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  التقويم اللغوي



 مفهوم التقويم اللغوي

هووالعنصر وورلعنرعنوونلصووأل رن وورل الصوورج لصووألعنصروونه لالاغوو لار لصصروون لعن  وواال  وو ل روو ل

إ ووومالصووونلع ووواللالاهوووالعن  ووومل ل لقووونلالالمووو صفلعن  وووال ل  ووو ل ص لووون ل ر لووو ل ووو  ال

ل(97:لصل2008 ص ل لعن  ال لاهيل:ل)لصر يلاعنمل  الإن نرص جنل

 لعن ثصلأ عن  لل: 

 اعن اةعن مخلصل:ل م ل لاظنهرلعنقصفل 

  عن لنس:لمسنبلعنك 

 عنص ننص ل 

  عن  ذل لعنرعجص 

  إ  عرل مكن 

اهوووذ لعنصص لووون لل قوووصرجنل ال  وووال لنموووكفل ووون لال صووونل وووألعن  وووال لعن رنووواال جوووال:ل ص لووو ل

(لال335:صل2009إ ووو عرلعامكووون ل  ووو لصووو  ل م ووومل هووو عفلنررووونص لصصووولأل)لعنخ لووووبا

 لصفن هوونلصصر وو لصووأللصوورفلاصووأل لان  وو ل خوور للصكرروونلعن ووافلنوو ألعن  ووال لعن رنوواال ص لوو

للصرفلاصأل للصرفل لأل للصرف.

اصووألعنصممووظل لقوونل  وو ل صرلووفلعن  ووال لعن رنوواالهووال وون لاالصوورج لصووألعنصروونه لال صوونل

 ووأل صرلووفلعن  ووال لعن  وواال جووا:ل ص لوو لعن  كوو لصووأل مووكفلصجوونرةلصصلروو ل الع نصوون لنصصر وو ل

 صنلر وووافلعألعن  وووال لهوووال ص لووو ل لنووو لنجوووذ لج لوو ةلصوووألصص لووون لصووورج لعن  ووو لعنصرنلووو لالا روو

عنصص لووو لصوووألخ ووواع لاعقوووم لن ووو  لن رل ووو ل  لصووو لاعقوووم لعنخ  ووو لا ووويلع  ووويلنلووونألهوووذ ل

لعنخ اع ل.

 خطوات عملية التقويم: 

 ألعنسووولرلنخ ووواع لاعقوووم لعنصصووونن ل ووو ثرل ووو ثلرعلعلجننلووونلن ووو  لعنصص لووو لاصاقوووا ل جنال

روووفلذكرهصووونلال صووونل وووألخ ووواع ل ص لووو لعن  وووال لاعن  وووال لنموووكفل ووون للسووو  ل لعن وووف نألع 

ل(2000 جيل:ل)لجنصفال

  م ل له فلعن  ال  -1

  م ل لعنصاعغفلعن يللصكألجصنلعنصص اصن لصرجن -2

  م ل لكصل لعنصص اصن لعن يل م نللنجن -3

   صل لانرنءلعا اع لعنملص لن   ال  -4

 جصنلعننلنرن لننا اع  -5

  فلنجن م لفلعننلنرن لا  الرجنلن رل  للصكألع س   -6

  فسلرلعننلنرن  -7

 إ  عرلعنمك لاص ننص ل رفلذ  -8

 



 وووملنووو لاال ص لووو ل  وووال ل أل صووورلنجوووذ لعنخ ووواع لاالصووورج لالا ووويلصووورج لعن  ووو لعنصرنلووو ل

لجوووبل ألرانلجووونلعه صنصووونل لقووونلاذنوووللن رووواتل  وووا لعن  ووو لاصجنر جووونالكصووونل ألعن  ووو لعنصرنلووو ل

هووووذعلعاصوووورللسوووو   يل غوووو ل وووويل  خووووذلجوووونرنلأل:لعنجنرووووبلعنرظوووورالالاعنجنرووووبلعن  نل وووويللا

لعن  ال لالاعن غ ل م نللنرظن للكصنلرص  ل

انصوو لعن صوورفل  وو لخ وواع لنروونءلعن  ووال للجووبل أل  ووا لهووذ لعنخ وواع ل  وو ل سووسلصصلروو ل

 سوووسللإنووو الاذنوووللن سوووص لاألعنرظووون لصوووأل نجووو لن ل ال ص لووو لاعنرظووون لكصووونلرص ووو للم ووونلل

ل.لر  ملصرجنلالس ر لإنلجنالا يلع  يلنلنألذنلل

 أسس بناء التقويم اللغوي

عاسوووونسلهووووالعار لعن وووو ن لعن وووويل صكرروووونلصووووألع ر ووووم للاال ص لوووو لالا سووووسلعن  ووووال ل

ووو لصوووألقووورارع ل ال  وووال لنصنصووو لالاعن  وووال لعن  ووواالنخن ووو لالاصوووألنووولأل قووورارةلص  مم

ل(2009هذ لعاسسل:ل)لعنخ لبلال

 ل ل راتلاسنئفلعن  ال لالنصجللاسل  ل  ال لغلنسلعنظاعهرلعن  ا -1

  اع رلمرا لعن   لاعنثنن لاعنصاقا ل ل يل  عا لعن  ال  -2

 :ل نن  ال لعن  اال لل فل ر للصنأل الصكنأ ع س صرعرل -3

 صرع نةلعنفرا لعنفر ل ل -4

اهووذ لعنر وون ل سوون  ل  وو لعنم وووافل  وو لعنر وونئ لعنم ل وو لن غوووفلعنججووا لعنصنذانوو ل وويلذنوووللال

لكووواألعن  وووال لصسووو فلصوووألخ ووونئصلعن  ووو لكصووونللصكررووونلإقووون  لر  ووو للنجوووذ لعنر ووون لاهوووي:ل أل

ا نلص جوووون)ل  اصجوووونلاصجنرع جوووون(لال ووووذذعلعر   روووونلصووووألهووووذ لعاسووووسللكوووواألعن  ووووال ل  صلوووونل

لاصر  لنلالاعن  ال لعنص صيلاعنصر  يللم مل ه عفلعن  ال لر صر لنجنلنننصراعألع  ي.

 أهداف التقويم اللغوي :

صرجوونلالاعنصصووفلعن رنوواالنووملهوو فلعنجوو فلهووال سوونسلنكووفل صووفلاخن وو لعا صوونفلعن رنالوو ل

جثوووو لهنصوووو ةل لموووورعلل لجوووونال وووونن  ال لعن  ووووااللم وووومل هوووو عفلصرجوووون:ل)ل نمووووارلاعنماعصوووو ةل

ل(2009ا

 البل    لعنص ص  لرمالع   نأ   

  ر  ل    لعنص ص  لالاصصننج لعنقصفلعنقرارالنملر 

 )م ل للصألع   نأل)لص  لم ث؟  

 عن رن لنننس اللعنصس  ن ي 

  رعجص لن مسلأل ص ل لعن  رلسلإ  نءل  ذل 

 عنصسن  ةل يلإجرعءلعننماثلعن رعسن لعن رنال ل 

اصووألعنصممووظل  وو لهووذ لعنر وون ل رجوونل خووصل  ووال لعن  نوو لاعن  كوو لصووأل  وو صج لرمووالعنجوو عفل

ل(ل200عنصرما ةلالإ لعر لهرننللصجن  ل خر لن   ال لاهي:ل)لجنصفال

 



نجوو فلنصرن وورلعنصوورج لان صووو ص  ل:لاهوويل ص لوو لغلوونسلصووو  لصمئصوو لعاألهوودافتقووويم  -1

 انلئ  لنصم   جن.

لي:لاهوووذعلعن  وووال للفلووو ل ووويل ص لووو ل  وووالرلعنصووورج لا مسووولر لاننن وووننلتقوووويم المىتوووو  -2

  مسلألعنصص ل لعن ص لصل لكنص  .

:لاهووويل ص لووو لصجصووو ل ووويل  وووالرل  عءلعن ووونئصلأللتقوووويم التعلووويم ل المعلوووم وأسووولوب    -3

    ل رفلذلعنصرج ل.

ر ةلصفن هووونلعنووورئلسل مسووولأل ص لووو لعن ص ووول لنن قووون  لإنووو ل هووو عفل خووور لاكوووفلعنر ووون لعنووواع

ل  فرتلصألعنج فلعنرئلس.

 أداوت التقويم:

اغنووووفلعن صوووورفل  وووو ل  عا لعن  ووووال ل ا لع موووونرةل ألهرننووووللص وووورفن ل رنالوووو ل خ وووو لنوووولأل

عن  وووال لاع خ نووونرلالانكوووأل ووويلعنم ل ووو ل ألع خ نووونرلجووولءلصوووألعن  وووال لانووولسلعن  وووال لال صووونل

 وووأل  عا لعن  وووال ل جووويلكثلووورةلاص را ووو لالاننخ  ووونرلمووو ل ل ال ص لووو لل وووا لنجووونلعنصووو رسل

ن   كووو لصوووأل م لوووملعنجووو فل العن م وووملصوووأل موووكلفلصجووونرةل العنووو صكألصوووألصصر ووو لصصلرووو ل  صووو ل

  عةلصوووووأل  عا لعن  وووووال لاروووووار لنصقووووونلصوووووألهوووووذ لعا اع لا كثرهووووونلعر مووووونرعلاهوووووي:ل)ل

ل(2009مصن ع ا

 لصجصوووو ل وووويلعن  ووووال لعن  وووواالالاذنووووللن   كوووو لصووووألعنجنرووووبل:لاهوووويلاسوووول المقابلووووة  -1

عن  نل ووويلن  ووو لالاعنووو صكألصوووألعن اع ووو لعنرظرلووو ل لقووونلالاصوووألعنقووورارال ووو الأل

عنص نن وووو لنوووو الاسوووول  ل األمووووصارلعنصسوووو ج فلنوووونن  ال الن كوووواألعسوووو جنن  ل نلصلوووو ل

 اغلرلص  رص ل

ووو ل ووويل  وووال لصووورج لعن  ووو لعنصرنالمالىظوووة -2 لووو لارجووونل سووو  ل:لاهووويل لقووونلقووورارةلص  مم

عنقوووواءل  وووو ل  صوووونفلعن ننووووبلا غاعنوووو لناقووووص لعن نلصوووويالانجوووونلموووورا لا نلوووون ل

 ن  نل جنالاعنذاللصللهنل ألغلرهنل رجنل ل رم رلنلصنألا لصكنأ.

:لالص وووونللع سوووو ننأل ووووألغلوووور لصووووأل  عا لعن  ووووال ل روووو ل للم وووونللاغ وووونلالاالسووووتبان -3

عنصف ووواالا ووويلهوووذعلعنرووواتللالسووون  ل  ووو لإ ووو عرل مكووون ل نصووو لالانمسووو ننألرا ووونأ:

ل فووو  لنووونبلع جننووو ل وووأل  ووورع لع سووو ننألنرووواتلصوووألعنمرلووو لال صووونلعنص فوووفل:ل  كووواأل

 ع جنن لص ل ةلنصجصا  لصألع جننن للخ نرلعنصفماصلإم  لهذ لعنخلنرع 

:لاهووويل رل ووو لل وووا لنجووونلعنصووو ص  لن  صنلووورل وووألصكرارن ووو لالا نووو للالتقوووارير الياتيوووة -4

 ص ص  ل أللجلبل   لل سئ  لص رر ل فل ل يلعن  ال لننن صنلرلعنذاللص  لعن

:لالووووو  لنجووووذ لعا عةلجصووووونلكا وووو لعننلنرووووون لاعنصص اصوووون لعنص ووووواع رةللدراسووووة الىالووووة -5

اعنصصكروو ل ووألعنفوور لغلوو لعن رعسوو لنجوو فلع جننوو ل ووأل سووئ  ل وو ارل وويلذهووألعنص ووا ل

   بلهذ لعاسئ  ل يل   ل لجاعربلعن  ال ل.

(الاهووويل  عةلموووفال ل كموووفل وووألصاعقووولنل فلووو ل2011ا)جصووون رةللالمناقشوووات العاموووة -6

  يل م لمل ه عفلعن  ال لعن  اا.

ل

 



 

:لاهوووويل مووووجرل  عا لعن  ووووال لعن  وووواالا كثرهوووونلعسوووو خ عصنلاموووولا نلاللاالختبووووارات -7

 (2009انجنلغسصلأل:ل)عنخ لبا

 لاهووويلصوووألع خ نووونرع لعنجنصووو ل ووويلعن  وووال لعن  وووااالا  رووونافللاالختبوووارات الشوووفوية:

صثوووفلعن مووو ثلالان نلصووو لعنصمغووو لعن نئصووو لنووولألصجووونرع لعن  ووو ل جووويللصجووونرةل ر لووو 

 عنص اخنةل.لعاه عف سج لناج ل ن ل يل مسلأل    لعنص ص صلألرمال

  لا  س لإن لغسصلأل:لاالختبارات الكتابية ل التىريرية: 

 لال  قوووويلهووووذعلعنروووواتلك ننوووو لع جننوووو ل  وووو لمووووكفلصاقوووواتل اللاختبووووار المقووووال:

  ل روووواعتللع خ نوووونرلاعنوووورعئ لعسوووو خ صجنلن  ووووال لعن  وووو ل وووور لالاهووووذعلعن سوووو ل غوووو

عنصرنلووو لالنصووونل لووو لصوووأل نئووو ةلكنلووورةلنصصر ووو لعن ووو رع لعن  الووو لال جووواللمووو صفل  ووو ل

  كثرلصأل   لصأل  ا لعن   ل.

  لالقووو لهووذعلعنروواتل ووو ةل ووارلاهووي:ل)لعخ لووونرلصووألص صووو  لالاالختبووار الموعوووع:

 لوووب(ل صوووألعنصمموووظل  ووو لعسووو لهوووذعلعن ووواعبلاعنخ ووو العنصلعاجووو لالعن كص ووو لالعن ر

 عن س ل ر ل كثرلصاقا ل لصألغلر ل ملل  خفلعنص ا لنر نئ لع خ ننر.

ارممووووظلعن روووواتلصووووألعنصوووور لعنسووووننملا اع لعن  ووووال لعنصنصوووو لالاعن  وووو لعنصرنلوووو لخن وووو لال

 منووو ل أل رووو رلل مووو لرووواتلصوووأل رووواعتلعن  وووال لعن ووويلغسوووص لصوووألاججووو للةا لووونلكنرووو لعا ع

ل(ل2011ل جنلاهي:ل)لعنجصن رةلالرظرلاغ ل  ن

  لالكاألغنفلن ءلعنصص ل لعن ص لصل التقويم القبل: 

  لالكاأل ثرنءل مكفلعنصجنرةل)ل ثرنءل رفلذل ص ل لعن ص ل (التقويم التكوين: 

  لالكاألنص لع ر جنءلصأل ص ل لعن ص ل لالتقويم الختام: 

 خصائص التقويم الجيد : 

 العا عةلصنل   لن ل صم:لاهال ألل لسلعن  ال ل لالصدق -1

 :لننأل كاألعنر نئ لصصنث  ل الص مننج ل يلمنفلإ ن ةل  نلملعا عةلالثبات -2

:ا  م وووملهوووذ لعنر  ووو لنصووو  ل ووو خفلعنص وووا لنر ووونئ لعن  وووال لنوووفللصصننج جووونللالموعووووعية -3

 كصنلهي

 :ل مللجالل أل كاأل ص ل لعن  ال لع  نن ل لخننل لصألعنرظن لالتنظيم -4

 لجبل أللكاألعن  ال لص نافل   لنلاغننفلن   نلم.لالمنطقية: -5

 :أخالقيات التقويم اللغوي

ا وووويلعنرجنلوووو لرووووار ل خمغلوووون لعن  ووووال لعن  وووواالالاهووووذ لعاخمغلوووون للجووووبل أل رع ووووملكووووفل

ل(2009  ال ل رناالانلسلعن  ال لعن  اال مسبلاهيل:ل)ل نمارلاعنماعص ةلال

 عنصمن ظ ل   ل سرعرلاخ ا ل لعنصفما لأ -1

 صمن ظ ل   لسرل لعنر نئ لالا خللرجنلن رل  لس لص عن -2

 



 عنصاقا ل لا   لعن مللل -3

 أللكووواألعنجووو فلصوووألعن  وووال لعن  وووال لرفسووو لا للجوووالل أللكووواألاغووورع ل خووور ل -4

 كننص نبلصثمل.

ا ووويلرجنلووو لهوووذعلعنف وووفلر كووو ل  ووو ل هصلووو لعن  وووال لنصرووونه لعن رنلووو ل نصووو لاصرووونه لعن  ووو ل

اصجووونلا صووو  لصجنر جووونلاصسووو الن جنلالكصووونل ألعن  ووو لعنصرنلووو لعنصرنلووو لخن ووو لااذنوووللن فووورتل  

ن ووو لرصنئلووو لان   كووو لصوووألعنرصوووالعن وووال للجوووبل ألرسووو خ  ل  عا لعن  وووال لارجصوووفلصووونلار ل ووويل

   فلعن  ال لعن  االلنننمكفل) (ل يلعن فم لعن ننل ل.
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 العالقات القائمة بين عناصر منهج اللغة العربية 

إألعنصمغووون لعن نئصووو لنووولأل رن ووورلصووورج لنصنصووو لاصووورج لعن  ووو لعنصرنلووو لنخن ووو لهووويل مغووو ل

لصرجووونلل خوووذلالص ووويلعاخووورلالإذل نووو لن هووو عفل أل ووو  يلصوووألعنصم وووا ل مصلصووو لا نن نلووو ل كوووفخ

صرع لووو لعارمووو  لعن ص لصلووو لا ووور لعن ووو رلسلمرل ووو ل  ووو لعن  وووال لا  اع ووو لالاعنصم وووا ل

ل صنموووو لصوووونلعارموووو  لعن ص لصلوووو لا وووور لعن وووو رلسلخنقووووصنلالعاهوووو عف نوووو لنوووو ل ألل نوووويل

ن   ووووال لالاعارموووو  لا وووور لعن وووو رلسللجووووبل أل  لتسوووورل م لووووملعاهوووو عفلال  وووواعء لصوووونل

لعاهووو عفعنصم وووا لال  صنمووو لصووونلعن  وووال لالاعن  وووال لا  اع ووو ل نووو لنووو ل ألل  كووو لصوووأل م ووومل

نصمغووو لعن نئصووو لرمموووظلصووو ظ ملنوووننصم ا لصسووو ملصوووألعن رل ووو لعن  رلسووول للالانكووويلرنووولألع
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لعنمكف)ب(:لعنصمغ لعن نئص لنلأل رن رلعنصرج 

ا رلوو لع موونرةلنننرجنلوو ل ألعاسووج لعنوواعر ةلنننمووكفلعنسووننملكنروو لثرنئلوو لعنوور سلاهووذعللصروويل

ثرووونئيل لقووونلاهوووذعلعن نووون فلاغووواةلعنصمغووو لنووولألعنصرن ووورللموووكفل رقووول ل ألصجووونفلعن نووون فل

ل  ن لنرجنالعنصرج لاننن ننيلرجنالعنصص ل لعن ص لصل ل.
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 :مراجعال

ص ووو ف الإنووورعهل لاعنللمووون ال مصووو لمسوووألال نووو لعن ووون رالمنصووو لالعنرمجووونرالصمصووو ل .1

 وووووو لاعسوووووو نرناف:عنصك ن لع سوووووومصل لن  نن2(العنصصجوووووو لعناسوووووول لا وووووو 1972  ووووووي)

 اعنرمرلاعن اللن

(لا  وووافل ووو رلسلعن  ووو لعنصرنلووو لنووولألعنرظرلووو ل1999عننجووو لا نووو لعنف ووونالمسوووأل) .2

 ال صنأ:ل عرلعنفكر1اعنصصنرس ل"لعنصرم  لعنثنرال لعنص لنل"ال   

ال سنسوووولن لعنصروووونه لعن ص لصلوووو ل1(ال  وووو 2000جنصووووفل نوووو لعنوووورمصأل نوووو لعنسووووم ل) .3

 ن رمرلاعن اللنا صنأ:ل عرلعنصرنه ل1ا سننلبل  ارلجنال   

(العنصرووونه لعن رنالووو لعنم لثووو ل2008صر ووويال ا لووومل مصووو لاعنمل ووو الصمصووو لصمصوووا ل) .4

ا صووووونأ:ل عرلعنصسووووولرةلن رمووووورلل6صفنهلصجووووونلا رن ووووورهنلا سسوووووجنلا ص لن جووووونال  ووووو 

 اعن اللنلاعن نن  ل

ل–صفجاصجووووونلل–(لاعنصرووووونه لعن رنالووووو للرظرلن جووووونل2009مصووووون ع الصمصووووو لمسوووووأل)ل .5

 ال صنأ:ل عرلعنمنص لن رمرلاعن اللنل1 الصجنلال   ل– خ ل جنلل– رن رهنل

(لالصرووونه لعن  ووو لعنصرنلووو لا رعئووومل  رلسوووجنل ووويل2009عنخ لوووبلالصمصووو لإنووورعهل ل)ل .6

 صرم  لعن ص ل لعاسنسيلال . لال صنأ:لص سس لعنارع لن رمرلاعن اللن

(ال روووواألعن  وووو لعنصرنلوووو ل2009) نمووووارالرع ووووبلغنسوووو لالعنماعصوووو ةلاصمصوووو ل وووو ع ل .7

اإرنووو :ل ووونن لعنك وووبلعنمووو لثلن رمووورل1رلسوووجنلنووولألعنرظرلووو لاعن  نلوووملا ووو  سوووننلبل  

 اعن اللن

(ل م لوووفلصم وووا لصرووونه ل2009عنجنموووصيال نووو لعنووورمصألال  لووو لالصمسوووأل  ووو ل)ل .8

 ال صنأ:ل عرلعن فنءلن رمرلاعن اللن1عن   لعنصرنل لر ل لرظرل ل  نلملال  

رنلووو لا رعئووومل  رلسوووجنل(لالصرووونه لعن  ووو لعنص2011عنجصووون رةال نووو لعنسوووم للاسوووفل)ل .9

 ال صنأ:لصك ن لعنصج صنلعنصرنيلن رمرلاعن اللنل.1نلألعنرظرل لاعن  نلملا   

  وووووو لعنموووووونك لعنصركنا لوووووو لثلعسوووووو لعنصاغوووووونلعنننمووووووثلعنصرنوووووويلارعن وووووو لل .10
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