
ي بناء 
 
ضوء مناهج تعليم اللغة العربية ف

ي  اإلطار  ك للغاتالمرجعي األورب  المشتر

إعداد

ي إسالم .د
ر
يرسي الحدف

جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية



ةهذه لمن ؟المحاض 

للباحثي   

يةلمعدي المواد التعليم

لمخططي المناهج 

https://support.office.com/ar-sa/article/%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%af%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%b9-%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%ac-office-2013-4a8aa04a-f7f3-4a4d-823c-3dbc4b8672a1?ui=ar-SA&rs=ar-SA&ad=SA


هكيف  ي ضوء اإلطار يمكن بناء مناهج تعليم اللغة العربية للناطقي   بغي 
 
ا ف

ك للغات  ي المرجعي المشير ؟CEFR/CFRاألورب 

:السؤال الرئيس لهذا اللقاء



موضوعات هذا اللقاء

.مفاهيم أساسية1.

ك للغاتالمرجعي تعريف موجز باإلطار 2. ي المشير .األورب 

ي المش3. ي ضوء اإلطار المرجعي األورب 
 
كخطوات تصميم المناهج ف .ير



اخير اإلجابة الصحيحة: سؤال 

:المنهج هو

.ةكتاب تعليم اللغة العربية الذي يتعلم منه الطلب( 1)

ي سوف يدرسها الطلبة( 2)
.عناوين الموضوعات  التر

.أهداف التعلم ومحتواه وطريقة تعليمه وتقويمه( 3)



مفاهيم أساسية

curriculumاملنهج

طمخطإلىمحتوىلتحويلالشاملةالخطةإلىاإلشارةفي(Richards,2013)َيستخدمه
.المطلوبةالتعلمنتائجتحقيقيتيحمماوالتعلمللتعليم



ي اإلطار بمستوياتربطها مع،لألهدافعاموصف ك،المشالمرجعي األوروب  بما ير
ي 
حسبباألهدافهذهلتحقيقالمستخدمةللوسائلالعامةالتوجيهاتذلكف 

.المستويات
EAQUALS inspection report template

curriculumاملنهج



متكنهم من االتصال اليتمعني يتم عن طريقه تزويد الطلبة مبجموعة من اخلربات تنظيم 
ارسةةةة هواةةةه الن ةةةا  ابللغةةةة العر يةةةة املعتللةةةة عةةةن لغةةةاهم  ومتكةةةنهم مةةةن  هةةةم  قا تهةةةا وم

".هو خاراه وذلك حتت إشراف هذا املعهدتعليمي الالزمة داخل هي معهد 
(1989طعيمة  )

Curriculumطعيمة رشدي.دتعريف املنهج عند 



عناض المنهج 

األهداف

المحتوى

طرق التدريس

التقويم



اخير اإلجابة الصحيحة: سؤال 

ك للغات هو  ي المشتر :اإلطار المرجعي األورب 

.كتاب لطرق تدريس اللغات األجنبية( 1)

.نظام لمستويات تعلم اللغات األجنبية( 2)

.كتاب الختبارات  اللغات األجنبية( 3)



ك للغات  ي المرجعي المشتر CEFRاإلطار األورب 

ي المرجعي اإلطار  ي اللغويةالسياسيةقسمأعدها وثيقةاألورب 
بيةإدارةف  أوربا مجلسبالير

ي واختباراتها ومناهجها األجنبيةاللغةمقرراتتوصيفتوحيد بهدف
صدر .مجلسالدولف 

ثم2018عامحدثثمالعربية،منها لغةألربعي   اآلنحتر وترجم2001عاماألوىلللمرة

2020عام



اخير اإلجابة الصحيحة: سؤال 

ي  :اإلطار المرجعي األورب 

.يحدد طرق التدريس المناسبة لصفوف تعلم اللغة( 1)

اتيجيات تدريس اللغات األجنبية المناس( 2) .بةيحدد اسير

امج اللغوية وتعليمها وتع( 3) .لمهايساعد عىل تصميم الي 



ي وضع من أجلها اإلطار المرجعي 
:األهداف التر

.التخطيط لربامج دراسة اللغات، وهذا يشمل أهداف الربامج وحمتوايهتا•

. التييي التخطيط للشهادات اللغوية، وهذا يشمل حمتوايت االختبارات ومعايري•

. التخطيط للدراسة املوجهة ذاتًيا•

(.2008)جملس هوراب 



إصدارات اإلطار المرجعي 

فكرة رسيعة عن  إصدارات اإلطار المرجعي 
ي المرجعي اإلطار صدور 2001• كاألورب  المشير

جمة -عثمانالناص عبد .د2016)الثانية(الجوادعبد عل .د2008)األوىلالعربيةالير

PDF)

ي المصاحبالمجلد منالمؤقتةالطبعةصدرت2017•
 
ي شكلف

وب  .إلكير

ي المصاحبالمجلد من-النهائية-األوىلالطبعةصدرت2018•
 
وشكلف ي إلكير

.ب 

ي المصاحبالمجلد منالثانيةالطبعةصدرت2020•
 
ي شكلف

وب  ي إلكير
ر
.وورف



ما الذي يقدمه اإلطار المرجعي لمطوري المناهج؟

للكفاءةنموذجهعىلاالعتماد يمكن•

(اإلطاررؤيةحسب)اللغويةالكفاءةمكوناتلكلشاملمنهجلتقديم

.محددةكفاياتأو بعينها مهاراتلتغطي جزئيةمناهجتقديميمكن

بهالخاصالمستوياتنظامعىلاالعتماد يمكن•

.الواصفاتعىلاالعتماد يمكن•

عىللمي   والمتعوالمعلمي   والمديرينواإلداريي   والمطورينالمناهجلمخططي يوفر المرجعي اإلطار •

ا مرجعًيا إطاًرا سواءحد 
ً
ك ا يعملوا أنيمكنمشتر

ً
.لهوفق



اخير اإلجابة الصحيحة: سؤال 

ي لغة أجنبية أنها
 
:يمكن أن نعرف الكفاءة ف

االتصال بها شفهيا وتحريريا وثقافيا( 1)

.معرفة قواعد الترصيف واإلعراب( 2)

.فهم نصوصها القديمة والحديثة( 3)



ويةالتصور الكلي للكفاءة اللغ

االستراتيجيات اللغوية 
التواصلية

االستقبال

االنتاج

التفاعل

الوساطة

األنشطة اللغوية التواصلية

االستقبال

االنتاج

التفاعل

الوساطة

الكفايات اللغوية التواصلية

اللغوية

اللغوية االجتماعية

التداولية

الكفايات العامة

المعرفة

المهارة

الكفاءات الشخصية

القدرة علي التعلم

نموذج اإلطار المرجعي للكفاءة اللغوية



ك للغات  ي المشتر مستويات اإلطار المرجعي األورب 

المبتدئ

المتوسط

المتقدم



ي  لفرد باللغة واصفات لما يستطيع أن يفعله ا: يقدم لنا اإلطار األورب 
ي كل مستوى

 
.ف



الواصفات

ليةاالستراتيجيات اللغوية التواصاألنشطة اللغوية التواصليةالكفايات اللغوية التواصلية

اللغوية اللغوية

االجتماعية

الوساطةلالتفاعاإلنتاجلاالستقباالوساطةالتفاعلاإلنتاجاالستقبالالتداولية

استراتيجيات فرعيةأنشطة فرعيةكفايات فرعية

واصفاتواصفاتواصفاتواصفاتواصفاتواصفاتواصفاتواصفاتواصفاتواصفاتواصفات2المتقدم

واصفاتواصفاتواصفاتواصفاتواصفاتواصفاتواصفاتواصفاتواصفاتواصفاتواصفات1المتقدم

واصفاتواصفاتواصفاتواصفاتواصفاتواصفاتواصفاتواصفاتواصفاتواصفاتواصفات2المتوسط

واصفاتواصفاتواصفاتواصفاتواصفاتواصفاتواصفاتواصفاتواصفاتواصفاتواصفات1المتوسط

واصفاتواصفاتواصفاتواصفاتواصفاتواصفاتواصفاتواصفاتواصفاتواصفاتواصفات2المبتدئ

واصفاتواصفاتواصفاتواصفاتواصفاتواصفاتواصفاتواصفاتواصفاتواصفاتواصفات1المبتدئ

واصفاتواصفاتواصفاتواصفاتواصفاتواصفاتواصفاتواصفاتواصفاتواصفاتواصفاتالتمهيدي 



CEFR كاءإطاًرا  لجميع الرسر
ً
مرجعًيا شامال

والمديرينواإلداريينالمناهجلمطورييوفرالمرجعياإلطار•

أنمكنيمشترًكامرجعيًاإطاًراسواءحدعلىوالمتعلمينوالمعلمين

.لهاوفقً يعملوا



ي ضوء اإلطار المرجعي 
 
تصميم المنهج ف



ي تصميم وتطوير المناهج
 
مبادئ اإلطار المرجعي ف

ي ال •
 
ء يعمل بشكل جيد ف ي

.مؤسستكتتخلص من أي ش 

.جزئيةإن كل معرفة باللغة هي دائما معرفة •

ي الظاهرأن  •
 
.كل معرفة جزئية تتضمن أكير مما يبدو ف

ة عن لغات أخرى دون أن يكونوا واعي   • .بذلكإن الذين يدرسون لغة ما يعرفون أيضا معارف كثي 

بوي واالجتماعي الرئيسي لتعلم •  .اللغةاإليمان بالدور الير

كي   •
.  عىل تعلم  ما تفعله باللغة ، وليس ما تعرفه عنهاالير

.المتعلمالستقللية المنهج تشجيع أهمية •



املواد احملتوى
التييي التدريسواالختبارات  نواتج التعل

مراحل  ناء املنهج و ق اإلطار األوريب املراعي 

(Richards, 2013)

ريتشاردزلدى مراحل بناء المنهج 



ي ضوء اإلطار المرجعي 
 
Brain North 2014تصميم المنهج ف

بو  يةالفلسفة التر

األهداف

طرق التدريس 
واألساليب

المقرر

التقييم



نواتج التعلمخطوات تحديد 

نامجالمستهدفالعامالمستوىتحديد 1) .للي 

.المستوىلهذا الواصفاتجميعتجميع2)

بهذا ي   المعنيمعبالتشاور الصلة،ذاتالواصفاتتحديد 3)

.عبالموضو الصلةذاتغي  الواصفاتوحذفالمنهج،



:اإلطار ييدم عددا من اجلوانب املهمة ملطوري املناهج أمهها

.  منوذاا للكلاءة اللغوية ي مل الكلاايت واألن طة التواصلية( 1
.سلما للمستوايت اللغوية( 2
.واصلات للكلاايت واملهارات واالسرتاتيجيات( 3
عددا من املباديء األساسية يف   ناء وحتديث املناهج ( 4

الخالصة



مخةةس مراحةةل لتعطةةيه املنةةاهج يف  ةةوء Brain North (2014)ومةةن يحيةةة  نةةاء املنةةاهج طةةر  
يف لةه يف لةل مسةتو  حتديد الللسلة الرت وية للمؤسسة  حتديد مةا ككةن للطالةع  ع: اإلطار  هي

ات   مث حتديةةةد طةةةرر التةةةدريس واألن ةةةطة  مث املقةةةرر و ططةةةCEFRمسةةةتوايت وواصةةةلات  ةةةوء 
.العمل والتوايه  مث التقومي املستمر والنهائي

طةار طةر  تصةورا لتصةميم املنةاهج يف  ةوء اإل(  2013)لما هن عامل اللسانيات ااك ريت ةاردز 
واصةةلات )تعلم حيةةث يبةةده هةةذا التصةةميم مةةن نةةواتج الةة( التصةةميم العكسةةي)املراعةةي وهطلةةق عليةةه 

.مث حتديد احملتو  املناسع  وطرر التدريس  واألن طة( اإلطار املراعي
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اتكم شكرا جزيل لحرص 
ي 
تحيابر
يرسيإسلم 

أكاديميا
https://fatihsultan.academia.edu/IslamElhadky
فيس بوك
https://www.facebook.com/DrIslamAly
يوتيوب
https://www.youtube.com/channel/UCVkdaoYzeAVZymT4DKbBycg/
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https://www.facebook.com/DrIslamAly
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