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مقــــدمــــــة
ي�شعدن� اأن نقــدم الأبن�ئن� وبن�تن� تالميذ وتلميذات ال�شف اخل�م�ض االبتدائى كت�ب اللغة العربية للف�شل 
الدرا�شــى الث�نــى، وهو بعنوان »لغتى اجلميلة« ويهــدف هذا الكت�ب اإىل تنمية مهــ�رات اللغة العربية؛ من 
ا�شتمــ�ع وحتــدث وقراءة وكت�بة، كمــ� ينمى مه�رات التوا�شــل ومه�رات التفكري لدى هــوؤالء التالميذ، 
ويغر�ــض فى نفو�شهم حب اللغة واالعتــزاز به�، ويهدف كذلك اإىل تعميق القيــم االأ�شيلة واملب�دئ النبيلة 

لدى االإن�ش�ن امل�رشى، ب�الإ�ش�فة اإىل تعزيز مف�هيم الهوية واالنتم�ء لدى التالميذ.
وقــد انطلــق هذا الكت�ب من املع�يري التــى اأقرته� وزارة الرتبية والتعليم فى اإطــ�ر عن�يته� ب�للغة العربية؛ 
انطالًقــ� من كونه� لغة القراآن الكرمي، ون�قلة الرتاث االإن�ش�نى واأهم و�شيلة من و�ش�ئل االت�ش�ل بني االأفراد 

واجلم�ع�ت، واأبرز �شمة من �شم�ت حتقيق الهوية امل�رشية العربية.
ولتحقيــق هذه االأهداف اعتمــد الكت�ب منهج التك�مل بني فنون اللغة العربية؛ حيث تَُع�لَُج هذه الفنون 
مــن خالل حمتوى ثق�فى يت�شــم ب�الأ�ش�لة واملع��رشة، ومع�ي�شة واقع التالميــذ، ومراع�ة خ�ش�ئ�شهم اللغوية 
والعقلية والنف�شية، وبيئ�تهم الريفية واحل�رشية، والفروق الفردية بينهم، وتقدمي اأمثلة رفيعة لالأداء اللغوى 
لتنميــة التذوق اللغوى لديهم، فلم تُْفَرد درو�ض خ��شــــــة للقواعد النحوية، واإمن� متت مع�جلته� من خالل 

اأن�شطة الدرو�ض وتدريب�ته�؛ ت�أكيًدا للتك�مل بني فنون اللغة ومه�راته�.
ولتحقيــق هذا التك�مل بني املو�شوع�ت اخرتن� اأ�شلوب الوحــدات؛ حيث توؤكد كل وحدة جمموعة من 

املع�رف وامله�رات والقيم التى تت�شل ات�ش�اًل وثيًق� بعنوان الوحدة.
وقــد مت تق�شيــم الكت�ب اإىل ثــالث وحدات، ت�شتمل كل وحــدة على خم�شـــة درو�ــض تت�شل جميعه� 

مب�شمون الوحدة ومو�شوعه�.
�  الوحــدة االأوىل: )�شخ�شي�ت رائــدة(، ويربز فى هذه الوحدة كثري من القيــم مثل الت�ش�مح واحرتام 
العمل وتقدير املراأة ودوره� وحب الوطن، وذلك من خالل ال�شخ�شي�ت التى عر�شت له� الوحدة، 

ولت�أكيد امل�ش�مني الواردة بهذه الوحدة - ا�شتملت الوحدة على اآي�ت قراآنية ون�ض �شعرى.
�  الوحــدة الث�نية: )هواي�ت ومهــ�رات( وتتن�ول هذه الوحدة بع�ض الهواي�ت التــى ترتقى ب�الإن�شــ�ن 
ج�شًدا وروًح�؛ حيث تعر�ض للري��شــة والقيم امل�شتف�دة منه� مثل احرتام القواعد والقوانني واحرتام 
االآخرين واإ�ش�عة احلب وال�شالم بني الن��ض، كم� تعر�ض هذه الوحدة لهواية الر�شم من خالل مواقف 
حي�تية توؤكد اأهمية مم�ر�شة الفنون، وتتن�ول كذلك القراءة، وتركز على قراءة الق�ش�ض وم� يرتبط به� 
مــن مه�رات ب�أ�شلوب �ش�ئق وممتع، وقد ا�شتملت الوحدة علــى حديٍث نبوى ون�ض �شعرى؛ لت�أكيد 

القيم وامل�ش�مني الواردة ب�لوحدة.
�  الوحدة الث�لثة: )ق�ش�ض وعرب( وتتن�ول هذه الوحدة جمموعة ق�ش�ض تت�شمن كثرًيا من املع�رف وامله�رات 
والقيم حيث توؤكد اأهمية اال�شتف�دة من املوارد املختلفة وح�شن ا�شتخدامه� واحرتام املعلم وتقدير دور 



االأم، و�ــرشورة اال�شتف�دة مم� نتعلمه من مع�رف ومه�رات وتوظيفه فيم� يفيدن�، وتت�شمن الوحدة اآي�ت 
� �شعريًّ� يحكى ق�شة ال�شف�دع  قراآنيــة من الق�ش�ض القراآنى لتت�شق مــع م�ش�مني الوحدة كم� ت�شمنت ن�شًّ

مع النجوم.
وقــد �شدرن� كل در�ــض ب�أهداف وق�ش�ي� مع��رشة ومف�هيم ومه�رات يجــب تعلمه�، وزودن� كل در�ض 
ب�أن�شطة وتدريب�ت تدرجت من ال�شهولة اإىل ال�شعوبة، مراع�ة للفروق الفردية، كم� ختم كل در�ض ب�أن�شطة 

مللف�ت االإجن�ز، به� ي�شتطيع املعلم تقومي اأدائهم.
وقــد اأتبعن� كل وحــدة ب�أن�شطة وتدريب�ت ع�مة علــى الوحدة، ثم اأن�شطة وتدريبــ�ت ع�مة على الف�شل 

الدرا�شى.
واجلديــر ب�لذكر اأن لغــة الكت�ب ج�ءت م�شتمدة من مفــردات التلميذ فى تلك املرحلــة، ووظفت ال�شور 
واالأ�شــك�ل؛ الإثراء املحتوى وجعله عميًق� لدى التالميذ؛ حتــى ي�شبح �ش�ئًق� ج�ذبً� ودافًع� للتعلم، وكم� راعين� 
التــوازن بني البيئ�ت، وعدم التحيز جلن�ض على ح�شــ�ب االآخر، كم� مت مراع�ة التك�مل بني اللغة العربية واملواد 

الدرا�شية االأخرى.
وقــد ا�شتخدمت ا�شرتاتيجي�ت تعليم وتعلم خمتلفة، اأ�ش��شه� التعلم الن�شط الذى يجعل التلميذ م�ش�رًك� 
اإيج�بيًّ� فى املواقف التعليمية، وحر�شن� على تنويعه� مراع�ًة للفروق الفردية، ومع�جلة ل�شعوب�ت التعلم التى 
قــد ي�شببه� ا�شتخدام طريقة واحدة فى التعليم، وقد جــ�ءت اأ�ش�ليب التقومي متنوعة و�ش�ملة؛ لتتن��شب مع 

هذه اال�شرتاتيجي�ت وتلك االأ�ش�ليب.
واهلل من وراء الق�شد

املوؤلفــــــون
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