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مستخلص
يقصد بتعلم اللغة تلك العملية الواعية ،ادلخطط ذلا من أطراف عديدة ؛ لتمكُت الفرد من
تعلم اللغة الثانية ،أو اللغة العربية  ،تتم ىذه العملية-عادة -يف مرحلة متأخرة من العمر،
بعد مرحلة الطفولة ادلبكرة .ومن أىم ما ؽليز تعلم اللغة عن اكتساب اللغة ما يلي:
اختالف الدوافع يف احلالتُت ؛فالفرد يف حاجة إىل لغة األم ،ألداء وظائف حياتو
األساسية ،أما بالنسبة للغة األجنبية ،فالدوافع خارجية ،فقد تكون ثقافية ، ،أو اجتماعية،
أو اقتصادية ،أو سياسية .ومن ناحية أخرى ختتلف البيئة يف احلالتُت :فاكتساب اللغة،
يتحقق يف رلتمع اللغة ،بشكل طبيعي ،حيث يتعرض الطفل بصورة مستمرة للغة األم ،أما
متعلم اللغة ،فيتلقاىا يف بيئة مصطنعة ،ويف فًتة قصَتة ،ومن معلمُت غَت ناطقُت باللغة
غالبا .وتنعكس تلك االختالفات على الطرائق واألساليب ،وادلادة التعليمية .
تعليم اللغة العربية لطلبة ادلوىوبُت يفرق بُت طلبة غَت ادلوىوبُت ألن يف تعليمها يتميز فصل
او السنة  ،األصل ثالثة السنوات يسرع إيل سنتُت .
حتيليل ادلنهج التمايز ىي نقطة بداية لدائرة مستمرة من التأمل وادلراجعة والتحسُت
للمناىج الدراسية  ،تتضمن مجيع أنشطة الطالب وادلعلمُت واآلباء واإلداريُت بادلدارس
وذوي العالقة بالعملية التعليمية يف اجملتمع احمللي احمليط بادلدرسة .ويتناول البحث احلاىل
ادلرحلة األوىل من العمل ضلو مناىج حتقق التميز  ،وىي مرحلة تتطلب العمل اجلماعي من
كل ادلهتمُت بشئون التعليم على ادلستوى القومي من خالل مناىج عمل يتسم بالتحدي
واإلصلاز والتحسُت والتطوير شلا ينعكس مباشرة على شكل وجودة ادلستقبل الذي ؽلكن أن
ينعم أبنائنا بالعيش من خاللو.
الكلمات األساسية  :تعليم اللغة العربية و طلبة ادلوىوبُت
* زلاضرة يف جامعة سونان امبيل اإلسالمية احلكومية بسورابايا
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أ) تمهيد
منهج التمايز عبارة عن اعطاء ادلعلومة واسًتجاعها ,وعدم ترابط ادلقررات الدراسية ويهدف
التعليم ادلعاصر إىل تنمية مجيع جوانب شخصية الطالب وثقل مواىبهم الفطرية وتنمية قدراهتم
العقلية والبدنية  ،شلا ؽلكنهم من إظهار طاقاهتم الكامنة واالستفادة القصوى من إمكاناهتم
واستعدادهتم الفردية (زلمد رمضان شعيب.)8 :8002 ،
يركز التعليم اللغة العربية على حتقيق رلموعة من األولويات األساسية من أعلها حتقيق
مستوى عال من التحصيل واإلصلاز االندماج وادلساواة القيم وادلواطنة والتعلم من أجل احلياة .لذلك
تتطور العملية التعليمية باستمرار ويتنامى فهم القائمُت عليها للطرق اجلديدة اليت غلب ان يتعلم هبا
الطالب ولؤلساليب ادلناسبة اليت ؽلكن ذلم استخدامها لدعم ذلك التعلم (رضا مسعد

السعيد،

.)4 :8002
ومن كل حال على ما كتبت الباحثة لطلبة ادلوىوبُت اليت ىي إدخال تعديالت أو إضافات
على ادلنهج ادلقررة للطلبة العاديُت حىت تتالءم مع إحتياجات الطلبة ادلوىوبُت يف اجملاالت ادلعرفية
واإلنفعالية واإلبداعية و احلس حركية والتعديالت أو اإلضافات على شكل زيادة مواد دراسية
التعطى للطلبة العاديُت أو بزيادة مستوى الصعوبة أو التعمق يف مادة أو أكثر من ادلواد الدراسية
(رضا مسعد السعيد.)00 :8002 ,
عشيت يف تطورات ىائلة يف رلال اكتشاف وتوظيف التكنولوجيا احلديثة ىف مجيع اجملاالت
ومنها رلال التعليم .فقد اصبح شلكنا من خالل تلك التكنولوجيا احلديثة تقدمي معلومات كثَتة مل
تكن متاحة للطالب من قبل واصبح من السهل توفَت إمكانيات مذىلة إلثراء وتنشيط عملية التعلم
( .)Joyce Van Tassel-Baska, EdD, 2008وىف ظل التكنولوجيا احلديثة ؽللك ادلعلمون فرص
كثَتة للتعرف على مواىبهم وامكاناهتم التدريسية  ،كما يستطيعون فهم الدور ادلتطور للمدرسة
باعتبارىا شريك اآلباء ومؤسسات التعليم األخرى يف تقدمي اخلدمات التعليمية ادلتميزة للطالب.
نظرا لعدم قدرة ادلنهج التقليدية على استيعاب كل ىذه التطورات فقد اجتهت بعض دول
اروبا اىل تطوير منهج جديدة حتت اسم ادلنهج من اجل
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واعدت كل من ظلاذج جيدة ذلذه النوعية من ادلنهج ادلتطورة ؽلكن االسًتشاد هبا عند تطوير منهج
قائمة على التمايز ىف مرحلة العالية اخلاص .
ب) اإلطار النظري
حتليل ادلنهج التمايز
.1

اسس بناء ادلنهج التمايز
منهج الدراسية التمايز ىف ادلدرسة الثانوية امانة األمة سورابايا بعدد من اخلصائص اإلغلابية الىت
غلب تقديرىا واالستفادة منها أثناء عملية التحديث والتطوير ،ومن ىذه اخلصائص :العمق
واالتساع والتوازن والشمول ورغم ذلك ال يستطيع الكثَت من الطالب حتقيق كل ما دتكنهم
امكاناهتم منو ويتطلعون إليو ،شلا ادى اىل ارتفاع دعاوى التغَت والتحسُت يف ادلنهج الدراسية
التمايز من حُت إىل آخر ألسباب كثَتة من احلاجة اىل التخلص من احلشو والتكرار واالزدحام
ادللحوظ يف زلتوى ادلنهج (رضا مسعد السعيد.)45 : 8002 ,
اسس بناء ادلنهج القائمة على التمايز

excellence

: Curriculum forمنهج شلتدة جبميع

ادلراحل التعليمية تتميز بعمليات تعلم وتقييم نشطة وفعالة وتسمح للطالب باختيار ادلسار
ادلناسب ذلم كما تقدم ذلم خربات جديدة تتحدى طاقاهتم الكامنة وتسمح ذلم بانتقال آمن
من مرحلة تعليمية إىل أخرى.وىي منهج حتقق األىداف الكربى للتعليم بادلدارس وىى دتكُت
الطالب من أن يصبحوا يف هناية العملية التعليمية متعلمُت ناجحُت وأفراد واثقُت ومواطنُت
مسئولُت ومشاركُت فاعلُت ( .)Amril Muhammad, 2010وتعتمد منهج التمايز على مبادئ
معاصرة للتخطيط والتصميم والتنفيذ والتطوير ادلستمر ومن أبرز ىذه ادلبادئ التحدي
واالستماع العمق واالتساع التقدمية والتطور اإللزامية واالختيار ادلالئمة والتماسك .وىى مبادئ
تنطبق على مجيع مراحل التعليم وتساعد على حتقيق تعلم وظلو شامل جلميع الطالب.
تبٌت ادلنهج القائمة على التمايز على األسس التالية :
)1

األىداف التعليمية مبراحل التعليم العام.

)2

ادلبادئ الًتبوية للمنهج.
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.2

)3

الرؤى والتصورات اجملتمعية حول ادلنهج.

)4

نتائج البحث الًتبوي يف رلال ادلنهج.

)5

ادلتغَتات التعليمية ادلؤثرة على ادلنهج.

)6

ادلتغَتات العادلية ادلؤثرة على أىداف وسلرجات التعليم.

)7

ادلعارف ادلتزايدة حول طرق تعلم الطالب.

)8

فوائد التكنولوجيا احلديثة يف إثراء عملية التعلم.

)9

متطلبات ظلو الطالب (زلمد زلمود اخلوالده)835 :8000 ,

تصميم ادلنهج التمايز يف تعليم اللغة العربية
.1

حتدي واالستمتاع

Challenge and Enjoyment

 يشتمل ادلنهج القائم على التمايز على ما يتحدى الطاقات الكامنة لدى الطلبةادلوىوبُت أثناء عملية التعلم شلا يساعد على انشغاذلم ودرلهم دتاماً يف ادلوقف التعليمي
وحتفيزىم على التعلم.
 يستطيع الطالب ذوي القدرات واالستعدادات ادلختلفة اكتساب خربات تناسبالتحديات اليت يوفرىا ذلم ادلنهج حىت يتمكنوا من إصلاز أىدافهم وتنمية قدراهتم اخلاصة.
 يوفر ادلنهج للطالب بيئة تعلم نشطة تساعدىم على تنمية وإظهار قدراهتم اإلبداعية .ويدعم ادلنهج الطالب وؽلكنهم من احلفاظ على جهودىم وقدراهتم واستثمارىا على
النحو األمثال.
.2

االتساع

Breadth

 يوفر منهج التمايز للطالب فرص كافية للتعامل مع رلال واسع ومهم من اخلرباتالتعليمية حيث يتم تنظيم ىذه النوعية من ادلنهج بشكل يساعد الطالب على التعلم
والنمو من خالل اتاحة اختيارات متنوعة من ادلقررات واألنشطة داخل الفصل الدراسي
وخارجو يف ادلنزل أو اجملتمع.
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.3

التقدم

والتطورProgression

 يوفر منهج التمايز للطالب خربات متقدمة ومتطورة من خالل التقدم ادلستمر يف عمليةالتعلم بدءً من دار احلضانة وحىت اجلامعة وذلك عرب إطار موحد ومستمر للمنهج.

 وتبٌت اخلربات التعليمية اليت يتعرض ذلا الطالب يف مرحلة دراسية ما على ادلعارفواخلربات واإلصلازات اليت حققها الطالب يف ادلرحلة السابقة ذلا.
 ويتقدم الطالب يف التعلم مبعدل يتوافق مع استعداداهتم واحتياجاهتم وػلافظون دائماًعلى بدائل منهجية أخرى يستطيعون العمل من خالذلا حىت ال تغلق أبواب التعلم
أمامهم مبكرا.
.4

العمق

Depth

 توفر ادلنهج من أجل التمايز للطالب فرص متنوعة يطورون من خالذلا قدراهتم الكامنةيف اجملاالت ادلختلفة للتفكَت والتعلم  ،وجتعلهم اكثر حرصا واىتماما أثناء التقدم يف
التعلم ودتكنهم من اشتقاق نواتج جديدة معاً واكتشاف واصلازمستويات أكثر تقدماً من
الفهم والتحصيل.
.5

الشخصية واالختيار

Personalization and Choice

 يستجيب منهج التمايز لالحتياجات الفردية ويراعي االستعدادات وادلواىب اخلاصة.ويعطي ادلنهج لكل طالب فرصا متزايدة الختيار ما يرغب ىف دراستو مبسئولية واعية أثناء
تقدمو عرب مراحل التعليم

(.)Agus Maimun dan Agus Zaenul Fitri, 2010 26.

 وتصبح ىذه االختيارات مفتوحو قدر اإلمكان مبجرد أن يصبح الطالب قادراً على حتقيقمستويات مناسبة من التحصيل الدراسي يف ادلواد الدراسية ادلتعددة حىت يتمكن من بناء
اختياراتو على أسس سليمة وتقوده ىذه االختيارات إىل حتقيق سلرجات التعلم ادلرجوة.
.6

التالصق والتماسك

Coherence

 توفر ادلنهج من أجل التمايز للطالب أنشطة تعلم مًتابطة تكون معا خربات متماسكةنظراً لوجود صالت واضحة بُت ادلداخل ادلختلفة لتعلم الطالب مبا تتضمن من فرص
كثَتة لؤلنشطة ادلمتدة وادلستمرة واليت ؽلكن ان جتمع بُت مواد دراسية سلتلفة معاً.
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.7

ادلالئمة

Relevance

 يساعد منهج التمايز لدى طلبة ادلوىوبُت على فهم أىداف األنشطة اليت ؽلارسوهناوإدراك قيمة ما يتعلمون ومدى مالئمة وأعلية ىذه ادلعلومات حلياهتم يف الوقت احلاضر
ويف ادلستقبل.
 ورغم أن ادلبادئ السابقة للمنهج من أجل التمايز ؽلكن ان تنطبق على مجيع ادلراحلالدراسية فإن الًتكيز عليها ؼلتلف من مرحلة إىل أخرى أثناء ظلو الطالب .ومثال على
ذلك يتم تطبيق مبدأ االتساع بشكل كبَت يف منهج ادلرحلة الدراسية ادلبكرة هبدف
التأكد من اكتساب الطالب ادلعرفة والفهم من خالل دراسة عدد كبَت من ادلواد
الدراسية وتتاح اختيارات أكثر للتخصص يف ادلراحل الدراسية ادلتوسطة وادلتقدمة بعد أن
تكون الطلبة قد صلحت يف تعلم ادلهارات األساسية وحقق سلرجات التعلم ادلرجوة (رضا
مسعد السعيد)4 :8002 ،
 ويتيح ادلنهج لدى طلبة ادلوىوبُت فرصت اختاذ قرارات االختيار بُت ادلقررات والربامجاليت ػلتاجها يف مستقبل حياتو العملية.
 ولتحقيق أىداف ادلنهج غلب توافر مرونة كافية فيما ؼلص الطريقة اليت يتم هبا تنظيمعمليات التدريس والتعلم من أجل تعرف الطالب على ادلسار ادلناسب لدراستو وحتقيق
توازن الطالب مع ادلرحلة الدراسية اليت يعيشها والظروف احلياتية اليت ؽلر هبا.
 وغلب على الدارس النظر إىل ادلنهج أبعد من رلرد كوهنا مصادره خاصة بالتعلم واخلرباتالتعليمية اىل كوهنا زلاولة دلساعدة الطالب على امتالك فرص أفضل للحصول على
عمل مناسبة بعد التخرج ويتم ذلك من خالل إتاحة فرص التعلم والسماحة بادلزيد من
التعلم الذايت للطالب.
 وتستثمر تكنولوجيا التعليم ىف حتقيق التعلم الذايت من خالل إغلاد روابط عن بعد بُتاألساتذة والطالب ومن خالل شراكة تعليمية بُت ادلدرسة ومؤسسات التعليم األخرى
يف اجملتمع.
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.3

تطبيق ادلنهج التمايزي يف تعليم اللغة العربية
تتوافق ادلنهج الدراسية التمايزي يف تعليم اللغة العربية مع األولويات القومية للتعليم واليت
تتمثل يف خلق جيل من ادلبدعُت ويف حتقيق التمايز للجميع .وتوفر ىذه ادلنهج آليات غَت
تقليدية مهمة لتحقيق رؤيتنا ادلأمولة دلستقبل أبناءنا واليت تتمثل يف كوهنم آمنُت ناجحُت
قادرين على اإلصلاز أصحاء نشطاء مشاركُت أخالقيُت وذوي إحساس عال بادلسئولية
الفردية واجملتمعية ) 2010 ,Muh. Hanif Dhakiri ( .وتقدم منهج التمايز إطار واف
لربنامج إصالح وحتسُت ذو عمليات مرحلية للمنهج احلالية.ويهدف ىذا الربنامج إىل حتقيق
ادلخرجات التالية:
)1

منهج موحدة للطالب جبميع ادلراحل التعليمية تتميز بأبنية بسيطة وفعالة لعمليات
الدراسة والتقييم وتسمح للطالب باختيار ادلسار الصحيح ادلناسب ذلم كما تقدم ذلم
خربات جديدة تتحدى طاقاهتم الكامنة وتسمح ذلم بانتقال آمن من مرحلة تعليمية
إىل أخرى.

)2

فرص متزايدة لالختيار احلر ادلبكر للطالب تساعدىم على حتقيق مواىبهم الفردية
وجتذب ادلزيد من الطالب لالندماج التام يف أنشطة التعليم والتعلم بادلدارس.

)3

مهارات أكثر وخيارات أفضل للعمل من خالل عملية تقييم جادة تساعد الطالب
على التقدم يف الدراسة جملاالت عملية أخرى أو الطلراط يف أعمال أخرى.

)4

تركيز أكثر على العمق يف الدراسة والتعلم من خالل تنمية ادلعارف الثقافية واحلسابية
واحلياتية األساسية وغَتىا من ادلعارف األخرى الضرورية حلياة اإلنسان ادلعاصر
باإلضافة إىل ادلعارف وادلعلومات اليت يتطلبها االطلراط يف العمل واحلياة اليومية.

)5

حتقيق نواتج تعلم أفضل وأكثر اتساعاً وعمقاً وذلك من خالل دراسة ادلقررات
الدراسية ادلتنوعة واخلربات التعليمية ادلتعددة داخل كل مادة دراسية وعرب ادلواد الدراسية
ادلختلفة.

ان ادلنهج من أجل التمايز ؽلكن ان تقدم فرص متنوعة للدراسة وادلساعلة يف تفهم وحل
بعض القضايا ادلهمة اليت تعاين منها ادلنهج احلالية ،كما تقدم آليات عمل للتخلص من
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آثارىا السلبية وحتويلها من منهج تقليدية إىل منهج لتمايز .ويتم حتويل ادلنهج التقليدية إىل
منهج لتمايز عرب إتباع برنامج عمل مفصل يتمثل يف اآليت:
)1

ختفيف األعباء الدراسية بشكل دال يف ادلقررات األساسية بادلراحل التعليمية ادلبكرة
هبدف إتاحة وقت أكرب للطالب للتحصيل ادلرتفع واألداء ادلتميز والسماح للمدرسُت
بقدر أكثر من احلرية عند اختاذ القرارات اخلاصة بنوعية التعلم ادلناسب الذي غلب
حتقيقو لدى الطالب.

)2

إعادة بناء ادلقررات الدراسية بادلراحل التعليمية العليا هبدف زيادة عمق واتساع خربات
التعليم اليت تقدمها ادلدرسة للطالب شلا يساعدىم على العمل ادلركز جتاه حتقيق
سلرجات التعلم ادلتوقعة.

)3

تقدمي مهارات جديدة ومتطورة عرب ادلقررات يف ادلراحل التعليمية العليا هبدف توسيع
رلال اخلربات التعليمية ادلتاحة للطالب والتأكد من حصوذلم على اعتماد مهٍت دلا
ػلققونو من إصلاز وما يكتسبونو من مهارات خاصة بفرص العمل وادلهارات احلياتية
األخرى.

)4

وضع معايَت وآليات جديدة لعمليات التدريس والتقييم يف ادلستقبل هبدف أن يكون
التقييم عملية داعمة وزلفزة ألنشطة التدريس جبميع ادلراحل التعليمية من خالل تبسيط
وحتسُت العالقات بُت عمليات التقييم العادية والتقديرات ادلعيارية السنوية واالختبارات
يف الشهادات على ادلستوى القومي.

)5

حتسُت طرق توثيق وتسجيل أعمال وإصلازات الطالب هبدف التأكد من استمرارية
إصلازاهتم ىف ادلراحل التالية من حياهتم وذلك من خالل أن يكون لكل طالب سجل
شامل ودقيق جلميع األعمال األكادؽلية وغَت األكادؽلية ذات الصلة بالعملية التعليمية
ومن بينها ادلهارات ادلهنية اليت غليدىا الطالب وإصلازاتو خارج اطار ادلنهج التقليدي
بادلدرسة ومواقف احلياة اليومية داخل ادلدرسة (رشدي أمحد طعيمة.)0228 ،
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.4

عناصر تعليم اللغة العربية لطلبة ادلوىوبُت .
قيمة االساسية:
تتبٌت اجملتمعات ادلعاصرة رلموعة من القيم االساسية ومنها احلكمة والعدالة والتسامح
وادلساواة .ويهدف التعليم يف أي رلتمع إىل توعية الطالب بالقيم اليت يتميز هبا اجملتمع
الذي يعيشون فيو  ،كما يهدف إىل مساعدهتم على اكتساب قيم جديدة معاصرة خاصة
هبم يف اجملاالت احلياتية اجلديدة ومنها العدل االجتماعي وادلسئولية الفردية واجلماعية .ولذا
ػلتاج الطالب إىل تعلم وتنمية ىذه القيم من خالل ادلنهج ادلدرسية.
وتعد توعية الطالب بالقيم اليت يتبناىا اجملتمع أحد األىداف األساسية للتعليم حيث
يهدف النظام التعليمي إىل مساعدة الطالب على حتديد مواقفهم جتاه اآلخرين استناداً إىل
قيم العدالة االجتماعية وادلسئولية الفردية واجلماعية.
ػلتاج مجيع أفراد اجملتمع إىل تعلم وظلو ىذه القيم اجملتمعية من خالل ادلنهج احلديثة
الىت غلب ان تقدم وسائل وآليات كثَتة لتحقيق النمو الشامل لدى الطالب .فادلنهج يعد
أحد أىم الوسائل االساسية اليت تساعد على تشجيع النمو القيمي لدى الطالب وذلك
من خالل مراعاة ما يلي :
)1

دتكُت الطالب من االستفادة من تعلمهم ودعمهم بطرق متنوعة إلظهار كل طاقاهتم
الكامنة .إعطاء اىتمام زائد لنواتج التعلم واإلصلاز والطموحات العالية لدى كل
الطالب .

)2

التأكيد على احلقوق والواجبات لكل من الطالب واجملتمع ومساعدهتم على فهم
الثقافات ادلتنوعة وتفهم ادلعتقدات لدى اآلخرين ودعم قدراهتم على االطلراط يف
العمل والتسامح ورعاية اآلخر واحًتام النفس واآلخرين.

)3

دتكُت الطالب من بناء أساس قوي من ادلعرفة والفهم وحتفيز التزامهم باألحكام
والسلوكيات األخالقية.

)4

منح الطالب الثقة بالنفس وباجملتمع احمليط وإثراء طاقاهتم وإمكاناهتم للمساعلة بشكل
فعال يف احلياة اجملتمعية حوذلم.
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)5

حتفيز لالصلاز الفردى واجلماعى وتشجيعهم على االلتزام بسلوك ادلواطن ادلسئول من
خالل توسيع رلال اخلربات اليت يتعرضون ذلا حول احداث العامل الذي يعيشون فيو .

.5

اىذف ادلنهج التمايز:
تطمح اجملتمعات ادلعاصرة يف أن يتمكن طالهبا – كل الطالب – من حتقيق الغايات
األساسية للتعلم وىي الوصول بالطالب اىل ما ما ؽلكن تسميتو  :ادلتعلم الناجح والفرد
الواثق وادلواطن ادلسئول وادلشارك الفعال يف اجملتمع.
تستطيع ادلنهج القائمة على التمايز حتقيق ىذه الطموحات لدى اجملتمعات ادلعاصرة من
خالل دت يز القيم واألىداف وادلبادئ اليت حتددىا وتبٍت عليها شلارساهتا وآليات العمل هبا يف
مجيع ادلراحل التعليمية .ومن خالل ىذه النوعية من ادلنهج يتم حتديد ما غلب أن يتعلمو
الطالب؟ وكيف يتعلمون؟ وماذا يتم تقوؽلو لديهم؟.
دتكن منهج التمايز القائمُت على التعليم من التعرف على التحديات والتغَتات اليت ؽلكن
أن يصادفها الطالب يف ادلستقبل ،كما هتتم ىذه ادلنهج بادلستجدات وادلستحدثات يف
التعليم وذلك من خالل تغيَت ادلوضوعات واالساليب القدؽلة ىف ادلنهج احلالية.وغلب على
ادلنهج اجلديدة القائمة على التمايز أن توفر تعلم نشط يتحدى طاقات الطالب ويسعدىم
أثناء التعلم.
.1

تقدم زلتوى خاىل من احلشو والتكرار.

.2

تربط بُت اخلربات اليت يتعلمها الطالب يف كل مراحل التعليم.

.3

تشجع على ظلو ادلستويات العليا من التحصيل واإلصلاز وادلهارات العقلية.

.4

تشمل عدد كبَت متنوع من اخلربات

.5

حتقق توازن بُت ادلقررات األكادؽلية وادلقررات ادلهنية.

.6

تسمح للطالب حبرية االختيار للمقررات واألنشطة اليت تقابل ميوذلم واحتياجاهتم
اخلاصة ودتكنهم من حتقيق نواتج التعلم ادلرجوة.

.7
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.8

وتشكل كل ىذه النقاط أسباباً للتحدي الذي يواجو القائمون على شئون التعليم من
أجل حتسُت ادلنهج الدراسية وتبدأ عملية التغيَت للمنهج من خالل حتديد رلموعة
االسس القيمية الىت تتبناىا خطط وشلارسات وآليات العمل يف ادلنهج اجلديد القائم
على التمايز.

ت) التحليل
تقومي منهج التمايز يف تعليم اللغة العربية لطلبة ادلوىوبُت
عندما أخذت الباحثة قيمة منهج التمايز يف تعليم اللغة العربية لطلبة ادلوىوبُت حتدث تغيَتات
وتطورات كثَتة تؤثرعلى مجيع مكونات ادلنظومة التعليمية على النحو التايل:
بالنسبة للطالب :ػلققون ما يلى:
.1

مستويا ت عالية من التحصيل من خالل تركيز منهج التمايز على األىداف وأنشطة التعلم
وما يليها من اختبارات متكررة أثناء الدراسة .

.2

تقدم بشكل أفضل من مستوى دراسي إىل ادلستوى التايل لو.

.3

تعرض ألساليب تقومي تدعم التعلم النشطة.

.4

تعرف على األظلاط ادلختلفة من التحصيل واإلصلاز.

.5

امتالك رلال أوسع من األنشطة اجلاذبة وادلمتعة أثناء عملية التعلم.

بالنسبة لآلباء :ػلققون ما يلى:
.1

فهم افضل لفرص التعلم ادلتاحة ألبنائهم والطرق اليت يستطعيون هبا دعم ىذا التعلم ىف
ادلنزل.

.2

وضوح األىداف واألنشطة الىت ينطوى عليها ادلنهج من اجل التمايز.

.3

معرفة الطالب القادرين على حتقيق مستويات عالية من التحصيل واإلصلاز.

بالنسبة للمدرسُت ومؤسسات التعليم :ػلققون مايلى:
.1

وضوح أىداف التعليم اليت غلب حتقيقها لدى كل طلبة ادلوىوبُت

.2

مرونة يف تطبيق القواعد واألحكام ادلهن .
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ث) الخاتمة
حتليل ادلنهج التمايز يف تعليم اللغة العربية لطلبة ادلوىوبُت
منهج التمايز يف تعليم اللغة العربية لطلبة ادلوىوبُت ىينبغي مراعاهتا عند ختطيط ىذه ادلنهج ومن
بينها :
.1

منهج ادلدرسة العادية مت ختطيطو للطالب العاديُت ،ويف كثَت من األحيان يكون غَت مالئم
للطالب ادلوىوبُت.

.2

ؼلطط منهج يف تعليم اللغة العربية ادلوىوبُت يف ضوء احتياجات الطالب ادلوىوبُت بدال من
اإلضافة أو احلذف يف ادلناىج ادلعدة للطالب العاديُت.

.3

عملية تطوير ادلنهج يف تعليم اللغة العربية للموىوبُت ،تعترب عملية طويلة األمد ،وتتضمن
تكييف ادلنهج احلايل وتعديلو واعتماده على نتائج البحث العلمي يف ميدان ادلوىوبُت ،كما
أهنا تساعد يف تطوير منهج جديد.

.4

تصاغ وثيقة منهج يف تعليم اللغة العربية ادلوىوبُت وتوزع على كافة الفئات ذات العالقة
بتطوير ادلنهج.

.5
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