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 مركز الدراسات العربٌة بالخارج

 فلسفة المنهج

 :مستويات اللغة -1

، إن  الواقع مع ٌتنافى أمر اللغوي االستعمال فً والعامٌة الفصحى كٌان بٌن الحاد الفصل

 ولذلك ٌحرص بٌنها الفصل معها ٌتعذر بصورة متداخلة والحضارٌة الثقافٌة المجتمع طبقات

مراعاة الواقع اللغوي فً تعلٌم وتعلم اللغة العربٌة  وإعداد مناهجها، وٌعمل   على كاسا برنامج

 طبقات أدنى إلى الفصحى درجات أقصى من المتدرجة المصري المجتمع على إظهار لغة

لَّم ٌشبه فٌما والمتداخلة العامٌة من خالل المادة المسموعة والمقرؤة التً ٌتم  اللغوي السُّ

لَّم هذا المتكلم على مع توضٌح مركز اختٌارها وتقدٌمها للطالب  خلفٌاته والذي تحدده السُّ

  الثقافٌة

 اللغة أداة اجتماعية -2

 ثقافٌا الشخصٌة بناء فً أثرها لها تثقٌفٌة اجتماعٌة أداة وأنها اللغة بوظٌفة المتعلم إشعار

المختلفة، وتأكٌد ذلك من  حاجاته عن والتعبٌر ، باآلخرٌن لالتصال وسٌلة وإنها ، واجتماعٌا

خالل األنشطة التعلٌمٌة ، الجماعٌة، والفردٌة ، التً ٌطلب من الطالب القٌام بها داخل وخارج 

 :الصف والتً تؤكد اآلتً

 .به والمحٌطٌن بمجتمعه لالتصال الفرد ووسٌلة ، التفكٌر أداة اللغة (أ

 وتربٌة ، به واالستمتاع بالجمال إحساسه وتكوٌن ، المتعلم حاجات إلشباع أداة اللغة(  ب

 .لدٌه الجمالً الذوق
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 اللغة تكتسب باستخدامها كأداة التعبير عن الفكر في سياقات مختلفة -3

ولذلك ٌرتكز المنهج فً .سلوكه وأنماط وقٌمه وعلومه معارفه الكتساب للفرد وسٌلة فاللغة

 من زٌدتكوٌنه  على تعلٌم وتعلم اللغة من خالل المضمون؛ لما تأكد لهذا المنهج من فوائد ت

 المجاالت فً للنجاح اللغوٌة واألكادٌمٌة الالزمة وتنمٌة المهارات للطالب اللغوٌة الكفاءة

 . والعملٌة الحٌاتٌة والمهنٌة األكادٌمٌة العلمٌة

:  األربعة فنونها بين التكامل أساس على اللغة مع التعامل -4

 ، التحدث ، االستماع) ال ٌجب الفصل بٌن مهارات اللغة األربعة بل ٌجب تنمٌتها بالتوازي

بل  جمٌعا، بٌنها التكامل إطار تناول تلك المهارات فً ٌجب ثم ومن   (الكتابة ، القراءة

 ٌنتج مما ، والتدرٌب الرعاٌة من الكافً مهارة حقها كل ٌأخذ بحٌث متوازنة رعاٌة ورعاٌتها

 القدرة امتالك ثم ومن ، المختلفة التعلٌمٌة المواقف فً وممارستها النمو فً بٌنها التوازن عنه

 .المتنوعة ممارساتها فً المكتملة اللغوٌة

  واحدة وحدة أنها على اللغة مع التعامل -5

 اإلمالء بٌن ٌراعً المنهج محو الفواصل عدة، لذا فروع من متكامل بناء بطبٌعتها اللغة

 .استخدام اللغة  ، عند.والتذوق والخط والنحو والتعبٌر

 مهاراته واكتساب الذاتي التعلم مبدأ تأكيد -6

ٌركز المنهج على تأصٌل حب التعلم وتمكٌن الطالب من التحكم فً العملٌة التعلٌمٌة الخاصة 

به عن طرٌق تٌسٌر االنشطة التعلٌمٌة التً تعزز التعلم التعاونً وتصمٌم المشروعات اللغوٌة 

 الذي المعلم بمساعدة. الجماعٌة والتعلم عن طرٌق طرح األسئلة والبحث العلمً االستكشافً

. تعلمها المراد المهارات فً التعثر مواضع على والتنبٌه والتوجٌه اإلرشاد إلى دوره ٌتجه

 االتصال الثقافي -7

والثقافة وجهان لعملة واحدة، فاللغة بمعزل عن سٌاقها الثقافً غٌر قادرة على نقل  اللغة

 ٌتم التً والثقافة المتعلم  فثقافة.ثقافً إطار ضمن المعنى ، إنما خلق المعانً وتفسٌرها ٌتم

على الطرق الممكنة لتفسٌر المعانً ونقلها  كالهما له تأثٌر االتصال والتواصل من خاللها 

وعندما نتحدث عن الثقافة ال نقتصر على ثقافة واحدة بل نشمل ثقافة المتعلم األم . أوفهمها

 وتارٌخها بتراثه وتراث األمة العربٌة الفرد فالثقافة تربط. والثقافة الجدٌدة للغة التً ٌتعلمها

فٌه، فتعلم التواصل  ٌعٌش الجدٌد الذي المجتمع فً المتعلم مكانته ٌحقق وبها ، الحضاري
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 بٌن الشفرة اللغوٌة   تربط التً بالطرق الوعً تنمٌة وتطوٌر على ٌنطوي باللغة العربٌة 

المختلفة ، ومن  العلمٌة للمواد الثقافً المحتوى وٌتم ذلك من خالل  .عند استخدامها والثقافة

خالل مساق كاسوٌون بال حدود و مشوار ودردشة والمحاضرات واللقاءات الثقافٌة 

 .والرحالت الترفٌهٌة

 استخدام التكنولوجيا كأداة للبحث العلمي وتعزيز التفاعل االجتماعي -8

ٌركز المنهج على تعزٌز استخدام التكنولوجٌا بوصفها أداة خادمة للمنهج، تساعد على زٌادة 

الحافزٌة عند الطالب ، وذلك عن طرٌق تٌسٌر التفاعل والعمل الجماعً ، والحصول على 

ومن أمثلة ذلك مدونة البرنامج ومدونات االساتذة . المعلومات ونشر المنتج اللغوي والمشارٌع

والمدونات الشخصٌة للطالب والعروض واالفالم من انتاج الطالب واالستعانة باالنترنت 

 .  أصلٌة مواد للحصول عل

 


