
ةِ بَراِمجِ اللُّغَِة العََربِي  



بعض من ُشَركاُء األَكاديِمي ةِ 



بِي ةِ راِمجِ اللُّغَِة العَرَ النَتائُِج الُمتََوق عَةُ ِمْن بَ 

راِت األَداءِ تَْعليٌم َوتقييٌم ُمْستَنِدٌ إِلى الَمعاييِر َومُ • .ؤش ِ

ٌن ِمْن تَْعليِم َجميعِ َمهارا• ك ِ ٌم ُمتَمَّ ِ
.ِت اللُّغَةِ ُمعَل 

• ِ ُِّر الِقرائِي  .ُحلوٌل ِلَمشاِكِل التَّعَث

ياِت تَْعليِم اللُّغَِة العََربِ • .يَِّة في الَمداِرِس الدَّْوِليَّةِ ُحلوٌل ِلتََحد ِ

.   الََّّلَََةِ نَْشُر ث قافَِة الِقراَءةِ الُمْستَِقلَِّة بَْينَ •

.  لََّّلَََةِ تَْنِمي ةُ َمهاراِت الِكتابَِة اإِلْبداِعيَِّة لَدى ا•

.تَْحفيُز دَْوِر ُمْجتََمعاِت التَّعَلُّمِ •



غَِة العََربِي ِة إِْنجاٌز ُمَمي ٌز ِلبَْرناَمجِ اللُّ 



بَراِمُجنا

الَمهاراُت األَساِسيَّةُ 

الَمهاراُت التََخصُّصيّةُ 

القَصيَرةُ الَوْرشاتُ 



ي ةِ مساقاُت بَْرناَمجِ الَمهاراِت األَساس

ْوتِ  إِلى الّصوَرةِ ِسرُّ الِقراَءِة ِمَن الصَّ

الُمْفَرداُت واالستيعاُب القرائِيُّ 

يَّةِ مهاراُت الِكتابَِة األَساِسيَِّة وَ  ِِ اِِإْبدا



ِصي   (تِْسعَةُ َمساقات  )ِة مساقاُت بَْرناَمجِ الَمهاراِت التََخصُّ



ِصي   (تِْسعَةُ َمساقات  )ِة مساقاُت بَْرناَمجِ الَمهاراِت التََخصُّ



ِصي   (تِْسعَةُ َمساقات  )ِة مساقاُت بَْرناَمجِ الَمهاراِت التََخصُّ



القَصيَرةُ الَوْرشاُت 

ِِ فَكُّ شيفََرِة النَّْحوِ  ْر  والصَّ

ريِس اِإيقاُع َوالموسيقا في تَدْ 
َِروِض الِشْعِر العََربّيِ 



ئيَسةُ  َمباِدُئ البَْرناَمجِ الر 

ِم اللُّغَِويَّ ✓ َمةِ )ِة االْهتِماُم بَِِناِء َمهاراِت الُمتَعَل ِ ْكثََر ِمَن أَ ( األَساِسيَِّة َوالُمتَقَد ِ
.االِهتِماِم  بِالنَّص ِ 

.  بِاالْستِناِد إِلى َمعاييَر ُمَحكََّمة  تَْصميُم تَْعليِم َوتَقييِم اللُّغَِة العََربِيَّةِ ✓

ِم الفَُرَصة  الكافِيَة  في تَََّْ✓ َوتَفاُعِلي   يِق َمهاراِت اللُّغَِة بَِشْكل  َحي   َمْنُح الُمتَعَل ِ
. َوُمْرتََِط  بِالَحياةِ 

.النَّْمذََجةُ َوالتَََّّْيقُ ✓

.مين في التَّْعليِم َوالتَّْقييمِ الد ْعُم الُمَخََُّّط َواالْستراتيِجيُّ ِلْلُمتَعَل ِ ✓

.ل  تَْدريِجي   لدى الُمتَعَل ِمينَ ِزيادَةُ الُمثابََرةِ َوالَجلَِد َواالْستِْقالِل بََشكْ ✓

ِف  َوخاِرجَ ✓ .هاالِقراَءةُ َوالِكتابَةُ في ُغْرفَِة الصَّ

.عُْمق  الت ْركيُز َعلى َمهاَرة  ُمَحدَّدَة  ِلَوْقت  كاف  َوبُ ✓

ِ َوخاِرَجهابِناُء ُمْجتََمعاِت تَعَلُّم  داِخَل ُغْرفَِة الصَّ ✓ .  ف 



 العََربِي ةِ َمْنَهِجي ةُ بَْرناَمجِ اللُّغَةِ 

دمج مهارات اللغة بشكل 
تواصلّي حّي، وربطها 

بخبرات المتعلمين

أنشطة ونقاشات تحاكي تلك 
التي سيقومون بها مع 

زمالئهم ضمن مجتمعات 
. الممارسة المهنية المدرسية

أنشطة تركز ِلى دراسة 
س تحليلية ألساليب التدري

المستخدمة، وتهدِ إلى 
تطوير المعلمين مهاراتهم 
كخبراء في تدريس جميع 

مهارات اللغة

أنشطة ِمليّة تعكس تلك
التي ستطبق في غرفة 
م الصِ لجميع مهارات تعلي

وتعلم اللغة



آِلي ةُ تَْنفيِذ البَْرناَمجِ 

:  آلية تنفيذ البرنامج•
. ساعة تدريَي ة لكل  مساق( 12)يتدرب المشاركون في كل مساق على مدار يومين، بواقع •

.  أربعة أيامر باستثناء مساق التعليم والتقييم المستند إلى المعايير فإنه ينفذ على مدا

ي ة، وبما ينسجم يمنح المشاركون فرصة كافي ة من الوقت لتََّيق كل  مساق في غرفهم الصف•
.  مع خَّ ة المنهاج

ي في صفوفهم يلتقي المشاركون مع المدرب في اجتماع تأملي  بعد تََّيق المشاركين الكاف•
.  لول لهالكل  مساق، بهدف تحديد اإلنجازات في واقع التََّيق، وأهم التحديات لوضع ح

:  آلية الدعم والمتابعة•
:يمكن دعم المشاركين ومتابعتهم وفق نموذجين•

الدعم المَاشر من خالل زيارات فريق التدريب للمعلمين في مدارسهم، وحضور حصص–
.  صفي ة، وتقديم تغذية راجعة فردي ة وجماعي ة للمعلمين

حات الدعم عَر التَويب اإللكتروني، بهدف مشاركة الخَرات والتحديات، ووضع مقتر–
.  للحلول



آِلي ةُ تَْنفيِذ البَْرناَمجِ 

:الت عَلُّمِ ُمْجتََمعاتُ •

في َوْضعِ َخصُِّص في الَمْدَرَسِة؛ ِللَّتشاُركِ تَأْسيُس ُمْجتََمعاِت تَعَلُّم  بَْيَن ُمعَل ِمي التَّ •

ياتالُخََِّط ُوُمتابَعَِة التَََّّْيِق، َوالتَّشاُوِر في إِيجا .ِد حلُول  ِللتََّحد ِ

َْراتِ تَأْسيُس ُمْجتَمعاِت تَعَلُّم  بَْيَن الَمدارِس الُمتَجا• .  ِوَرةِ ِلتََادُِل الِخ

َْراِت، َوُمناقََشِة الُحلوِل، َوذِلكَ تَأْسيُس ُمْجتَمعاِت تَعَلُّم  إِلْكترونِي ة؛ ِلتَادُلِ • الِخ

بِ بُِمشاَرَكِة َجميعِ الُمشاركين َوبِإْشراِف َوُمتابَعَِة ال .  ُمدَر ِ



تواصل معنا

الحضور الكرام، •

نشكر لكم اهتمامكم ومتابعتكم، •

: ونوّد من حضراتكم تعبئة االستبيان القصير اآلتي•

•bit.ly/qrta2020

http://bit.ly/qrta2020



