفكير في أساليب الدراسيّ 
 التدريس.

ة أساسيّ معرفة معّمم ال يمتمك
ة ة والخارجيّ بالعوامل الداخميّ 

 ،المغةتعّمم  فيؤثر التي ت
 ولديو استراتيجيات لمعالجتيا. 

 

أساسية بالعوامل معرفة  يمتمك
ة التي تؤثر ة والخارجيّ الداخميّ 

 ، ومثاُل ذلك أنّ المغةتعّمم  في
قد يعتقد أحد الطمبة الذكور 

 ،أنو ال يستطيع استخدام المغة
 فقط ألنو صبي. 

ة ورة النمطيّ لمعالجة الّص 
الجنسين تعّمم الموجودة حول 

لمغة إذا كانت واضحة في 
أن  ينبغي لوُ ، الصفّيةالغرفة 

النصوص  د من أنّ يتأكّ 
مة تشمل كال الجنسين ستخد  المُ 
ة ور النمطيّ الّص  تتخّممياوال 

عميو االستمرار في  يعمم أنّ 
مغة تحسين معرفتو بال

رة واستراتيجيات التدريس المتوفّ 
أو التي يمكنو أن يطّورىا، 

م ن  ث مّ  متابعة في  يستمرّ  و 
التدريبات والدورات والشيادات 

وقراءة  ،المغة الُمتعّمقة بتديس

ة آمنة ر بيئة تعميميّ يطوّ 
 تمّبي ،المغةتعّمم وداعمة ل
من  ة  الفرديّ الطمبة   حاجات  

سبقة المُ  جية، وتغّير أحكام يم
 يم.عن أنفس   والحالّية

ييدف إلى توسيع معرفتو 
بالنظريات واالستراتيجيات من 

ة خالل قراءة األبحاث الحاليّ 
 يّ ن  ي  والمشاركة في التطّور الم  
ة أو مشاىدة البرامج التعميميّ 

وتطبيق ىذه  ،ةاإللكترونيّ 
في أساليب ة المعمومات بفعاليّ 



 

 

كما اىتماماتيم،  وتتوافق مع  
ىذه النصوص  ينبغي لُو تبادل

 الزمالء. مع  

ومشاركة  ،ةاألبحاث الحاليّ 
 زمالئو. النتائج مع  

 التدريس.

ع باستمرار معرفتو يوسّ 
باستراتيجيات ونظريات تدريس 

والمغة  الفصيحة العربّيةالمغة 
ة، ويحضر ة العاميّ العربيّ 
 زمالءهويوّجو  ةً تدريبيّ  دوراتٍ 
 مين آخرين.ومعمّ 

يواصل العمل عمى توسيع  
ة معرفتو بالمغة العربيّ 

واستراتيجيات التدريس والتعّمم، 
 اّطالعو عمى أحدثمن 

األبحاث والمشاركة في 
ة التدريبات وتطبيقيا بفعاليّ 
ودمج ىذه المعمومات في 

 ة.التعميميّ  ممارساتو

 

لُ  دّ  و لتناسب أساليب   ُيع 
خصائص الطمبة ذوي 

وحاجات يم، تعّمم صعوبات ال
في  زمالءه ويقودىمويوّجو 

ة تدريسيّ  اختيار استراتيجياتٍ 
لتناسب الطمبة  متباينةٍ  وبرامج  

وفي ذوي صعوبات التعّمم، 
في الغرفة تعّمم بيئة ال تعديل
لتكون داعمة ومناسبة  الصفّية
ذوي  تعّمم الطمبة لحاجات

توجيو  وفيصعوبات التعّمم، 

مُ  مّ  النماذج لمجموعة  ُيص 
شاممة من استراتيجيات 

التي تمّيز وبرامجو التدريس 
الطمبة ذوي صعوبات التعّمم، 
ُميا، ما  ُيقدّ  ُيقيّ ُميا و  ُرىا و  ُيط وّ  و 

 زمالئو عمى تحديد يعمل مع  
الطمبة،  تواجوالصعوبات التي 

عمى  إلى الحصولويسعى 
صة الخبرات المتخّص 

 لمساعدتيم في تطوير أساليبيم
 والتدريس. تعّمم في ال

عة من مجموعة متنوّ  يختارُ 
ي التي تمبّ تعّمم استراتيجيات ال

ذوي  تعّمم الطمبة حاجات
 عة،ة المتنوّ القدرات التعميميّ 

دّ   ُيع  ُيط وّ  و   ،ُمياُرىا ويستخد  ُليا و 
ّممُ كما  ة األنشطة التعميميّ  ُيص 

التي تدعم مشاركة الطمبة ذوي 
ُينّفذىا صعوبات التعّمم  .و 

بحاجات ة أساسيّ ُيظير معرفة 
تعّمم ذوي صعوبات ال الطمبة

البسيطة إلى  ؛المختمفة
 معتدلة، ويعرف أنّ 

استراتيجيات التدريس يجب أن 
يم قدرات   تكون مختمفة لتناسب  

واىتماماتيم  تعّمم المغةعمى 
 .بيا

أساليب تدريس الطمبة ذوي 
 وتعّمميم:تعّمم صعوبات ال

 معرفةالمغة الفّعال معّمم  يمتمك
باستراتيجيات أساليب التدريس 

ي التي تمبّ تعّمم ة الوعمميّ 
المختمفة، كما تعّمم صعوبات ال

أنو قادر عمى تشخيص 
البسيطة أو تعّمم صعوبات ال

إجراء اإلحاالت إلى 
صين في صعوبات المتخّص 
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لتحديد وقت ظيور  زمالئو
الحاجة إلى الحصول عمى 

 صة. مساعدة وخبرات متخّص 

م الدعم لتمبية التعّمم، ويقدّ 
الطمبة ذوي صعوبات  حاجات

ل أشكال مختمفة من خال تعّمم ال
من أساليب تدريس المغة 

بل تحديد واألنشطة، ويعرف سأ 
ما إذا كان الطالب يعاني 

بناًء عمى تعّمم صعوبات 
د ، ويحدّ تعّممومشاركتو ونتائج 

ة يّ نِّ ي  متى تكون الخبرة المِّ 
ة مطموبة الحتواء الخارجيّ 
المغة،  إلى تعّممالطمبة  حاجات

مثل معالج النطق لمطالب من 
 يمكنو نطق العديد من الذي ال

األحرف أو التشخيص 
صص لمتالزمة المتخّ 

 .ةة الظالميّ الحساسيّ 
  

ُد طرائق   دّ  لتدريس  بتكرةً مُ  ُيح 
؛ تعّممالطمبة ذوي صعوبات ال

من نتائج  ُبغية  اإلفادة الُمثمى
 االستراتيجيات   التعّمم، ويختبرُ 

ة عمى األبحاث واألدلّ المبنّية  
 ة.الدوليّ ة أو الوطنيّ 

م نموذجًا الستخدام يقدّ 
 ة المناسبةالمصادر التدريسيّ 

، بما في ذلك واختيار ىا
ات المساعدة، ويعمل يّ ن  ق  التَّ 

بل حول سُ  نموذجتقديم عمى 
 بيئة الغرفة الصفّيةتعديل 
الطمبة  حاجاتة لتناسب الماديّ 

من  ،تعّممذوي صعوبات ال
الطمبة  ذلك  فيأن يؤثر  غير  

 . اآلخرين

ية التعميمّ  المصادر   يختارُ 
المناسبة ويستخدميا، بما في 

ات المساعدة، يّ ن  ق  ذلك التَّ 
بيئة الغرفة ويعمل عمى تعديل 

ب  ة الماديّ  الصفّية س   الحاجة.ح 

 

حول  نموذجيسعى إلى تطوير  
 وقت شخصيّ تخصيص 

؛ تعّمملمطمبة ذوي صعوبات ال
م  من  ُبغية  التأّكد ة عمميّ تقدُّ

ن تعّمميم  ت ح سُّ  .نتائجيم و 

يسعى إلى تخصيص 
االىتمام/ الوقت الشخصي 

تعّمم الطمبة ذوي  لحاجاتفقًا و  
ة الخاّص  صعوبات التعّمم

 والفريدة.

 

ُد لمطمبة دّ   ات  يّ ن  ق  التَّ  ُيح 
؛ بثغية  ةبتكر  المُ  واألساليب  

المغوّية من معارفيم  تطبيق
وتطوير فيميم المغة  ، جية

؛ م نموذجًا لممارسات العمليقدّ 
الفرص أمام  بيدف إتاحة

الطمبة لتطبيق الميارات 
ة التي اكتسبوىا المغويّ 

ة لتعزيز عمميّ  المفاىيم   ق  بّ ط  يُ 
الطمبة وتعميق فيميم تعّمم 
 إلى تعزيز، كما يسعى المغة  

اىتماميم بالمغة من خالل 

ة بأن معرفة أساسيّ  ُيظيرُ 
 ،م  ي  م   أمر   المغة  تطبيق الطمبة 

، ح مدى فيميم لياويوّض 
ُيع مّ قُ  المفاىيم التي  و 

المغة  تعّمم  تيسير تطبيق الطمبة 
 :الفصيحةة العربيّ 

عمى  أنّ  الفّعالأ  المغةِّ  معّممأ يدرك 
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 ة مع  باستخدام تطبيقات حقيقيّ  أعمق. نحوٍ وتقديرىا عمى 
م نموذجًا الزمالء، كما يقدّ 

بل تعزيز ىذا التطبيق حول سُ 
ة التي إلثراء المعرفة النظريّ 

يجب عمى الطمبة اكتسابيا في 
 .الفصيحةة عربيّ المغة ال

تمريناٍت ليم  ُيضيفُ اكتسبوىا،  ممارستيا. 
 بيدف دعمحول تطبيق المغة 

 . تعّمميمنتائج 

الطمبة تطبيق ما تعّمموه من 
من معارفيم  لإلفادة ؛المغة
ة عمميّ  بطرائق   سابقاً كتسبة المأ 

 فأر ص   لطمبتو يتيحأ و  ،ةبتكر  أو مأ 
، المغةتعّمم مياراتيم في  تطبيق

مثل التفسير ونطق  من
 مع   الحروف وربط النّص 

األصوات واستنتاج المعاني من 
 الفّعالأ معّمم ال ، كما ييدفالنّص 

بل تطبيق أيضًا إلى فيم سأ 
ة اليوميّ  حياتيمفي الطمبةِّ المغة  

المعّممين  زمالئو مع   يتعاونُ 
 جديدةً  طرائق   عمى تطوير

تعّمم لتسييل تطبيق نتائج 
 الطمبة.

من  نماذج   ُيقّدُم إلى زمالئو
 توّضحصات مختمف التخّص 

بل تطبيق المغة في الجوانب سُ 
األخرى من المناىج واألفكار 

 ات. والفرضيّ 

يّ لُ  ؛ عمى الطمبة السياق   ُيس 
في تعّمم نتائج ال بيدف تطبيق
ة التي تتجاوز الحياة اليوميّ 

حدود المنياج ونتائج التعّمم، 
مثل الفنون أو التعبير عن من 

 الذات أو الثقافة. 

وقد  ُمقفاة، يقرأ لمطمبة قصيدةً 
تطوير التشبييات  إلييميطمب 
؛ بيدف ة بين الكمماتاإلمالئيّ 

تمكينيم من  فيم المفاىيم 
 .الع روضّية

 

 

 

 



 

 

الدراسات معّمم  يتعاون مع  
ة لتحديد االجتماعيّ 

الموضوعات التي يمكن 
استخداميا في دروس المغة، 

مثل السماح لمطمبة من 
وصياغتو تفسير مقنع  بتطوير

ة من خالل المناقشات الشفويّ 
والمكتوبة حول دور االستعمار 
في توزيع الثروة والموارد في 

حيث  ؛مجميع أنحاء العال  
ُف  ت ك ش  ة يّ التاريخ المعرفةُ ُتس 
ة من االجتماعيّ  والنظرياتُ 

 وأنماطٍ  خالل تطبيق لغاتٍ 
 لمتواصل. مختمفةٍ  وأساليب  

ح لزمالئو من معّممي يوّض 
مثل من المباحث األخرى، 

كيف يمكن  ،مي العموممعمّ 
لمطمبة تطبيق مصطمحات 

أو أسموب كتابة برة ن  أو نة معيّ 
أو محادثة لطرح األفكار 

 .العممّيةواالفتراضات 

عر كتابة الشّ   إلى طمبتو يطمبُ 
 ؛ ُبغية  إفياميمباستخدام القافية

، عمى نحٍو سيل روضالع  ماّدة
بل تطبيقيا في ح سُ ويوّض 

 واألدب. الثقافة والفنّ 

 ة.الدراسيّ  مجاالتيموفي جميع  

 عبر   زمالئو مع   يتعاونُ 
ة لتعزيز المجاالت الدراسيّ 

دة متعدّ  تدريس المغةأساليب 
صات من خالل التخّص 

 تخطيط المناىجالمشاركة في 
ة المتكاممة، وتطوير الدراسيّ 

ة بتكر  أساليب واستراتيجيات مُ 
 منيجّية تدريس المغةلتقديم 

مل تكام نموذجًا حول يقدّ 
دة متعدّ  المنيجيات

لتدريس الفّعال صات التخّص 
المغة أمام زمالئو من جميع 

االستكشاف الفّعال و المجاالت، 
تبادل و لممنياج الدراسي، 

ة األفكار واألنشطة اإلبداعيّ 
دة ة متعدّ وأساليب دمج المنيجيّ 

ويطّبُقيا التدريس  أساليب   يفيمُ 
دة ة متعدّ باستخدام منيجيّ 

صات، بحيث يستكشف التخّص 
لغة المنياج الدراسي في 

 يدمجُ  مختمفة، ثمّ  مباحث  
مستوى المغة والمصطمحات 

األخرى في  ودالالت الموادّ 
في الطمبة تعّمم ة إطار عمميّ 

 باىمّيةة أساسيّ معرفة  يمتمك
دة ة متعدّ باع منيجيّ اتّ 

 ؛ كيالمغةتعّمم التخصصات ل
يتعّرف الطمبة مختمف 

المصطمحات والمفردات 
دور المغة  ويفيمُ  ويستوعبوىا،

 عبر  تعّمم في تعزيز نتائج ال
ويدمج  ،المباحث المختمفة

تدريس المغة من خالل 
دة ات متعدّ استخدام منيجيّ 

 صات:التخّص 

 الفّعالأ معّمم ال يبتكرأ 
ذ وينفّ  استراتيجيات  لأغوّيةً 

باستخدام  تدريسيا أساليب  
صات التخّص  مأتعّددةة منيجيّ 
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صات ، دة التخّص متعدّ 
والتفكير في أداء الطمبة عبر 
الموضوعات لتحديد المجاالت 

 تأكيدىا والتركيزالتي يمكن 
تعّمم أثناء الفي عمييا 

 واألنشطة المتداخمة بينيا. 

 ؛ ُبغية  تعزيزأثناء دروس المغة المغة.  في تدريسالتخصصات 
ة، الكميّ  المغة   تعّمميمة عمميّ 

م ن  ث مّ   المباحث  تعّمميم  دعم و 
 خرى. األ

ة البسيطة أو العموم األكاديميّ 
 الرياضيات أو المصطمحات

والكممات األخرى في تدريس 
 المغة.

دة محدّ  أودة مقيّ  وغيرِّ 
يأدركأ ةالتقميديّ  بالموضوعات ، و 

 محوري   استيعاب المغة أمر   أنّ 
صات بالنسبة التخّص  دأ ومتعدّ 

الطمبة في جميع  إلى إنجازات
ويربط العناصر عبر  ،المباحث

الستخدام المغة  تدريُس ُسُبلٍ  ة.المناىج الدراسيّ 
ة في العموم أو كاديميّ األ

، ةالدراسات االجتماعيّ 
 خالل   أنشطةلتنفيذ  والتخطيطُ 

الدرس تيدف إلى تعزيز الفيم 
في العموم أو الدراسات  النظريّ 

 ك م ي ي ما،ة أو االجتماعيّ 
ضافتيا إلى المنياج  الدراسيّ  وا 

 إلىمن خالل الطمب  الوطنيّ 
ة الطمبة قراءة مقتطفات نصيّ 
من دروس العموم وتحميميا 

 وتفسيرىا وتقديميا.

 في زمالئو مع   عمل ش  ر  وُ  عقد
 ُبغية   ؛ةالدراسيّ  المجاالت جميع
 الطمبة تعّمم ةعمميّ  نتائج تحديد

 باعيااتّ  يمكن التي والطرائق
 التعّمم. ةعمميّ  المغة تدعم حتى
 

ة األكاديميّ  ُلغة العمومتدريس 
الطمبة  إلىمن خالل الطمب 

الكتابة عن دورة حياة النباتات 
ة، في درس الكتابة اإلبداعيّ 

أمثمة لممصطمحات التي  وتقديم
 ىا ويستخدموىا.تعّممو 

 

 مع  زمالئو وطمبتو يناقُش 
 ة  الثقافيّ  سياقات  المغة  

د ويحدّ  ، ة  واألدبيّ  ة  والتاريخيّ 
أوجو التشابو واالختالف في 

ة عمى السياقات الثقافيّ  معُ يطّ 
واألدبية الجديدة باستخدام 

الموسيقى و مختمف النصوص 
عر واألفالم والحوارات والشّ  

 ةً وأدبيّ  ةً ثقافيّ  يستخدم سياقاتٍ 
مثل من ، بكفاءة أصيمةً 

عر النصوص والموسيقى والشّ  
 ،ةواألفالم والحوارات اإلذاعيّ 

ة ة بأىميّ أساسيّ  يمتمك معرفة
ستيدفة في تعميم المغة المُ 

ة سياقاتيا الثقافية واألدبيّ 
تعّمم  فيوتأثيرىا اإليجابي 

المغة ضمن السياقات تعّمم  
 :ةة واألدبيّ الثقافيّ 

الفّعال معرفتو معّمم اليقّدر 
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مَّن ة  النصوص المختمفة   الُمت ض 
 ة، أو عبر  في المناىج الدراسيّ 

عر أو عقود مختمفة من الشّ  
ّمطُ الموسيقى،  ُيس  وء عمى الضَّ  و 

 المغة في التواصل اليوميّ دور 
بين الزمالء والطمبة من خالل 

 ةاألنواع األدبيّ  معالجة مختمف
ويساعُد ، عمى نحٍو تحميميّ 

من معرفتيم  لإلفادة زمالءه
في  واألدبيّ  بالسياق الثقافيّ 

من مستويات الطمبة تدريس 
كما ،  ستيدفة  المُ  المغة  مختمفة  و 

من تحسين  ُيم كّ ُن زمالءه
 المغة  عمى نحوٍ استخداميم 

 فّعال.

؛ بيدف ة والثقافاتاإلذاعيّ 
المغة تعّمم الطمبة في  إشراك

في ىذه  نشيط عمى نحوٍ 
 قراراتٍ  ويّتخذُ السياقات، 
حول الممارسات  ةً استراتيجيّ 
ة الستخداميا عند نقل التعميميّ 

ة والسياق المعرفة لمثقافة المغويّ 
 قراراتٍ  كما يّتخذُ  ،األدبيّ 

حول عناصر المغة  ةً استراتيجيّ 
بناًء عمى  تأكيُدىاالتي يجب 

 ة.ة واألدبيّ ىذه السياقات الثقافيّ 

ستيدفة، عند تدريس المغة المُ 
بالمغة  عر  والشّ   النثر   فيقرأ
ستيدفة إلتاحة الفرصة المُ 

المغة تاريخ لمطمبة لفيم 
وتقديرىا  والرسالة والمحتوى 

منجية، ولفيم ثقافتيا من جية 
 خذ قراراتٍ يتّ  كما، ثانية

حول عناصر  ةً استراتيجيّ 
م جُ دراسة المغة التي  ُتد  في  س 
 بيدف تشجيعأساليب التدريس 

المغة تعّمم الطمبة عمى 
من خالل ىذه  ىاوتقدير 

 .السياقات

ويستخدم ىذه  ،وتعميميم طمبةال
المعرفة الختيار المصادر 

ة المناسبة دبيّ واأل الثقافّية
 المغة  ة بالطمتعّمم  بيدف تعزيز

 . الفصيحةة العربيّ 

ة ة والثقافيّ لمسياقات التاريخيّ 
مأيا  في تدريس المغة ويستخدِّ

، وذلك باستخدام ستيدفةالمأ 
ة والمصادر الممارسات التعميميّ 

ة يطّور عمميّ  كما ،المناسبة
ويفيم  المغة  الطمبة تعّمم 

يستخدم و ىاويقّدر الثقافات 
المصادر المناسبة عند 
ر الطمبة الضرورة لتعزيز تصوّ 

 ليذه القضايا.

 إثراء إلى الزمالء توجيو -
 بأنشطة التدريس ططخُ 
 ُبغية   ة؛الدراسيّ  المناىج من  

 رةالمقرّ  المناىج تعزيز
 الزمالء. مع   وتبادليا

 عمى اإلشراف دورات عقد -
 ددالجُ  المعّممين مع   التقييم،

 ةالتدريسيّ  ططالخُ  تعزيز -
 المنياج من بأنشطة
 تحسين ُبغية   ؛الدراسيّ 
 خططالمُ  المنياج مستوى 

 الزمالء. مع   وتبادلو لو
 إنجاز مستوى  ارتفاع -

 أو األكاديمي الطمبة

 من التدريس خطط وضوح -
 واإلطارُ  المحتوى  حيثُ 

 .الزمنيّ 
 إنجاز مستوى  ارتفاع -

 أو األكاديمي الطمبة
 .انخفاُضو

 مالحظات استخدام -

 من التدريس خطط وضوح -
 واإلطارُ  المحتوى  حيثُ 

 .الزمنيّ 
 إنجاز مستوى  ارتفاع -

 أو األكاديمي الطمبة
 .انخفاُضو

 مالحظات استخدام -

  المؤشرات



 

 

 الجودة لضمان خاّصًة؛
 في ةوالموضوعيّ  والتناسق

 الطمبة. تقويم
 ةالتدريبيّ  األنشطة قيادة -

 عمى الزمالء عتشجّ  التي
 أساليب رتطوي في التفكير
 مستوى  لتحسين التقويم
  الطمبة. تعّمم

 في النجاح قصص تبادل -
 والتقييم. التدريس

 ةالتدريبيّ  األنشطة إعداد -
 التفكير في الزمالء دعمل

 ؛تقييم منيجيات ابتكار في
 تعّمم تحسين بيدف
 الطمبة.

 ابتكار في الزمالء دعم -
 تمّكن ةواقعيّ  تعّمم خبرات
 المغة ممارسة من الطمبة

 ةالثقافيّ  سياقاتيا في
 ة.واألدبيّ 

 بفرص الطمبة تزويد -
 خالل من المغة لممارسة

 النتائج. وتحميل انخفاُضو،
 لتبادل عمل ورشة عقد -

 في النجاح قصص
 إضافة والتقييم، التدريس

 بيدف الفشل قصص إلى
 منيا. الزمالء إفادة

 لمتفكير األنشطة تطبيق -
 وتحسينو. األداء في

 خالل من المغة تدريس -
ياق ي يا في استخداميا  س 

 حتى ؛والثقافيّ  األدبيّ 
 اكتسابيا من الطمبة نيتمكّ 
 من صحيح نحوٍ  عمى
 أو المباشر التوجيو خالل

 .ك م ي ي ما أو الضمنيّ 
 في ةاألدبيّ  الموادّ  استخدام -

 خالل من المغة تعّمم
 والمناىج ةالدراسيّ  المناىج
 ركةالمشت ةالدراسيّ 

 التي ةالالصفيّ  واألنشطة
 الطمبة. تيمّ 

المشاركة باستمرار في  -

 ،خبرة األكثر الزمالء
يين    خاّصًة، الُمو جّ 
برات يم.  وخ 

 في النجاح قصص تبادل -
 والتقويم، التدريس أساليب
 قصص إلى إضافة
 الزمالء إفادة ُبغية   ؛الفشل
 منيا.

 ُبغية   األداء في التفكير -
 .تحسينو

 عمى المغة   الطمبة   تدريس -
 ضمن تطبيقيّ  نحوٍ 

ياق ي يا  ؛والثقافيّ  األدبيّ  س 
 المغة اكتساب بيدف

 خالل من الصحيحة
 وغير المباشر التعميم

 المباشر.
 في باستمرار المشاركة -

 يّ ن  ي  الم   التطّور أنشطة
 ،ةالرسميّ  وغير ةالرسميّ 

 مجتمعات ذلك في بما
 .يّ ن  ي  الم   التعّمم

 ،خبرة األكثر الزمالء
يين    خاّصًة، الُمو جّ 
برات يم.   وخ 

 في النجاح قصص تبادل -
 والتقويم، التدريس أساليب
 قصص إلى إضافة
 الزمالء إفادة ُبغية   ؛الفشل
 منيا.

 عمى المغة   الطمبة   تدريس -
 ضمن تطبيقيّ  نحوٍ 

ياق ي يا  ؛والثقافيّ  األدبيّ  س 
 المغة اكتساب بيدف

 خالل من الصحيحة
 المباشر. التعميم

 في باستمرار المشاركة -
 يّ ن  ي  الم   التطّور أنشطة
 ،ةالرسميّ  وغير ةالرسميّ 

 مجتمعات ذلك في بما
 .يّ ن  ي  الم   تعّممال



 

 

 وتطوير ة،حقيقيّ  مصادر  
 ةواقعيّ  تعميميةً  مواقف  
 المغة. الطمبة فييا يمارس

 في ةاألدبيّ  الموادّ  استخدام -
 خالل من المغة تعّمم

 والمناىج ةالدراسيّ  المناىج
 المشتركة ةالدراسيّ 

 التي ةالالصفيّ  واألنشطة
 الطمبة. تيمّ 

 لممعّممين الفرص إتاحة -
 من استراتيجياتيم لممارسة
 التطّور أنشطة خالل
 وغيرىا. يّ ن  ي  الم  

 أنشطة في المشاركة  -
 ةالرسميّ  يّ ن  ي  الم   التطّور
 في بما ،ةالرسميّ  وغير  
 تعّممال مجتمعات ذلك
  .يّ ن  ي  الم  

 يّ ن  ي  أنشطة التطّور الم  
 ،ةة وغير الرسميّ الرسميّ 

بما في ذلك مجتمعات 
 .يّ ن  ي  التعّمم الم  

 

 المغة في ةجامعيّ  شيادة
 )درجة ةالعربيّ 

 ما أو البكالوريوس(،
 .يعادليا

 المغة في ةجامعيّ  شيادة -
 )درجة ةالعربيّ 

 ما أو البكالوريوس(،
 .يعادليا

 المغة في ةجامعيّ  شيادة -
 )درجة ةالعربيّ 

 ما أو البكالوريوس(،
 .يعادليا

 المغة في ةجامعيّ  شيادة -
 )درجة ةالعربيّ 

 ما أو البكالوريوس(،
 .يعادليا

   ةاألدلّ 



 

 

 .التدريس ططخُ  -
 ،الطمبة تقويم نتائج تحميل -

 عمى بناءً  ُخطط واقتراحُ 
 .التحميل

 والمعّممين الطمبة تسجيل -
 ةالمحميّ  المسابقات في

 بممارسة قةالمتعمّ  ةوالوطنيّ 
 المغة.

 عمى الُخطط تحسين قيادة -
 تطوير ُبغية   مستمّر؛ نحوٍ 

 الطمبة، تدرسي أساليب
 .تعّمميم تعزيز وبيدف

 اجتماعات محاضر -
 .المعّممين

 أو الرسميُّ  الُمن ّسق   تقريرُ  -
 شرفالمُ  أو المدرسة مدير
  جميعيم. أو الزمالء أو

 اإلنجاز شيادات -
 لممبادرات.

 خالل الطالب تعّمم نتائج -
  .دةمحدّ  ةزمنيّ  مّدة

 لمطالب الراجعة التغذية -

 .التدريس ططخُ  -
 الطمبة. تقويم نتائج -
 مشاركة عمى اإلشراف -

 المسابقات في الطمبة
 قةالمتعمّ  ةوالوطنيّ  ةالمحميّ 

 المغة. بممارسة
 ؛باستمرار ططالخُ  تحسين -

 أساليب تطوير ُبغية  
 وبيدف الطمبة، تدريس
 .تعّمميم تعزيز

 اجتماعات محاضر -
 .المعّممين

 مدير ق/نسّ المُ  تقرير -
 شرف.المُ  المدرسة/

 اإلنجاز شيادات -
 لممبادرات.

 خالل الطالب تعّمم نتائج -
  .دةمحدّ  ةزمنيّ  مّدة

 لمطالب الراجعة التغذية -
 والمعّمم.

 الغرفة مالحظة جمسات -
  .الصفّية

 .التدريس ططخُ  -
 الطمبة. تقويم نتائج -
 مشاركة عمى اإلشراف -

 المسابقات في الطمبة
 قةالمتعمّ  ةوالوطنيّ  ةالمحميّ 

 المغة. بممارسة
 تطوير ُخطط تحسين -

 الطمبة؛ تدريس أساليب
 مستوى  تعزيز بيدف
 .تعّمميم

 اجتماعات محاضر -
 .المعّممين

 مدير ق/نسّ المُ  تقرير -
 شرف.المُ  المدرسة/

 اإلنجاز شيادات -
 لممبادرات.

 خالل الطالب تعّمم نتائج -
  .دةمحدّ  ةزمنيّ  مّدة

 لمطالب الراجعة التغذية -
 والمعّمم.

 الغرفة مالحظة جمسات -
  .الصفّية

 .التدريس ططخُ  -
 وأداء الطمبة تقويم نتائج -

 الطالب.
 مشاركة عمى اإلشراف -

 المسابقات في الطمبة
 قةالمتعمّ  ةوالوطنيّ  ةالمحميّ 

 المغة. بممارسة
 بفرص الطمبة تزويد -

 خالل من لغتيم لممارسة
 باستخدام ةحقيقيّ  أنشطة
 مختمفة. مصادر  

 عمى المغة   الطمبة   تدريُس  -
 ضمن تطبيقيّ  نحوٍ 

 ؛والثقافيّ  األدبيّ  الّسياقين
 المغة   إكسابيم ُبغية  

 خالل من الصحيحة
 المباشر. التعميم

 تطوير ططخُ  تحسين -
 الطمبة؛ تدرسي أساليب
 مستوى  تحسين بيدف
 .تعّمميم

 اإلنجاز شيادات -



 

 

 المدرسة. ومدير معّمموال
 الغرفة مالحظة جمسات -

  .الصفّية
ق/ نسّ تقرير المُ  -

 شرف.المُ 

وّجو/ تقرير المُ  -
 شرف.ق/ المُ نسّ المُ 

 وّجو/المُ  تقرير -
 شرف.المُ  ق/نسّ المُ 

 لممبادرات.
 خالل الطالب تعّمم نتائج -

  .دةمحدّ  ةزمنيّ  مّدة
 لمطالب الراجعة لتغذيةا -

 والمعّمم.
 الغرفة مالحظة جمسات -

  .الصفّية
 ق/نسّ المُ  وّجو/المُ  تقرير -

 شرف.المُ 
 


