


برنامج تجويد اللغة العربية

ارتأت مجموعة abq التعليمية، أخد املبادرة للنهوض باللغة العربية و ذلك انطالقا من عدة عوامل أهمها 

رسالتنا: » إطالق اإلمكانات لدى طالبنا ليصبحوا قادة مبدعين و مفكرين يساعدون في تشكيل املستقبل « حيث   •
أننا نؤمن بأهمية اللغة و الهوية كأساسيات مسلم بها لنجاح القائد املعني و املؤثر في تشكيل املستقبل. 

رؤيتنا: »لنصبح االختيار األول كمزود لخدمات التعليم بال منازع«  •
 هذه املكانة ال تتحقق دون األخد بعين االعتبار خاصيات املجتمع الذي نخدمه و بالدرجة األولى لغته »اللغة العربية«.
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ركائز خطة السلطنة ٢٠٤٠:
1.  ركيزة تطوير الكفاءات و القدرات 

ركيزة الرفاه االجتماعي   .2
3.ركيزة املحافظة على الهوية العمانية و التراث املحلي

األهداف االستراتيجية للبرنامج 
االرتكاز على مهارات القرن 21 و جوهر رسالة املدرسة »مبدع و مفكر«  في تقديم املحتوى الدراسي )منهاج اللغة      -

    العربية(.
تطوير األداء و الكفاءات لدى املعلمين   -

تجويد مخرجات اللغة العربية و التحصيل الدراسي.  -
اإلشراك الفاعل للمجتمع املدرسي في البرنامج.  -
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آلية التنفيذ
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الخطوط العريضة للبرنامج 

االرتكاز على مهارات القرن ٢1 و جوهر رسالة املدرسة »مبدع و مفكر«  في تقديم املحتوى الدراسي   .1
)منهاج اللغة العربية ( 

يقدم منهاج اللغة العربية بأسلوب عصري يواكب توجهات الجيل الحالي حيث أن الطالب، محور العملية التعليمية 
يطبق مهارات التفكير العليا بما يتناسب مع قدراته وإمكاناته، فخالل كل درس من دروس اللغة العربية يحدد املعلم 

مهارة أو أكثر من مهارات القرن 21 التي يعزم تنميتها من خالل دمجها بالدرس و يبني خطة الدرس حسب ذلك.
دمج مجموعة من الكفاءات التي يتوجب على طالب القرن 21 التحلي بها »على سبيل املثال: تنمية مهارة البحث 

العلمي و التوثيق حسب معايير APA style  العاملية.
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تطوير األداء و الكفاءات لدى املعلمين   .٢

برنامج تطوير مهني دقيق يخدم الخطة العامة للبرنامج و يهدف إلى التحسين املستمر للتعلم و تمكين الطالب 
من اكتساب مختلف مهارات اللغة العربية.

تليق  التي  األهمية  إعطائها  أو  العربية  اللغة  تعلم  عن  العزوف  األسباب  أحد   ( التعليم  التربوي في  الهدر  محاربة 
بمكانتها(.

3. تجويد مخرجات اللغة العربية و التحصيل الدراسي.

حيث يتم التركيز على املهارة التي سوف يكتسبها الطالب عن طريق املنهاج أو األنشطة املساندة و يتم قياس 
مستوى تقدم الطالب بشكل دوري في اكتساب مهارات اللغة العربية و ليس الدروس املقررة و التي هي في 

الحقيقة تخدم اكتساب الطالب ملهارات اللغة العربية من قراءة و كتابة .
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اإلشراك الفاعل للمجتمع املدرسي في البرنامج.  .٤

املدرسة،  بوابة  تطبيق  األمر،  ولي  خدمة  )مسؤول  التعليمية   abq مجموعة  تعتمده  الذي  التواصل  برنامج 
االجتماعات الدورية ...( و الذي من شأنه تفعيل دور ولي األمر كشريك في العملية التعليمية حيث يتم التوضيح 
لولي األمر و الطالب معا ما تم اكتسابه و املطلوب العمل عليه سواء في املدرسة أو البيت، اعتماد الشفافية 
بين األطراف الثالثة )ااملدرسة ، الطالب ،و البيت ( و إيضاح خطة العمل يعطي ولي األمر صورة كاملة  خالية من 

الغموض ملدى تقدم ابنه و ما يلزم العمل عليه. 
باكتساب مهارات اللغة يستطيع أي طالب الوصول إلى املستوى املطلوب حسب قدراته و إمكاناته.
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