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 تقديم

حياة المغة صنك لحياة أبنائيا، فمغة كؿ أمة ىي لسانيا الناطؽ بكاقعيا 
كالمعبر عف تاريخيا كتراثيا، فالمغة ىي التي تحفظ نتائج قرائح مفكرم األمة 

ككـ مف . كتكمف عزة األمـ في عزة لغتيا. كقادة الرأم فييا عمى مر العصكر
ككـ مف لغة امتدت . لغة سادت ثـ اندثرت عندما أىمميا أىميا كلـ يعتنكا بيا

.  بامتداد نفكذ أىميا
كالمغة العربية كرميا اهلل سبحانو كتعالى كجعميا لغة القرآف الكريـ الذم 

نا لو لحافظكف"تكلى سبحانو كتعالى حفظو  كالعمؿ في ". إنا نحف نزلنا الذكر كا 
.  مجاؿ المغة العربية ىك شرؼ كبير لمف يقـك بو

كانطالقان مف اىتماـ مجمع المغة العربية األردني يسرنا أف نقدـ ىذه  
الدراسة لممشاركة في المكسـ الثقافي الذم يدكر محكره األساسي حكؿ تعميـ 

.  المغة العربية
كبحكـ تشرفي العمؿ فترة مف الزمف مديران عامان لمكتب التربية العربي لدكؿ 

الخميج كبحكـ معايشتي لكاقع تعميـ المغة العربية في مراحؿ التعميـ العاـ 
تعميـ "بالمممكة العربية السعكدية، فقد آثرت أف يككف مكضكع ىذه الدراسة ىك 

المغة العربية في دكؿ الخميج مع دراسة حالة لكاقع تعميـ المغة العربية في 
". المممكة العربية السعكدية

كلذلؾ فقد قسمتيا إلى قسميف رئيسييف يدكر األكؿ منيما حكؿ جيكد مكتب 
التربية العربية لدكؿ الخميج في مجاؿ تعميـ المغة العربية كبخاصة ما قاـ بو في 
إعداد خطة مقترحة لتطكير مناىج المغة العربية، متبكعة بإعداد المنيج الشامؿ 

. لمغة العربية بمراحؿ التعميـ العاـ
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كيتناكؿ القسـ الثاني كاقع تعميـ المغة العربية في المممكة العربية السعكدية 
مف حيث المناىج كالخطط الدراسية كاألىداؼ كالمفردات التي يشتمؿ عمييا 
المنيج إضافة إلى المعمـ كطرائؽ التدريس كالكسائؿ التعميمية كغير ذلؾ مف 

.  العناصر التي تشكؿ المكقؼ التعميمي
- إف شاء اهلل- كنختتـ ىذه الدراسة ببعض التكصيات التي  نرل فائدتيا

.  في تحسيف كاقع تعميـ المغة العربية في عالمنا العربي
كاهلل المكفؽ كىك اليادم إلى سكاء السبيؿ 
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القسم األول 

تطوير تدريس المغة العربية في مراحل التعميم العام 
في دول الخميج 

جاء اىتماـ مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج بتطكير تدريس المغة العربية 
في مراحؿ التعميـ العاـ انطالقان مف أىدافو الرامية إلى تحقيؽ العديد مف 

: التطمعات كمنيا
ظيار  .1 العمؿ عمى تنسيؽ عمميات التعميـ كتطكيره كاستكماليا، كا 

شخصية المنطقة العربية اإلسالمية كتدعيـ كحدة شعبيا، ككضع خطط 
.  التعميـ كالتربية عمى أسس عممية تكاكب التطكرات المعاصرة

تبني المشاريع التربكية كالثقافية كالعممية الكبرل الرئيسية التي تيـ  .2
 . الدكؿ األعضاء في المكتب مجتمعة التي ليا داللة إقميمية

تشجيع البحث العممي كالتربكم في الدكؿ األعضاء كالعمؿ عمى تنمية  .3
الكفاءات المتخصصة في المجاالت العممية كالتربكية لتمبية حاجات 

 . الدكؿ األعضاء

المساعدة عمى تبادؿ الخبرات كالخبراء كالمعمكمات كالتجارب التربكية  .4
 . كالثقافية كالعممية كالخدمات الفنية

 . العمؿ عمى تشجيع التعاكف التربكم كالثقافي كالعممي كتنشيطو .5
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العناية بالثقافة العربية اإلسالمية كشؤكف الفكر العربي اإلسالمي  .6
المعاصر كالعمؿ عمى إبرازىما بالتركيز عمى البرامج كالنشاطات 

 . الثقافية في مراحؿ التعميـ العاـ كالجامعي

كينطمؽ اىتماـ مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج بالمغة العربية أيضان مف 
تقاف مياراتيا تمكف  ككنيا المفتاح لمغاليؽ المعرفة كيتكقؼ عمى تعمميا كا 

الطالب مف المكاد الدراسية األخرل التي ىي في حاجة لميارات القراءة كالكتابة 
.  كالتعبير بؿ كالتفكير المنظـ المبدع

كقد ازداد اىتماـ مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج بمناىج المغة العربية 
منذ إنشائو، ككثؼ برامجو كمشركعاتو في ىذا المجاؿ، كانعقدت المقاءات 
الدكرية في بعض الدكؿ األعضاء لتعرؼ كاقع مناىجيا بمراحؿ التعميـ، 

كمحاكلة البحث عف المشكالت كالمعكقات التي تحكؿ دكف فاعمية المحاكالت 
كما اىتـ المؤتمر العاـ كالمجمس التنفيذم في كثير مف . المبذكلة لتطكيرىا

الدكرات بتطكير تدريس المغة العربية بدءان مف تطكير مناىجيا كصياغة أىداؼ 
كقد جاء ذلؾ ضمف اىتماـ السمطات العميا لممكتب بكضع صيغة . تعميمية

مكحدة ألىداؼ المكاد الدراسية بمراحؿ التعميـ العاـ حيث تمت صياغة أىداؼ 
المغة العربية بعد جيكد مكثفة شاركت فييا الدكؿ األعضاء داخؿ المركز العربي 

: لمبحكث التربكية كركزت ىذه الجيكد عمى
.  صياغة أىداؼ المقررات الدراسية في صكرة سمككية -
كضع محتكل المادة لكؿ صؼ دراسي في ظؿ األىداؼ السمككية  -

 . المكضكعية

كضع مؤشرات لمتطمبات المادة مف طرائؽ التدريس كالكسائؿ المعينة  -
 . كالنشاطات المصاحبة كأساليب التقكيـ
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كلـ تتكقؼ جيكد مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج عند كضع صيغة 
مكحدة ألىداؼ المغة العربية بمراحؿ التعميـ العاـ، بؿ تكجو المكتب نحك إعداد 
قدر مشترؾ في المغة العربية، كقد بدأ اىتماـ المكتب بالتكجو عمى ىذا المسار 

.  الذم نستعرضو ىنا بإيجاز
: القدر الخميجي المشترك في المغة العربية واالجتماعيات

عرض عمى اجتماع ككالء كزارات التربية كالتعميـ كالمعارؼ المسؤكليف عف 
 27-26ىػ المكافؽ 1404 شعباف 26-25: الككيت)التعميـ في الدكؿ األعضاء 

ضمف الخطة المقترحة لتكحيد المناىج كالكتب الدراسية  (ـ1984مايك 
.  مكضكعات كمقررات خميجية مشتركة في المغة العربية كاالجتماعيات

كقد دعا اجتماع ككالء الكزارات المسؤكليف عف التعميـ في الدكؿ األعضاء 
المدير العاـ التخاذ ما يمـز نحك دراسة تكزيع المكضكعات المقترحة مف القدر 

الخميجي المشترؾ في المغة العربية كاالجتماعيات عمى الصفكؼ المناسبة 
. بمراحؿ التعميـ العاـ لضماف استمرار ىذه المفاىيـ كتكاصميا لدل المتعمميف

كالعمؿ عمى كضع محتكل متكامؿ ليذه المكضكعات يتضمف طرائؽ التدريس 
.  كالكسائؿ المعنية كأكجو النشاطات المصاحبة كأساليب التقكيـ

كقد عرض عمى المجمس التنفيذم في دكرتو العادية السادسة عشرة نتائج 
كتكصيات اجتماع ككالء الكزارات المسؤكليف عف التعميـ  في الدكؿ األعضاء 

ثالث )حكؿ خطة دراسة تطكير المناىج الدراسية كتكحيدىا، فكافؽ بقراره رقـ 
عمى الخطة المبدئية لمتطكير كمجاالت العمؿ باعتبارىا مرحمة أكلى  (1/عشر

.  لتنفيذ ىذا المشركع
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كفي الدكرة العادية الثامنة عشرة لممجمس التنفيذم تـ عرض القدر الخميجي 
سابع )المشترؾ في المغة العربية كاالجتماعيات عمى المجمس فأصدر قراره رقـ 

: ككاف مما جاء فيو (عشر
تكجيو الشكر إلى اإلدارة العامة ممثمة في المركز العربي لمبحكث  .1

التربكية عمى ما بذلكه مف جيد في إخراج مجمدات القدر الخميجي 
.  المشترؾ في المغة العربية

دعكة الدكؿ األعضاء إلى تزكيد المكتب بمالحظاتيا كمقترحاتيا التي  .2
 . تثرم القدر الخميجي المشترؾ الذم تـ التكصؿ إليو

المكافقة عمى عرض المجمدات الستة عف القدر الخميجي المشترؾ في  .3
المغة العربية كفي االجتماعيات بمراحؿ التعميـ العاـ في الدكؿ 

األعضاء عمى المؤتمر العاـ الثامف لإلحاطة كالمكافقة المبدئية عمى 
 . التجربة

دعكة المجنة المشكمة لمتابعة تطكير المناىج كتكحيدىا كاإلشراؼ عمييا  .4
بمتابعة ىذا األمر كاقتراح أمثؿ السبؿ لتضميف ذلؾ القدر الخميجي 

.  المشترؾ المناىج كالكتب المدرسية المقررة في الدكؿ األعضاء
الذم  (22)كما  عرض األمر عمى المؤتمر العاـ الثامف، فأصدر قراره رقـ 

كافؽ فيو مف حيث المبدأ عمى القدر الخميجي المشترؾ في مناىج التعميـ العاـ 
لمادتي المغة العربية كالعمـك االجتماعية كدعا المدير العاـ إلى إحالة المجمدات 
الستة المتضمنة القدر الخميجي المشترؾ في المغة العربية كاالجتماعيات إلى 
الدكؿ األعضاء عمى المجمس التنفيذم مع تفكيضو في إقرار القدر الخميجي 
المشترؾ في المغة العربية كاالجتماعيات بعد أخذ المالحظات التي ترد مف 

.   الدكؿ األعضاء بعيف االعتبار
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عمى برامج المكتب كأجيزتو  (34/1)ككافؽ المؤتمر العاـ الثامف بقراره رقـ 
 ىػ، كمف بينيا برامج المركز المتضمنة البرنامج رقـ 1407 ك 1406لعامي 

كرشة عمؿ لتنمية القدر الخميجي المشترؾ في المغة العربية )كعنكانو  (2/9)
. (لمراحؿ التعميـ العاـ في الدكؿ األعضاء

كفي الدكلة االستثنائية الثانية لممجمس التنفيذم اتخذ  المجمس قراره رقـ 
فيما يخص مكضكعات القدر المشترؾ بيف دكؿ الخميج العربية في  (رابعان )
: التالي نصو (المغة العربية)

المكافقة عمى مكضكعات القدر المشترؾ بيف دكؿ الخميج العربية في  .1
عمى الصكرة المقدمة مف المركز، مع أخذ مالحظات  (المغة العربية)

.   أعضاء المجمس حكؿ ىذا المكضكع في االعتبار
دعكة المدير العاـ إلى طباعة عدد مف القدر المشترؾ بيف دكؿ الخميج  .2

في صكرتو النيائية كتكزيعو عمى الدكؿ  (المغة العربية)العربية في 
ىػ     1406/1407األعضاء لتنفيذه، بدءان مف العاـ الدراسي 

 .  ضمف المناىج المطبقة في المغة العربية (1986/1987)

 تنفيذ القدر المشترؾ بيف دكؿ الخميج العربية ةالمكافقة عمى استراتيجي .3
 :كذلؾ عمى النحك اآلتي (المغة  العربية)في 

يتـ دمج المشترؾ ضمف مناىج المغة العربية بمراحؿ التعميـ العاـ  .أ 
في كؿ مف الدكؿ األعضاء بحسب التنظيـ المضمف في 

.   استراتيجية التنفيذ
يقـك المعمـ بتدريس مكضكعات القدر المشترؾ باألسمكب الذم يراه  .ب 

مناسبان لمكضكعو كتالميذه، كلو أف يستعيف باألسمكب المقترح الذم 
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حدد المركز معالمو في االستراتيجية، كاالستفادة مف النماذج التي 
 .  يضعيا المركز لبعض المكضكعات

كفؽ البرنامج الذم  (بنائيان كنيائيان )يجرم تقكيـ تدريس المكضكعات  .ج 
 .  يضعو المركز ليذا الغرض

 :دعكة المدير العاـ إلى ما يأتي. 4

إعداد نماذج ألساليب األداء كتزكيد الدكؿ األعضاء بيا قبؿ بداية  .أ 
. التنفيذ بكقت كاؼ

كتزكيد الدكؿ  (البنائي كالنيائي)إعداد برنامج كأدكات التقكيـ  .ب 
 . األعضاء بيا قبؿ بداية التطبيؽ بكقت كاؼ

 . إجراء التعديالت الالزمة التي يتطمبيا التقكيـ .ج 

 . مراعاة نتائج التقكيـ في تنمية القدر المشترؾ مستقبالن  .د 

: دعكة األجيزة المختصة في الدكؿ األعضاء إلى ما يأتي-  5
تطبيؽ القدر المشترؾ ضمف مناىج المغة العربية بمراحؿ التعميـ العاـ  .أ 

. (ـ1986/1987)ىػ 1406/1407بدءان مف العاـ الدراسي 
 . تحديد العناصر التي تتكلى التقكيـ .ب 

 . تزكيد المركز بنتائج التقكيـ .ج 

المكافقة عمى استراتيجية التأليؼ القدر المشترؾ في دكؿ الخميج العربية - 6
.  عمى الصكرة المقدمة مف المركز (المغة العربية)في 

تعطى الدكؿ األعضاء فترة ال تتعدل عامان كاحدان لتنفيذ القدر المشترؾ - 7
 . (المغة العربية)بيف دكؿ الخميج العربية في 
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كفي الدكرة العادية الحادية كالعشريف لممجمس التنفيذم اتخذ المجمس قراره 
: كنصو (8/أكالن )رقـ 

دعكة المدير العاـ إلى أف تككف جيكد المركز العربي لمبحكث التربكية "
لدكؿ الخميج في مجاؿ المغة العربية جيكدان أصمية، كعدـ االكتفاء بقدر مشترؾ 

فييا، مع السعي إلى التغمب عمى الصعكبات التي تكاجو في سبيؿ تطكير 
". تدريس المغة العربية كمناىجيا كأساليب تعميميا

كتنفيذان لذلؾ بدأ المركز منذ صدكر ىذا القرار في إجراء اتصاالتو بذكم 
الجيكد البارزة مف المتخصصيف في المغة العربية بالدكؿ األعضاء كسائر الدكؿ 

: العربية متخذان الخطكات اآلتية
استقطاب المتخصصيف مف السادة المسؤكليف إسياـ المتخصصيف في  .1

المغة العربية في الدكؿ األعضاء في كضع مكضكعات تنمية القدر 
المشترؾ بيف الدكؿ الخميج العربية في المغة العربية فشارؾ في ىذا العمؿ 

.  عدد كبير منيـ
اعتماد أسمكب التجريب كاالختيار، حيث استضاؼ المركز بعض  .2

العناصر المتميزة في المادة مف الخبراء كالمتخصصيف البارزيف في 
الدكؿ العربية لفترة محدكدة فشارككا في بعض المشركعات الخاصة بالمغة 

 . العربية

تكميؼ بعض الخبراء بكضع أكراؽ عمؿ أك دراسات تتعمؽ بالمادة  .3
كبخاصة بعد اعتماد كحدة المغة العربية، كيقـك المركز اآلف بتقكيـ 

األعماؿ التي أنجزكىا تمييدان الختيار خير العناصر لالستعانة بو في 
 . مشركعات المركز المتعمقة بتطكير تدريس المغة العربية
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أما القدر المشترؾ فمـ يكف سكل كجبة أكلى في مجاؿ تكحيد المناىج 
كتطكيرىا بحسب ما نصت عميو استراتيجية التكحيد كالتطكير التي اعتمدىا 

.  المجمس التنفيذم في دكرتو العادية السادسة عشرة
كما أصدر المجمس في الدكرة العادية الحادية كالعشريف قراره رقـ      

: كنصو (9/أكالن  )
مف قرارات الدكرة االستثنائية  (رابعان )التأكيد عمى ما نص عميو القرار "

 17-16 ىػ المكافؽ 1406 رجب 7-6الككيت )الثانية لممجمس التنفيذم 
فيما يخص القدر المشترؾ بيف دكؿ الخميج العربية في  (ـ1986مارس /آذار

المتخذ في الدكرة ذاتيا فيما  (خامسان )المغة العربية كما نص عميو القرار رقـ 
". يخص القدر المشترؾ بيف دكؿ الخميج العربية في االجتماعيات

كتنفيذ لذلؾ التـز المركز بما اتخذه المجمس التنفيذم مف قرارات الدكرة 
االستثنائية الثانية فيما يخص القدر المشترؾ في المغة العربية كاالجتماعيات مف 

: حيث
.  كضع المكضكعات المكحدة أك اختيارىا في ضكء األىداؼ المكضكعة -
 .  خضكعيا لمدراسة كالتحميؿ في ضكء الضكابط كالمعايير المعتمدة -

 ترؾ المركنة لمدكؿ األعضاء في تضميف كؿ مكضكع في الصؼ الذم  -
 . يناسب بناء مناىجيا

 تـ إخطار لجاف التأليؼ بااللتزاـ بقرار المجمس التنفيذم في دكرتو  -
االستثنائية الثانية مف حيث المكعد المحدد إلنجاز كؿ خطة مف خطكات 

 . العمؿ

: التالي نصو (14/أوالً )كما أصدر المجمس التنفيذي في ذات الدورة قراره رقم 
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: دعكة المدير العاـ إلى مراعاة ما يأتي- 14
ييدؼ إلى  (مطالعة كنصكص)إف القدر المشترؾ في المغة العربية  . أ

.  غرس اتجاىات ترغبيا الدكؿ األعضاء
كالكتب المكحدة في  (القكاعد) إف الكتب المكحدة في المغة العربية  . ب

الرياضيات كالعمـك تيدؼ إلى االستفادة مف القدرات المشتركة لمدكؿ 
األعضاء في تطكير المناىج فيك غرض تطكيرم إلى جانب ككنو 

 . تكحيديان 

كيالحظ في تنفيذ ذلؾ أنو منذ أعد المركز خطة العمؿ في كضع القدر 
المشترؾ في المغة العربية كاعتمدىا المجمس التنفيذم في دكرتو العادية السادسة 

عشرة، سعى المركز في تنفيذ برامجو في القدر المشترؾ في ضكء األىداؼ 
المكضكعة لو حيث نصت عمى كحدة الفكر كاالتجاه بيف أبناء الدكؿ األعضاء 

باإلضافة إلى تعميؽ القيـ العربية اإلسالمية كتعميؽ االنتماء إلى المجتمع 
.  العربي في الخميج بكصفو جزءان مف أمتنا العربية كاإلسالمية

كمنذ بدأ المركز نشاطاتو في تكحيد المناىج كتطكيرىا في الدكؿ األعضاء 
الصادر عف المؤتمر العاـ في دكرتو العادية السابعة  (13)تنفيذان لمقرار رقـ 

التي عقدت في مسقط، كالخاص بتكحيد المناىج كتطكيرىا، التـز المركز في 
تنفيذ ىذا القرار بمضمكنو الذم يجمع بيف التكحيد كالتطكير في آف كاحد، نصت 

عمى ذلؾ خطة المركز لتطكير المناىج كتكحيدىا التي اعتمدىا المجمس 
التنفيذم في دكرتو العادية السادسة عشرة  كما اعتمد المركز ىذا األسمكب في 

االستراتيجية التنفيذية التي اعتمدىا المجمس التنفيذم في دكرتو االستثنائية 
الثانية فكاف التطكير يساير التكحيد جنبان إلى جنب، فمـ يكف التكحد مستيدفان 

نما كاف قائمان عمى – عمى جكدة تجارب الدكؿ األعضاء فيو –الكضع القائـ   كا 
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التماس أحدث ما كصمت إليو الييئات التربكية في كؿ مجاؿ عربيان كدكليان، كأف 
محتكل المناىج كالكتب المكحدة كالمطكرة شاىد عمى ذلؾ، كلقد جاء القرار دعمان 

ليذا النيج كتأكيدان، كلقد جدد المركز تركيزه عمى ىذا األسمكب في لقاءاتو 
.  الدكرية

: االنطالق نحو المناىج الموحدة
 انطمقت جيكد مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج نحك إعداد منيج شامؿ 
مكحد لمغة العربية بمراحؿ التعميـ العاـ في دكلة األعضاء كقد ساعد عمى ىذه 
االنطالقة إنشاء كحدة مختصة بالمغة العربية في إطار المركز العربي لمبحكث 
التربكية لدكؿ الخميج حيث جاء إنشاؤىا إيذانان بمرحمة جديدة لمعمؿ في خدمة 
المغة العربية، حيث عكؼ العاممكف في الكحدة عمى دراسة متعمقة تناكلت 

قرارات المؤتمر العاـ كالمجمس التنفيذم الخاصة بتطكير تدريس المغة العربية، 
كمف بينيا أىداؼ المغة العربية المعتمدة كمحتكل مناىجيا كالكثائؽ الكاردة مف 
الدكؿ األعضاء كمجمكعة البحكث كالدراسات التي أجراىا المركز لخدمة المغة 
.  العربية، باإلضافة إلى نتائج الندكات كالمقاءات التي عقدىا المركز ليذا الغرض
كما أجرل المركز اتصاالتو بالمؤسسات التربكية عربيان كدكليان لالطالع 
عمى أحدث ما أصدرتو مف بحكث كدراسات تتصؿ ببناء مناىج لتعميـ المغة  
الكطنية كما تضمنتو مف عناصر جاءت نتيجة التطكير المعاصر في الميداف 

التقنية ... التربكم بصكرة عامة، كفي تعميـ المغات بصكرة خاصة، كمف ذلؾ 
: المعاصرة في تعميـ كتعمـ المغات، كقد أفاد المركز مف ىذا النشاط ما يأتي

االطالع عمى التجارب التي أجرتيا الدكؿ األعضاء لتطكير تدريس  -
المغة العربية، كما اتسمت بو مف شمكؿ في بعضيا، كما كاف منيا 

.  جزئيان في بعضيا اآلخر
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 .  االطالع عمى التقنية  المعاصرة كمدل استفادة المغة العربية منيا -

الكقكؼ عمى العقبات التي تحكؿ دكف بمكغ التطكير في تدريس المغة  -
 .غاياتو

الكقكؼ عمى عكمؿ النجاح التي ىيأت لبعض التجارب أف تحقؽ  -
 . خطكات جيدة في مسيرة تطكير مناىج المغة العربية

كضع المركز خطة لتطكير مناىج المغة العربية كتكحيدىا في الدكؿ 
األعضاء كشفت كثيران مف أسباب الضعؼ التي أحاطت بتدريس المادة، كما 

أكضحت جكانب القصكر التي كانت كراء قمة العائد مف كراء التجارب التي تمت 
في ىذا الميداف كقد تكصؿ المركز العربي لمبحكث التربكية لدكؿ الخميج إلى أف 

: مف أىـ األسباب في قصكر بعض التجارب عف بمكغ غايتيا فيما يأتي
إف كثيران مف الدراسات التأسيسية التي يعتمد عمييا بناء أم مف المناىج - 1

الدراسية لـ تتكافر بالقدر المطمكب حتى اآلف بيف بيئاتنا التربكية حيث لـ تتمكف 
: مف اإلجابة بدقة عف التساؤالت التالية

  ما مالمح شخصية اإلنساف العربي المسمـ بعامة، كاإلنساف العربي
المسمـ في منطقة الخميج بصكرة خاصة؟ 

 مكاناتو؟  ما ميكؿ المتعمـ في المنطقة كاىتماماتو؟ كما قدرتو كا 

  ما الفجكة القائمة بيف ما يدرسو في المدرسة، كما يتعامؿ بو في كاقع
 حياتو؟

 لماذا األحجاـ عف تعمـ المغة العربية كاإلقباؿ عمى تعمـ المغة األجنبية؟ 

 كيؼ نخفؼ مف حدة الميجات العامية؟ 
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 كيؼ ننشئ الجك المغكم المناسب في المدرسة؟ 

  ما جدكل البناء الجديد لممناىج كاستخداـ أحدث التقنيات إذا لـ تكف
 الممارسة المغكية قائمة عمى أسس سميمة؟

  ىؿ أعددنا معمـ المغة العربية لتحمؿ مسؤكلية تعميـ المغة بكعي جديد
 كمياـ جديدة كأساليب جديدة؟

  ،ىؿ اخترناه في ضكء ضكابط كمعايير عممية تحقؽ أىداؼ تعميـ المغة
كعمى أساس مف رغبتو في تعميـ المغة ككلعو بيا كالتزاميا في معالجة 

 .دركسو

 
 

: خطوات إعداد المنيج الشامل الموحد في المغة العربية
استند إعداد المنيج الشامؿ المكحد في المغة العربية عمى قرارات السمطات 
العميا لمكتب التربية العربي لدكؿ الخميج التي أكلت المغة العربية اىتمامان متناميان 

.  بمناىجيا كطرائؽ تدريسيا ككتبيا
ذا أردنا استعراض الجيكد التي تمت في ىذا المجاؿ فإف قرارات المؤتمر  كا 

العاـ كالمجمس التنفيذم لممكتب كمدل االلتزاـ بتنفيذىا يعد خير تعبير عند 
ثباتيا، كلذلؾ نستعرضيا ىنا بشيء مف اإلنجاز .  تكثيؽ ىذه الجيكد كا 

عف الدكرة الخامسة كالثالثيف لممجمس  (12/3)فقد صدر القرار رقـ 
التنفيذم التي عقدت في مدينة الرياض بالمممكة العربية السعكدية في يكمي   

بدعكة المدير العاـ  (ـ1994 أكتكبر 5-4) ىػ 1414ربيع اآلخر  (19 ك18)
إلى كضع منيج شامؿ في المغة العربية لمراحؿ التعميـ العاـ بالدكؿ األعضاء، 
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كجاء ىذا القرار بناء عمى تكصية مف مجمس إدارة المركز في دكرتو العادة 
السادسة كالعشريف بأف يقـك المركز بإعداد منيج شامؿ في المغة العربية يككف 
مرجعان لبناء مناىجيا كتدريسيا بمراحؿ التعميـ العاـ في الدكؿ األعضاء، قامت 

: كحدة المغة العربية بإعداد المنيج المذككر مستعينة في ذلؾ بالمصادر اآلتية
  تكجييات المجمس التنفيذم التي ضمتيا محاضر جمساتو منذ الدكرة

الرابعة كالعشريف حتى الدكرة السابعة كالعشريف الخاصة بتطكير تدريس 
.  المغة العربية

  تكصيات مجمس إدارة المركز في دكرتو العادة منذ الدكرة السادسة عشرة
 .إلى الدكرة السابعة كالعشريف المتصمة بتطكير تدريس المغة العربية

  األىداؼ العامة لمتربية التي اعتمدىا المؤتمر العاـ كأىداؼ المراحؿ
 . التعميمية بعامة كأىداؼ المغة بمستكياتيا المختمفة بصكرة خاصة

  المناىج المطبقة في المغة العربية بمراحؿ التعميـ العاـ في الدكؿ
 األعضاء 

  الدراسات التي أجراىا المركز كالمقاءات التي عقدىا لتطكير تدريس المغة
 . العربية بمراحؿ  التعميـ العاـ في الدكؿ األعضاء

  الدراسات التقكيمية التي تكافرت لدل المركز التي أجرتيا الدكؿ األعضاء
 . كمراكز البحث التربكم بالمنطقة بيدؼ تطكير تدريس المغة العربية

قدـ المركز المنيج الشامؿ في المغة العربية إلى المجمس التنفيذم في الدكرة 
ىػ   1414 ذم القعدة 8العادية السادسة كالثالثيف التي عقدت بمدينة جدة في 

( 4)كبعد حكار مكسع حكؿ محتكاه المجمس قراره رقـ  (ـ1994 أبريؿ 19)
: عمى ما يأتي (5، 4، 3)الذم نص في فقراتو 
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دعكة المدير العاـ إلى إرساؿ المنيج الشامؿ في المغة العربية إلى الدكؿ  .4
األعضاء لمنظر مف قبؿ الخبراء كالمتخصصيف، كتزكيد المركز 

.  بمالحظاتيـ كمقترحاتيـ
دعكة المدير العاـ إلى عرض المنيج الشامؿ في المغة العربية بعد اعتماده  .5

مف قبؿ الخبراء كالمتخصصيف في الدكرة القادمة لممجمس كذلؾ التخاذ 
 . القرار المناسب بشأنو

كتنفيذان ليذا القرار قاـ المركز بإرساؿ المنيج الشامؿ عمى الدكؿ األعضاء 
حيث أحيؿ إلى الخبراء كالمتخصصيف لمدراسة، كتمقى المركز المقترحات 

.  كالمالحظات مف جميع الدكؿ األعضاء
كعكفت كحدة المغة العربية عمى دراسة المالحظات كتفريغيا كتصنيفيا 

كاتخاذ مكقؼ مناسب مف كؿ منيا، كأعدت بذلؾ مذكرة لتقديميا في الندكة بعد 
.  أف عادت إلى المنيج الشامؿ لتطكيره في ضكئيا

عرض المركز المنيج الشامؿ في المغة العربية في الندكة العممية التي 
 26-24)ىػ 1415 ربيع اآلخر 20-18عقدت في دكلة البحريف في الفترة مف 

حيث جرت دراسة تحميمية لمككنات المنيج الشامؿ جميعيا  (ـ1994سبتمبر 
بعد أف أفرد المركز لكؿ عنصر مف عناصره كرقة مستقمة في صكرة تدفقية بدءان 
بالصؼ األكؿ كانتياء بالصؼ الثاني عشر تجنبان لمثغرات أك الفجكات التي قد 

.  تحدث بيف صؼ كآخر، أك بيف مرحمة كأخرل
أصدرت الندكة تكصياتيا مصدرة باعتماد المنيج الشامؿ بعد إجراء 

. التعديالت التي رأتيا الندكة 
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عرض المركز نتائج الندكة في اجتماعات الدكرة الثامنة كالعشريف لمجمس 
 ىػ 1415 ربيع اآلخر 26 ك  25إدارة المركز التي عقدت بجدة في يكمي 

فأقر النتائج التي تكصمت إلييا الندكة كدعا المركز إلى  (ـ1994 أكتكبر 1-2)
: تنفيذ ما أصدرتيا مف تكصيات كأىميا ما يأتي

لتحقيؽ البناء  (المحتكل كالحقائؽ كالمفاىيـ كالميارات)إعادة تنظيـ المنيج  .1
.  العضكم األفقي كالرأسي مع االىتماـ بمراجعة الصياغة

تنمية اتجاىات الطالب لترشيد : دعـ المجاالت بمكضكعات ضركرية مثؿ .2
 . االستيالؾ كمكافحة التمكث البيئي

لميارات الفنكف في الصفكؼ جميعيا لتكضيح الجديد " لكحات تدفقية"إعداد  .3
منيا كما يستكمؿ، كما يعاد حتى ال يككف ىناؾ تكرار أك تداخؿ، كليتحقؽ 

 . التدرج في نمك الميارات

 . فصؿ ميارات التيجي كالرسـ الكتابي عف ميارات التعبير الكتابي .4

البدء بتدريب التالميذ عمى ميارات التعبير الكتابي كميارات فف االستماع  .5
 . مف الصؼ األكؿ

التدريب عمى ميارات السالمة المغكية مف خالؿ تركيبات لغكية منذ الصؼ  .6
 . األكؿ

 . تقديـ قكاعد النحك في جميع المستكيات مف خالؿ مكاقؼ كظيفية .7

فحص المادة كتقكيـ األدلة :  اعتماد التعريؼ اآلتي لمتفكير الناقد، كىك .8
كالبراىيف كالحكـ عمى القضايا في ضكء معيار أك محؾ، كمراجعة قكائـ 
ميارات التفكير الناقد لتحديد ما يتالءـ منيا مع المصطمح المتفؽ عميو 

 . كاستبعاد ما ال يتالءـ معو



  

 30 

التركيز عمى العبارات التي تتميز بعذكبة المفظ كسالسة األسمكب كجمالو  .9
لتنمية التذكؽ كالحس المغكم لدل المتعمـ، مع مراعاة أف تككف مف بيئتو، 

 . كبخاصة الصفكؼ األكلى

كضع المستكيات المغكية التي نتكقع أف يصؿ إلييا المتعمـ في صكرة  .10
 .(الحمقة تشمؿ ثالثة صفكؼ دراسية)كفايات لكؿ حمقة دراسية 

البدء بتدريس القكاعد النحكية يتركز تحديده لكؿ دكلة مف الدكؿ  .11
 األعضاء 

كضع العركض ضمف المقررات االختيارية بالمرحمة الثانكية، أك ضمف  .12
 .النشاط

 . االىتماـ بتدريس الخط العربي .13

قاـ المركز بتنفيذ جميع التعديالت كالتكصيات التنظيمية التي أصدرتيا  -
.  الندكة فكضعت المنيج الشامؿ في الصكرة المعدلة

قدـ المركز المنيج الشامؿ في صكرتو المعدلة إلى المجمس التنفيذم  -
في دكرتو العادية السابعة كالثالثيف التي عقدت بمدينة الرياض في 

المكافؽ     (ىػ5/6/1415-4)المممكة العربية السعكدية في الفترة مف 
 .ـ7-8/11/1994

كبعد استعراض تكصيات الندكة، كمناقشة ما تـ تنفيذه منيا أصدر المجمس 
: كنصو (15)قراره رقـ 

المكافقة عمى المنيج الشامؿ المكحد في المغة العربية منطمقان لبناء مناىج  .1
.  المغة العربية  كتطكير تدريسيا بمراحؿ التعميـ في الدكؿ األعضاء
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دعكة المدير العاـ إلى إرساؿ المنيج الشامؿ إلى الدكؿ األعضاء  .2
لالستفادة منو في بناء مناىج المغة العربية كتطكير تدريسيا بمراحؿ 

 . التعميـ العاـ

دعكة المدير العاـ إلى عقد اجتماع في كؿ دكرة مالية لمتابعة ما أضيفت  .3
إلى المنيج الشامؿ مف جيكد تطكيرية كمتابعة مدل استفادة الدكؿ 

 . األعضاء مف ىذا المنيج في بناء مناىجيا كتطكيرىا

دعكة الدكؿ األعضاء إلى االستفادة مف المنيج الشامؿ المكحد في المغة  .4
 . العربية في بناء مناىجيا كتزكيد المركز بمقترحاتيا لمكاصمة تطكيره

رفع المنيج الشامؿ المكحد في المغة العربية إلى المؤتمر العاـ الثالث  .5
 . عشر لإلحاطة
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: أىم المالمح التطويرية في المنيج الشامل في المغة العربية
مف الميـ أف نثبت ىنا أف تطكير تدريس المغة العربية لـ يبدأ مف فراغ، فقد 
نشطت األجيزة المسؤكلة عف تدريس المغة العربية كالمؤسسات التربكية المعنية 

في دكؿ الخميج العربية األعضاء بمكتب التربية العربي لدكؿ الخميج لخدمة 
تطكير المغة، فيناؾ مناىج استحدثت كتجارب أجريت كأخرل في طكر التنفيذ، 

.  كسيككف ليذه النشاطات أثرىا اإليجابي في مرحمة التطكير الجديدة
كىناؾ الجيكد التي بذليا المختصكف في الدكؿ األعضاء في إطار 

نشاطات المكتب مما يعد رافدان كبير األثر في مساندة التطكر كتتمثؿ ىذه 
: الجيكد فيما يأتي

.  األىداؼ المكحدة لتدريس المغة العربية عمى اختالؼ مستكياتيا -
 . الصيغة المكحدة لمفردات المغة العربية بمراحؿ التعميـ العاـ -

 .حصر األخطاء الشائعة في كتابات التالميذ بنياية المرحمة اإلعدادية -

 . كضع برنامج في التيجي لمصفكؼ األربعة األكلى مف المرحمة االبتدائية -

 . كضع برنامج عالجي ألخطاء التالميذ في المرحمتيف االبتدائية كاإلعدادية -

  دراسة حكؿ الميارات األساسية في أداء المتعمميف في المغة العربية بمراحؿ
.  التعميـ العاـ

  دراسة تقكيمية لمصيغ المطبقة في تعميـ القراءة لممبتدئيف في الدكؿ العربية
 . كاختيار أفضميا لتجربتو
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كىذه البرامج كغيرىا المطبقة في تعميـ القراءة لممبتدئيف في الدكؿ العربية 
.   كاختيار أفضميا لتجربتو

ف كانت حاجة الميداف قد فرضتيا لمعالجة  كىذه البرامج كغيرىا كا 
: المشكالت القائمة، إال أنيا أعطت مؤشريف ميميف

إف كثيرا ن مف المشكالت التي تكاجو تدريس المغة العربية نابعة مف : األول
المرحمة االبتدائية، فضعؼ التالميذ في القراءة كالكتابة، كالعجز الذم يحكؿ دكف 

. انطالؽ المتعمـ في التحدث يعكد عمى ىذه المرحمة
أف كثافة المناىج المقررة كازدحاميا كالمطالب غير المنظكرة كراء : الثاني

كؿ مقرر دراسي في المرحمة االبتدائية ألقى عمى كاىؿ المتعمـ أعباء ينكء 
.   بحمميا

فإذا أضفنا إلى ما تقدـ أف أىمية المرحمة االبتدائية في تعمـ المغة، كتككيف 
الرصيد المغكم السميـ لممتعمـ كبداية تعاممو مع الكممة العربية كالجممة العربية 
كارتباط تفكيره بيا، كىي مرحمة التأسيس كتفاعؿ المتعمـ مع فنكف المغة كتككف 
الحس المغكم لديو، كاف ذلؾ أدعى إلى أف يبدأ التطكير مف المرحمة االبتدائية 

ليككف التطكير فييما عمى  (اإلعدادية كالثانكية)ثـ تأتي المرحمتاف الالحقتاف 
.   أساس قكم سميـ في المرحمة االبتدائية

كلقد كشفت الدراسات التي أجريت في مجاؿ تكحيد المناىج كتطكيرىا عف 
تكافؽ كبير في مناىج كبير في مناىج المغة العربية بيف الدكؿ األعضاء في 

جميع فركع المادة، ككمما امتدت مسيرة التطكير خطكات ازداد التقارب في جميع 
فركع المادة بيف مناىج الدكؿ األعضاء، بؿ إف بعض فركع المغة العربية 
كالتدريبات النحكية كالبالغية كالدراسات األدبية تشير إلى اتفاؽ تاـ، كأف 

التفاكت بيف مناىج الدكؿ األعضاء في ىذه الفركع إنما جاء نتيجة التفريعات 
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الكثيرة لدل بعض المناىج أك االختالؼ في تحديد السنة الدراسية لبعض 
القضايا النحكية أك الدراسية، كلقد أكدت الدراسة األخيرة التي أجراىا المركز 
العربي لمبحكث التربكية لدكؿ الخميج حكؿ إمكانية تكحيد مناىج المغة العربية 

: في الدكؿ األعضاء، أف التكحيد الكامؿ يمكف فيما يأتي
 تعميـ المغة العربية في الصفكؼ األربعة األكلى مف المرحمة االبتدائية   .
  ذلؾ أف القضايا )تكحيد كتيب التدريبات البالغية في المرحمة الثانكية

البالغية كمكضكعات النقد األدبي ال تدرس بصكرة منيجية إال في 
 .(المرحمة الثانكية

 تكحيد برامج الدراسات األدبية كتاريخ األدب  . 

كقد انعكست نتائج البحكث كالدراسات عمى تكصية المنيج الشامؿ الذم 
تـ إعداده كعمى تحديد أبرز مالمحو حيث جاء ىذا المنيج في ضكء األىداؼ 
المكحدة كالمعتمدة لمغة العربية، مستجيبان لمقرارات كالتكصيات كنتائج الدراسات 
التربكية في ىذا المجاؿ ليككف خطكة سابقة كضركرية لمخطة المقترحة لتطكير 
مناىج المغة العربية كتكحيدىا في الدكؿ األعضاء فأخذ منيا كثيران، كزاد عمييا 

كثيران، كضمنيا خبرات السنيف الماضية، جمعتيا بكعي كتنظيـ كحدة المغة 
العربية مف مصادر عديدة لتككف عكنان لألخكة بناة المناىج كمؤلفي الكتب 
المدرسية مف جية، كمرجعان لمعامميف في الميداف كالمشرفيف عميو مف جية 
أخرل، كما تقدـ لمباحثيف كالميتميف بتطكير مناىج لغتنا العربية صكرة مف 
التنظيـ العممي لبناء مناىجيا، فيمثؿ المنيج محاكلة متقدمة في بناء منيج 

في منطقتنا العربية ألنو كجو -  فيما يظف كاضعكه–شامؿ كمتكامؿ لمغة العربية 
إلى أسس بناء المنيج، كقدـ التنظيـ الضركرم لصيتو العممية، حيث اشتمؿ 

: عمى ما يأتي
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أنو قسـ صفكؼ التعميـ العاـ االثني عشر إلى ست حمقات، لكؿ صفيف  .1
.   حمقة، كالتمس المجاالت التي ينطمؽ في ضكئيا تعميـ المغة كتعمميا

.    مف كاقع المناىج المطبقة كالمطكرة في الدكؿ األعضاء1/1
.    كمما أشارت إليو الدراسات كالبحكث النفسية كالتربكية1/2
 كمما أسفرت عنو مقابالت العامميف في الميداف كالمشرفيف عميو، حيث 1/3

.   النظرة الكاقعية إلى حياة المتعمميف في مختمؼ المراحؿ الدراسية
كضع المنيج تصكران مقترحان لممحتكل المغكم لكؿ مجاؿ، كحدد في .  2

: ضكئو
 الحقائؽ كالمفاىيـ التي يمكف أف يكتسبيا المتعممكف مف خالؿ نشاطيـ 2/1

.   المغكم المرتبط بكؿ مجاؿ
 الميكؿ كاالتجاىات التي يمكف أف يكجو إلييا المحتكل المغكم لكؿ 2/2

مجاؿ عف طريؽ مشاركة المتعمـ في أكجو النشاط المغكم المرتبط 
.   بالمجاالت المشار إلييا

 الميارات التي يمكف أف يتدرب عمييا المتعمـ مف خالؿ تفاعمو مع 2/3
المكاقؼ التعميمية التي يشكميا بناة المنيج، كقد انتظمت الميارات 

، إضافة إلى (االستماع كالتحدث كالقراءة كالكتابة)المقترحة فنكف المغة 
.   ميارات السالمة المغكية لكؿ حمقة

 المستكل المغكم الذم يمكف أف يصؿ إليو المتعمـ في نياية كؿ حمقة 2/4
مكزعان بيف فنكف المغة السالفة الذكر لككنيا حصيمة لمنشاط المغكم في 

. سنتي الحمقة كناتجان لتعمـ المغة كتعمميا
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 أكجو النشاط التي يمكف أف تنظـ لمممارسة المغكية في كؿ مرحمة، 2/5
.   كالكسائؿ التعميمية كالتقنية التربكية المعينة عمى تعميـ المغة كتعمميا

كلعؿ تقسيـ صفكؼ التعميـ عمى ىذا النحك يسد الفجكة الناجمة عف نظاـ . 3
ذلؾ النظاـ الذم يجعؿ كؿ مرحمة  (المراحؿ الدراسية)السمـ التعميمي 

شبو مستقمة عف المرحمتيف األخرييف، كما أف ىذا التقسيـ يخدـ مرحمة 
التعميـ األساسي ميما يكف عدد سنكاتيا عمى أساس أف لكؿ دكلة أف 

تبني مناىجيا كفؽ النظاـ الذم كضعو المنيج الشامؿ مع تطكيع 
.   المنيج لسني ىذه المرحمة

أشار المنيج عمى المستكل المغكم المتكقع أف يحققو المتعمـ في  .4
نياية كؿ حمقة، إال أف ىذا مجرد اقتراح، فإذا ما طبؽ المنيج 

العمـ لبمكغ مستكل مف ناتج التعمـ عقب أم مف الحمقات المذككرة، 
.  فربما تقدـ نتائج التطبيؽ تغييران في ىذا المستكل

إف ىذا المنيج يجد االىتماـ مف الخبراء في المؤسسات التربكية  .5
المعنية في الدكؿ األعضاء مف أجؿ تطكيره في ضكء نظراتيـ 

كما سيككف التطبيؽ العممي في كضع الكتب كسائر . كمقترحاتيـ
 . األدكات التعميمية كتجريبيا خير معيف عمى التطكير

إف تحقيؽ ما تضمنو المنيج الشامؿ في جميع الدكؿ األعضاء  .6
سكؼ يككف خطكة في غاية األىمية نحك تكحيد مناىج المغة في 
الدكؿ األعضاء، ذلؾ أف المنيج حدد مجاالت تعمـ المغة في كؿ 

حمقة، كالمحتكل المغكم لكؿ منيا، كالحقائؽ كالمفاىيـ المتكقع 
اكتسابيا لممتعمـ، كالميكؿ كاالتجاىات التي تككف مكضع رعاية 
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كعناية لكؿ حمقة ككذلؾ الميارات كما يصؿ إليو المتعمـ مف 
 . مستكل

كىكذا فإف عممية تطكير مناىج المغة العربية التي برزت سماتيا في 
صياغة المنيج الشامؿ المكحد تؤكد أف ىذا التطكير قد جاء شامالن لينظـ جميع 
عناصر المنيج كمككناتو كما امتد ليشمؿ تعميـ المغة العربية في مراحؿ التعميـ 

كىك تطكير جاء امتدادان طبيعيان لما تـ إنجازه في خدمة المغة العربية . العاـ
كبخاصة بعد أف تـ اعتماد األىداؼ العامة لتدريسيا في مراحؿ التعميـ العاـ، 

: كما اتسـ تطكير المنيج الشامؿ بالميزات البارزة اآلتية
  أنو تطكير يراعي في المقاـ األكؿ ظركؼ المتعمـ كاستعداده كحاجاتو

كميكلو، فيقدـ إليو ما يثير اىتمامو كيرضي حاجاتو كيستجيب لميكلو 
كيناسب استعداداتو، كما يراعي األعباء التعميمية لممتعمـ المتمثمة في 

.  المكاد األخرل كتبعاتيا كمطالبيا
  كىك تطكير قاـ عمى ضكابط عممية تحدد أبعاده كتحكـ مساره، فال

نما يتحرؾ بمعايير كيبنى عمى أسس نفسية  يقبؿ عقكبة أك ارتجاالن، كا 
كتربكية كاجتماعية كفمسفية، كالفيصؿ فيو لقبكؿ شيء أك رفضو إنما 

 . ىك البحث العممي الذم يضع كؿ عنصر في مكانو الصحيح

  كىك تطكير يستند عمى عمؿ جمعي ال ينفرد بو فرد أك أفراد، كال
نما يمتقي عميو المسؤكلكف التربكيكف  تستأثر بو فئة دكف أخرل، كا 

كالخبراء كالباحثكف في جميع الدكؿ األعضاء كفي سائر الدكؿ العربية، 
ليككف العمؿ ثمرة لجميع الخبرات كالتجارب ذات الصمة بالمغة العربية 

 . كتدريسيا
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  كىك تطكير ال يقؼ عند المادة المكتكبة، كلكنو يقؼ مع العمـ كيتحقؽ
مف مستكل كفاياتو العممية كالمينية، كيضع برامج تنميتو كاالرتقاء 

 . بمستكاه، كما يمتقي بالمؤسسات ذات الصمة بإعداده كتأىيمو

  كىك تطكير ال يتـ بمعزؿ عف االتجاىات المعاصرة في تطكير تدريس
المغة ألبنائيا كلكنو يستمد مف نشاط المؤسسات المعنية عربية كدكلية 

 . ما يجعمو مطمئنان إلى سالمة مسعاه في خدمة المغة العربية
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القسم الثاني 
تعميم المغة العربية بمراحل التعميم العام في المممكة العربية السعودية 

تقويميا .... واقعيا 
: تقديم

يحظى تعميـ المغة العربية باىتماـ في كافة مراحؿ التعميـ العاـ بالمممكة 
العربية السعكدية باعتبار المغة العربية لغة القرآف الكريـ، كىي المغة األـ، التي 

كعف طريقيا يكتسب األطفاؿ خبراتيـ . بيا يتـ التكاصؿ بيف أبناء المجتمع
كمياراتيـ، كتنمك معارفيـ كيرتبطكف فيما بينيـ كبتراثيـ كحضاراتيـ، كيتكاصمكف 

.  مع ركب الحضارة كالتطكر
كالمغة  العربية مفتاح لمغاليؽ المعرفة، كعمييا يعتمد المربكف في جعؿ 

الطفؿ متصالن ببيئتو غير بعيد عف الحياة التي تحيط بو، كما يككف بمقدكره أف 
.  يتابع ما تصؿ إليو العمـك كاآلداب مف تطكر كتجديد كتحديث

كالعناية بتعميـ المغة العربية في كافة مراحؿ التعميـ العاـ يظير بكضكح مف 
خالؿ استقراء كاقع الكثائؽ الرسمية ذات الصمة بتعميـ المغة العربية، ككذلؾ 

متابعة الجيكد التي تبذليا الجيات المسؤكلة عف التعميـ بالمممكة، كتحميؿ تمؾ 
.  الجيكد كالكقكؼ عمى تقكيـ فعاليتيا

. وىذا ما سنتعرض لو ىنا بشيء من التفصيل
أىداؼ تعميـ المغة العربية مف خالؿ نصكص سياسية التعميـ بالمممكة : أكالن 

. العربية السعكدية
تعد كثيقة سياسة التعميـ في المممكة العربية السعكدية الكثيقة السيادية 

لمتعميـ التي تحدد أسس التعميـ كغاياتو كأىدافو في كافة مراحمو كالتخطيط لو 
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كتتكلى تحديد جميع المبادئ كاألسس لألنشطة كالبرامج ذات الصمة بالعممية 
.  التعميمية بالمممكة

كقد صدرت سياسة التعميـ معتمدة بقرار مجمس الكزراء المكقر رقـ        
كجاء في مادتيا األكلى ما يكضح اليدؼ مف  (ىػ17/9/1389-16 في 779)

: إصدارىا حيث نصت ىذه المادة عمى ما يأتي
السياسة التعميمية ىي الخطكط العامة التي تقـك عمييا عممية التربية "

قامة سمككو عمى شرعو،  كالتعميـ أداءن لمكاجب في تعريب الفرد بربو كدينو كا 
كتمبية لحاجات المجتمع، كتحقيقان ألىداؼ األمة، كىي تشمؿ حقكؿ التعميـ 
كمراحمو المختمفة، كالخطط كالمناىج، كالكسائؿ التربكية، كالنظـ اإلدارية، 

.  كاألجيزة القائمة عمى التعميـ، كسائر ما يتصؿ بو
كالسياسة التعميمية في المممكة العربية السعكدية تنبثؽ مف اإلسالـ الذم 

تديف بو األمة عقيدة كعبادة كخمقان كشريعة كحكمان كنظامان متكامالن لمحياة، كىي 
.  جزء أساسي مف السياسة العامة لمدكلة

كالمتتبع لكاقع ما تحظى بو المغة العربية في سياسة التعميـ بالمممكة مف 
اىتماـ يقؼ عند معظـ نصكصيا ذات الصمة بإكساب الطالب المعارؼ 

تقانيا لككنيا األداة الالزمة  كالميارات كيتبيف منيا ارتباطيا بتعميـ المغة العربية كا 
لتزكيد الطالب بالمعمكمات الثقافية كالخبرات المختمفة التي تجعؿ منو عضكان 

.  نافعان لمجتمعو
غير أف النصكص الصريحة التي كردت في كثيقة سياسة التعميـ في 

: المممكة العربية السعكدية يمكف حصرىا فيما يأتي
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األصؿ ىك أف المغة العربية لغة التعميـ في كافة مكاده كجميع مراحمو - 24
.  إال ما اقتضت الضركرة تعميمو بمغة أخرل

.  تنمية ميارات القراءة كعادة المطالبة سعيان كراء زيادة المعارؼ- 44
اكتساب القدرة عمى التعبير الصحيح في التخاطب كالتحدث كالكتابة - 45

.  بمغة سميمة كتفكير منظـ
تنمية القدرة المغكية بشتى الكسائؿ التي تغذم المغة العربية، كتساعد - 46

دراؾ نكاحي الجماؿ فييا أسمكبان كفكرة .  عمى تذكقيا كا 
كقد جاءت نصكص صريحة في كثيقة سياسة التعميـ تخص كؿ مرحمة 

: تعميمية عمى حدة كذلؾ عمى النحك اآلتي
: في مرحمة رياض األطفال

تزكيده بثركة مف التعابير الصحيحة كاألساسيات الميسرة كالمعمكمات - 67
.  المناسبة لسنو كالمتصمة بما يحيط بو

: في المرحمة االبتدائية
تعيد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس الطفؿ كرعايتو بتربية - 73

.  إسالمية متكاممة، في خمقو، كجسمو، كعقمو، كلغتو، كانتمائو إلى أمة اإلسالـ
: في المرحمة المتوسطة 

تعكيده االنتفاع بكقتو في القراءة المفيدة، كاستثمار فراغو في األعماؿ - 90
 .النافعة، كتصريؼ نشاطو بما يجعؿ شخصيتو اإلسالمية مزدىرة قكية
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: في المرحمة الثانوية

إكسابيـ فضيمة المطالعة النافعة كالرغبة في االزدياد مف العمـ - 106
النافع كالعمؿ الصالح، كاستغالؿ أكقات الفراغ عمى كجو مفيد تزدىر بو 

.  شخصية الفرد كأحكاؿ المجتمع
: وفي مجال إعداد المعممين

يعنى بالتربية اإلسالمية كالمغة العربية في معاىد ككميات إعداد - 164
.  المعمميف حتى يتمكنكا مف التدريس بركح إسالمية عالية كلغة عربية صحيحة

: وفي مجال الكتب المدرسية
يككف الكتاب المدرسي منسجمان مع مقتضيات اإلسالـ، سميـ المغة - 209

.  كافيان بأىداؼ المنيج كمقاصده العممية كالعممية كالخمقية
كىكذا يتضح مف النصكص السابقة لبعض المكاد في سياسة التعميـ 
بالمممكة العربية السعكدية التي تناكلت تعميـ المغة العربية أف التأكيد عمى 

ضركرة العناية بيا قد جاء منطمقان مف سياسة تعميمية كاضحة النصكص محددة 
المعالـ كىي نصكص ممزمة لكؿ مف يعمؿ في مجاؿ تعميـ المغة العربية بدءان 
مف صناعة مناىجيا كصياغة أىداؼ تعميميا كمركران بالكتب الدراسية التي 

.  تؤلؼ في مجاليا كبالمعمميف القائميف عمى تدريسيا
كما يالحظ أف ىذه النصكص تندرج في تحديد أىداؼ تعميـ المغة العربية 
كفقان لطبيعة كؿ مرحمة عمرية مف مراحؿ التعميـ لتتكافؽ مع خصائص النمك 

 . المعرفية في كؿ مرحمة مف مراحؿ التعميـ العاـ
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: مناىج المغة العربية في مراحل التعميم العام: ثانياً 

تنبثؽ مناىج التعميـ بصفة عامة مف األسس التي قامت عمييا سياسة 
التعميـ في المممكة العربية السعكدية كتظفر مناىج المغة العربية بقدر كبير مف 
العناية كاالىتماـ في صياغة أىدافيا كبنائيا كاختيار كانتقاء مفرداتيا كال عجب 
في ذلؾ حيث يرتبط تعميـ المغة العربية في المممكة بمكانة لغتنا العربية فيي 

قامة شعائر الديف الحنيؼ كلـ يشيد التاريخ لغة . لغة القرآف الكريـ كلغة التعبد كا 
ذاع صيتيا ككثر الناطقكف بيا كسادت أمتيا كتسنمت  ذركة المجد في المعارؼ 

اإلنسانية بمثؿ ما شيدتو المغة العربية فيي لغة القرآف الكريـ الذم نزؿ عمى 
ليككف ىداية لمعالميف فرسـ لإلنسانية سبيؿ  (صمى اهلل عميو كسمـ)رسكلنا محمد 

.  سعادتيا
كأخذ بيدىا إلى مدارج الرقي كالكماؿ فأرست عمى دعائمو األمة المحمدية "

الحضارة اإلسالمية التي كانت كما تزاؿ مبعث الخير كمعيف المعرفة في شتى 
. أنحاء المعمكرة 

كالمغة العربية بما فييا مف خصائص النمك كالبقاء فصاحة كبيانان، ىي التي 
صانت ذلؾ التراث الحضارم فاستقى منو طالب الحؽ كالمعرفة مف بناة 

.  الحضارة المعاصرة
كلذلؾ يجيء االىتماـ بمناىج المغة العربية متناسبان مع مكانة المغة الدينية 
كالحياتية كالتاريخية، كيبدك ذلؾ االىتماـ في أىداؼ تعميميا كفي المفردات التي 

. اشتممت عمييا المناىج بكؿ مرحمة
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: واقع تعميم المغة العربية

سبؽ أف تعرضنا ألىداؼ تعميـ المغة العربية كما كردت في نصكص 
سياسة التعميـ بالمممكة كىذه النصكص جاءت صياغتيا في صكرة عمكميات 

.  استقت منيا المنياج كأىدافيا
: المرحمة االبتدائية : أوالً 

كقد جمع منيج المغة العربية بالمرحمة االبتدائية األىداؼ العامة كاألىداؼ 
: الخاصة لتعميـ المغة العربية في مدارس المممكة عمى النحك اآلتي

أف ينشأ الطفؿ متشبعان بركح اإلسالـ كيعتز بو كأف يتزكد بزاد القرآف  .1
الكريـ كيطمع عمى الحديث الشريؼ كحكمو كيتعرؼ عمى أمثمة مف 

.  الخمؽ اإلسالمي الرفيع يتخذىا قدكة لو في حياتو المستقبمية
أف يحب كطنو المممكة العربية السعكدية كيعتز بو مركزان لإلسالـ  .2

لميدل كمثالن بارزان في العمؿ عمى إعالء كممة اهلل كنشرىا كالحفاظ 
 . عمييا

باعتبارىا لغة حية كيتعرؼ - لغة القرآف الكريـ- أف يحب لغتو العربية .3
عمى مكاطف الجماؿ فييا كيحسف التكمـ كالقراءة كالكتابة بيا بحيث 

يتسنى لو تأدية ذلؾ كمو في يسر كسيكلة، كيسعى إلى تكسيع مداركو 
بمختمؼ ضركب المعرفة عف طريقيا كاثقان مف نفسو حتى إذا ما بمغ 
نياية التعميـ االبتدائي كاف قادران عمى القراءة التي ينصرؼ فييا إلى 

أدارؾ المعنى، كالتأثر بو دكف أف يشغمو ذلؾ عف تعثر في المساف أك 
عسر في استبانة رسـ الكممات، كما أنو كتابة ما يممى عميو مف 
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مكضكعات كأفكار تالئـ مداركو كتتفؽ كما اكتسبو مف الخبرات 
 . كالميارات

اكتساب الميارات الالزمة لمكتابة بخط كاضح مقركءة خالية مف  .4
 .األخطاء اإلمالئية

تنمية القدرة عمى التعبير الشفيي كالتحريرم عما في النفس كما يقع  .5
تحت الحس بمغة صحيحة كعبارات كاضحة منظمة ليعتاد كتابة 

لقاء الكممات كاالشتراؾ في المناقشات  .الرسائؿ كالبرقيات كالمذكرات كا 

تذكؽ فنكف التعبير في المغة العربية، كتحسيف الجماؿ فييا بقدر ما  .6
كبذلؾ فإننا نربى فيو دقو . تسمح بو سنو، كالتدريب عمى محاكاتيا

المالحظة كاإلحساس كتفتح الذىف كتيذيب العاطفة كآداب المناقشة 
 . كالنقد كتبادؿ الرأم كالمقارنة كاالستنتاج كصحة الحكـ

ىذا كفركع المغة كحدة متصمة ترمي إلى أىداؼ مترابطة أىميا حسف  .7
االستماع كدقة الفيـ كجكدة التحدث كاإللقاء كصحة الكتابة كالتعبير، 

كالقصد مف ذلؾ مساعدة الطالب عمى حسف القياـ بالعمؿ الذم يختاره 
فيما إذا ترؾ المدرسة أك مساعدتو عمى متابعة الدراسة في مراحؿ 

 . التعميـ التالية إذا استمر في التحصيؿ العممي

كمف ىنا نجد أنو يجب عمى معمـ المغة العربية أال يقصر مكضكعات 
دركسو عمى المغة باعتبارىا ىدفان بؿ يجب أف يعمؿ عمى إيجاد مناسبات تصؿ 

المغة العربية ببقية مكاد الدراسة لتككف دراستيا مركزان تدكر حكلو الدركس 
.  األخرل
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كما أف مف كسائؿ تعميـ المغة النشاط المدرسي مف صحافة كخطابة كتمثيؿ 
كعمى المدرس أال يتقيد بحصة معينة في دراسة فرع مف فركع المغة العربية 

فدرس القصص كاألناشيد مثالن فيو مجاؿ لمتعبير كالتمريف المغكم كتحسيف الخط 
.  ككذا القراءة الصامتة التي تخدـ الكتابة كاإلمالء

: توزيع أىداف منيج تعميم المغة العربية داخل المرحمة االبتدائية
كانطالقان مف األىداؼ السابقة كضمانان لتحديد أىداؼ سمككية يمكف التثبت 

منيا كقياس مدل تحققيا داخؿ الصفكؼ الدراسية لممرحمة االبتدائية فقد كزع 
المنيج ىذه األىداؼ عمى ثالث حمقات اعتبر فييا كؿ سنتيف دراستيف تمثالف 
. حمقة كاحدة مف حيث خصائص النمك المغكم كاالستعداد كالقدرة عمى التحصيؿ

: كخصص لكؿ حمقة أىدافان سمككية محددة عمى النحك اآلتي
: السنتان األولى والثانية/ الحمقة األولى

إجادة التمميذ لميجاء كقراءة ما تعمـ قراءتو تتمثؿ فييا صحة النطؽ  .1
كحسف األداء مع مقدرتو عمى نسخ ما يقرا نسخان صحيحان بخط كاضح 

.   ككتابة ما يممى عميو مف قطع معينة مف كتابو
التعبير شفييان عما قرأ أك سمع بمغة سيمة كعبارة كاضحة مما يتفؽ كسنو  .2

 .  كمستكاه العممي

حفظ بعض العبارات المختارة سكاء مف كتاب اليجاء أك مما يتعممو في  .3
 .  دركس العمـك الدينية كالمحفكظات كاألناشيد

فيـ الطفؿ لما يقرأ أك يسمع مف القصص أك الكالـ الصحيح المناسب  .4
 .  لمستكاه
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القدرة عمى مؿء الفراغ بالكممة المناسبة كاستعماؿ الكممات الجديدة في  .5
جمؿ مفيدة كتحكيؿ الجممة مف المذكرات إلى المؤنث أك مف المفرد إلى 

الجمع عف طريؽ التقميد كالمحاكاة كعرض القصص القصيرة كالقدرة عمى 
 .  المقارنة كالتفضيؿ

 .  اكتسابو لممبادئ األساسية آلداب الحديث كالمجالس .6

ىذا كقد ركعي فصؿ مادة اليجاء في السنة األكلى عف دركس القرآف 
الكريـ بحيث يتـ تدريس اليجاء مستقالن بعد أف تثبت صعكبة تدريسو بكساطة 
القرآف الكريـ خاصة كأف األطفاؿ في ىذه السف ليست لدييـ ا لقدرة عمى فيـ 

.   اآليات كنطقيا سميمان يتفؽ كما لمقرآف الكريـ مف القداسة كاإلجالؿ
: السنتان الثالثة والرابعة/ الحمقة الثانية

: كتحديد أىدافيا فيما يأتي
القدرة عمى كتابة قطع مناسبة تممى عميو مف كتابو أك مف أم مصدر  .1

آخر مناسب في نطاؽ القكاعد اإلمالئية التي تعمميا عف طريؽ 
.   المحاكاة

 .  القدرة عمى الكتابة بخط النسخ كتابة كاضحة جميمة .2

القدرة عمى القراءة في الكتاب المقرر أك أم كتاب أك مصدر آخر مما  .3
يتناسب كعمر التمميذ كمستكاه العممي قراءة صحيحة تتمثؿ فييا صحة 

 .  النطؽ كحسف األداء

دراؾ النقاط الميمة فيما يقرأ كاختيار عنكاف  .4 القدرة عمى القراءة السريعة كا 
 .  مناسب
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القدرة عمى كتابة ما ىك مألكؼ مف الحياة اليكمية أك كتابة قصة قصيرة  .5
كالتحدث بمغة صحيحة كمنظمة عما يراه أك يسمعو أك يقرؤه مراعيان آداب 

 .  الحديث كأصكلو

دراؾ معناىا كاالقتباس منيا  .6 قراءة ما ال يقؿ عف خمسيف بيتان مف الشعر كا 
 .  في الحديث كالكتابة دكف مطالب بحفظيا أك االمتحاف بيا

مع التمييز بيف المسند كالمسند -  اسمية أك فعمية–تمييز الجمؿ بنكعييا  .7
إليو في كؿ منيما كحكميا كمعرفة أنكاع الفعؿ كأحكامو كتطبيؽ ذلؾ في 

 .  القراءة كالتعبير

صدار حكـ صحيح .8  .  القدرة عمى المقارنة كاالستنتاج كا 

: السنتان الخامسة والسادسة/ الحمقة الثالثة
: كتحددت أىدافيا فيما يأتي

القدرة عمى الكتابة بخط النسخ كالرقعة كتابة مرقمة خالية مف األخطاء  .1
.   اإلمالئية

إجادة القراءة الجيرية نطقان كأداءن يتمثؿ معو المعنى المراد مع مراعاة  .2
 .  تطبيؽ ما، عممو مف مبادئ النحك

القدرة عمى القراءة السريعة مف الكتب المقرر في مادة المغة العربية  .3
كغيرىا مف المكاد الدراسية كفي كتب المطالعة الحرة مع الفيـ الصحيح 

بداء الرأم فييا كاإلجابة . لما يقرأ بحيث يستطيع إبراز النقاط الميمة كا 
 .  عف األسئمة التي تدكر حكؿ المكضكع كاختيار عنكاف جديد مناسب

كتابة مكضكعات منظمة كمناسبة عف األمكر المألكفة في الحياة العامة  .4
بداء الرأم مدعكمان  أك المكضكعات المختارة مف الكتب كالمطبكعات، كا 
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بالحجة كضمف حدكد اآلداب اإلسالمية كالتقاليد المرعية كالقدرة عمى 
 .  كتابة الرسائؿ كالبرقيات كالسندات كالمذكرات

 .   القدرة عمى اإللقاء كالتحدث كالمناقشة بمغة فصيحة صحيحة .5

قراءة ما ال يقؿ عف مائة بيت مف الشعر كأربعيف سطران مف النشر  .6
كمعرفة مفرداتيا كمعناىا كمغزاىا معرفة جيدة بحيث يتمكف مف االقتباس 

مف المحفكظ بصفة عامة سكاء ما كاف منو مف العمـك الدينية أك مف 
النثر أك الشعر أك مف المحفكظ الحر كعدـ مطالبتو بحفظيا كاالمتحاف 

 .  بيا

تطبيؽ ما تعممو مف القكاعد في أثناء القراءة كالكتابة كالتحدث كالقدرة  .7
 .  عمى اإلعراب كالتصحيح حسب مبادئ النحك

: مواد المغة العربية في المرحمة االبتدائية
كيشتمؿ منيج المغة العربية في المرحمة االبتدائية عمى المكاد الدراسية 

: اآلتية
 القراءة كالكتابة كاألناشيد في الصؼ األكؿ االبتدائي .
 القراءة كالكتابة في الصؼ الثاني االبتدائي  . 

 األناشيد كالمحفكظات بدءان مف الصؼ الثاني االبتدائي  . 

 القراءة كالمطالعة بدءان مف الصؼ الثالث االبتدائي  . 

 اإلمالء بدءان مف الصؼ الثالث االبتدائي  . 

 الخط بدءان مف الصؼ الثالث االبتدائي  . 

 التعبير كاإلنشاء بدءان مف الصؼ الثالث االبتدائي  . 
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 النحك بدءان مف الصؼ الرابع االبتدائي  . 

: العناية بالصف األول االبتدائي
كيالحظ أف ميارات المغة العربية يتكامؿ تدريسيا في الصفيف األكؿ كالثاني 

مف المرحمة االبتدائية كقد حرص المسؤكلكف كبخاصة في كزارة المعارؼ 
بالمممكة العربية السعكدية عمى تيسير تعميـ المغة العربية بدءان مف الصؼ األكؿ  

االبتدائي، كجاء ذلؾ مف خالؿ تجريب كتاب جديد ينطمؽ مف منيج المغة 
العربية كمف تكصيات مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج الخاصة بتيسير تعميـ 
المغة العربية لممبتدئيف كمف الكقكؼ عمى تجارب بعض الدكؿ كبخاصة الدكؿ 

.   األعضاء في مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج
كقد ارتكز ىذا الكتاب الجديد الذم تـ تجريبو لعدة أعكاـ ثـ تنقيحو في 

ضكء التجريب، ارتكز عمى عدد أسس تربكية ميمة لتيسير تعميـ المغة العربية 
: كمياراتيا يمكف استيضاحيا مما جاء في مقدمتو التي نصت عمى ما يأتي

حرصت كزارة المعارؼ عمى اختيار أفضؿ الطرائؽ كأيسرىا إلكساب "
التالميذ في نياية السنة األكلى القدرة عمى قراءة كفيـ ككتابة تراكيب كعبارات 

كجمؿ تتناسب كمستكاىـ العقمي كعمرىـ الزمني، كتييئتيـ لالنطالؽ في القراءة، 
كفيـ محتكل المكاد الدراسية في صفكؼ أعمى، كتكظيفيـ الميارات المغكية 

، لذا قامت الكزارة بتكميفنا (االستماع كالفيـ كالتعبير كالكتابة السميمة): األخرل
تأليؼ كتاب لمقراءة كاألناشيد، كآخر لمنشاط المغكم، تعتمد فيو الطريقة الصكتية 
مف خالؿ كممات، بيدؼ تسييؿ المبتدئيف ميارات المغة العربية المناسبة ليذا 

المستكل، كحرصان منا عمى تحقيؽ ىذا اليدؼ فقد انتيجنا في القسـ األكؿ 
: األسس التالية (القراءة)
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ىيأنا التمميذ قبؿ البدء في القراءة كالكتابة بعدد مف التدريبات، عرض . 1
خالليا عدد مف الرسـك كالصكر مف بيئة الطفؿ كحياتو التي عيدىا في 

عداده نفسيان لالندماج مع زمالئو في الفصؿ،  بيتو كما حكلو، الستنطاقو كا 
.   كتعكيده التفكير، كدقة مالحظة ما يشاىده

أعقبنا ذلؾ بخطكط كأشكاؿ تمرنو عمى مسؾ القمـ، بتمريره عمى الباىت 
كماؿ الناقص مف األشكاؿ، كتمكيف عدد مف الرسـك كاألشكاؿ كالحركؼ  كا 

.   المفرغة
تدرجنا في تدريس حركؼ اليجاء حيث قسمناىا إلى ثالث مجمكعات، . 2

اعتمد في تقسيميا عمى رسـ الحرؼ، كتعدد صكره كمكاقعو في الكممة، 
: فبدأنا بالحركؼ ذات الشكؿ الكاحد ميما اختمفت مكاقعيا في الكممة كىي

ب، ت، ث، م، ج، ):ثـ ذات الشكميف كىي  (أ، د، ذ، ر، ز، ط، ظ، ك )
كأخيران ذات األشكاؿ  (ح، خ، س، ش، ص، ض، ؼ، ؽ، ؾ، ؿ، ـ،  ف

كقد قسمت ىذه المجمكعات الثالث إلى سبع  (ع، غ، ىػ): األربعة كىي
.   مجمكعات، لكثرة حركؼ بعض المجمكعات

كعمى المعمـ  االنتقاؿ إلى كتاب النشاط بعد إنياء كؿ مجمكعة مف 
المجمكعات السبع، ليمارس التمميذ مف خالؿ تدريباتو كثيران مف الميارات 

.   المغكية التي سنكضحيا عند تفصيؿ منيجيتو
عف  (الفتح، كالضـ، كالكسر): عرضنا الحرؼ الكاحد بحركات الثالث. 3

طريؽ كممات اختيرت مف معجـ الطفؿ كبيئتو التي يعش فييا، كالتزمنا 
كتجنبنا ضبط آخر الكممة إذا . مجيء الحرؼ أكؿ الكممة ككسطيا كآخرىا

كعمى المعمـ أف يقؼ . كاف منكنان، فيذا سيأتي في الفصؿ الدراسي الثاني
.   عمييا بالسككف



  

 52 

عند عرض الدرس ربطنا كؿ كممة بصكرة تساعد عمى فيـ مدلكؿ الكممة  . 4
جردنا الحرؼ في كؿ درس بحركاتو الثالث، كأعقبنا التجريد بتدريب كتابي . 5

ليمرر التمميذ القمـ عمى حركؼ مكتكبة بخط باىت، سبقو عرض الحرؼ 
بصكرة مكبرة مسيمان، ليعيف التمميذ عمى صحة كتابة الحرؼ أكؿ مرة كتابة 

عند بدء التعمـ، . فيذه مشكمة يعاني منيا التالميذ. سميمة، بدءان كانتياءن 
.   كتستمر معيـ، كقؿ أف ينتبو إلييا بعض المعمميف

.   عززنا ذلؾ بعدد مف التدريبات القرآنية كالكتابية. 6
كررنا عددان مف الكممات في التدريبات، كخاصة في بداية تعمـ التمميذ، . 7

.   ككمما تقدـ قممنا مف التكرار، كركبنا كممات جديدة مف حركؼ تعمميا
التزمنا بأال نطمب مف التمميذ كتابة حركؼ لـ يدرسيا أك كممات لـ يدرس  .8

.   جميع حركفيا
حرصنا عمى أف يتدرب التمميذ عمى المد مبكران، كذلؾ لحاجتو إلى التمييز  .9

 . بيف صكت الحرؼ القصير كالطكيؿ، لتحسيف قدراتو اإلمالئية

ف كاف التمميذ قد تعكد  .10 أجمنا التدريب عمى السككف إلى آخر الكتاب، كا 
 .  تطبيقو في كثير مف كممات الدركس

كالتنكيف كالالـ الشمسية كالقمرية كالتاء : أخرنا بعض الظكاىر المغكية .11
المربكطة، كتكظيؼ بعض األساليب المغكية كاإلشارة كالضمائر 

كاالستفياـ إلى الفصؿ الدراسي الثاني، حتى يتمكف التمميذ مف معرفة 
 .  الحركؼ جميعيا بمختمؼ أصكاتيا كأشكاليا كمكاقعيا

كضعنا مجمكعة مف األناشيد، تحرينا في اختيارىا أف تسيـ في تحقيؽ  .12
 .  قيـ دينية كتربكية كاجتماعية
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فقد سايرم كتاب -  كىك خاص بالفصؿ الدراسي األكؿ–أما كتاب النشاط 
: القراءة خطكة خطكة كنيجنا فيو ما يأتي

قسمت الحركؼ إلى سبع مجمكعات، كذلؾ لكثرة حركؼ بعض التالميذ  .1
.   مف الميارات المتصمة بيا، كنبينا إلى ذلؾ في ىكامش كتاب القراءة

التدريب عمى حركؼ كؿ مجمكعة ثـ الربط بيف المجمكعات السابقة  .2
 .  كالجديدة

تنكعت التدريبات بيف القراءة، كالكتابة، كالتعبير، كالربط بيف ىذه  .3
الميارات، إضافة عمى التدريب عمى تركيب كتحميؿ حركؼ ككممات 

كماؿ الناقص، كالمد نطقان ككتابة، كالتدريب عمى اإلمالء : كجمؿ، كا 
 .المنسكخ كالمنظكر: المقرر عمى  تالميذ ىذا الصؼ بنكعيو

تدرجت التدريبات مف الكممة إلى الحرؼ، كمنيا عمى تركيب جمؿ مفيدة،  .4
 .  كتككيف عبارات مناسبة لممستكل

قممنا مف الرسـك كالصكر المساعدة، كمما تقدـ مستكل التمميذ في معرفة  .5
 .  الكممات كالحركؼ

خصصنا في كؿ مجمكعة تدريبان عمى الخط سيمت فيو الحركؼ  .6
المكتكبة بخط باىت، لتأكيد ما بدأه التالميذ في التدريب األكؿ مف كتاب 

القراءة، كلتكجيييـ إلى العناية مبكران بخطكطيـ كالحرص عمى إتقانيا 
 .كجماليا

عمدنا إلى عدـ إطالة الجمؿ كالعبارات حتى نياية ىذا الفصؿ، ليتمكف  .7
التمميذ مف تكظيؼ ما يتعممو تكظيفان صحيحان، كإلعطاء المعمـ فرصة 

 .  كافية لمعناية بالميارات المغكية المتعددة، كالبعد عف التمقيف
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حرصنا عمى غرس مبادئ العقيدة اإلسالمية، كبعض القيـ األخالقية،  .8
.   كاالجتماعية المناسبة لسف التمميذ في ىذه المرحمة

كيتضح مما سبؽ المدل الذم كصؿ إليو الحرص عمى التدرج في إكساب 
التالميذ ميارات المغة العربية قراءة ككتابة كتعبيران لمكصكؿ بيـ إلى مرحمة 

االنطالؽ في تعمـ الميارات كاكتسابيا مف خالؿ المكاقؼ التعميمية التي تكفرىا 
: المناىج الدراسية عبر المكاد التعميمية التي تتمثؿ في اآلتي

: القراءة
التي تيدؼ إلى إكساب التالميذ ميارات القراءة الصحيحة كالفيـ لممقركء 
كالتقاط المسمكع كتنمية الثكرة المغكية كتكسيع الخبرات كتنمية القدرات الفكرية 
كالقدرة عمى التكاصؿ االجتماعي كغرس حب القراءة كاالطالع إضافة إلى 

.   التعبير الصحيح المنظـ نتيجة لما يقرأ كيفيـ
: اإلمالء

كيتركز اليدؼ منيا في تدريب التالميذ عمى الكتابة الصحيحة كتعكيدىـ 
االنتباه كقكة المالحظة كالدقة كالترتيب كالتنسيؽ كتدريب حكاسيـ عمى اإلجادة 

. كاإلتقاف كتكسيع معمكماتيـ كتنمية قدراتيـ عمى التعبير الصحيح 
   

: الخط
كىك شديد االرتباط بالكتابة ألف غايتو التدرب عمى الكتابة الجميمة التي 

.   تسيؿ قراءتيا كما أف الخط الحسف ينمي الذكؽ كيكسب الميارات اليدكية
: ومن أىم أىدافو
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.  تنمية القدرة عمى الكتابة بكضكح كقدر معقكؿ مف السرعة كاإلتقاف .1
تنمية الرغبة في الكتابة بخط جميؿ كتحسينو باستمرار ليعبر بو التمميذ  .2

 .  عف نفسو كحاجاتو كأغراضو

 .  تنمية الذكؽ الجمالي كقكة االنتباه كصحة الحكـ .3

: األناشيد والمحفوظات
: كمف أغراض تدريس ىذا الفرع مف فركع المغة

.   تنمية ميؿ األطفاؿ إلى الترنـ كحسف األداء في إنشاد الشعر .1
تككيف الذكؽ الفني عف طريؽ اإلحساس باألساليب الجميمة كاألنغاـ  .2

 .  العذبة المتناسقة

زيادة المحصكؿ المغكم بالكالـ المختار كمساعدة التالميذ عمى النطؽ  .3
 .  الصحيح كحسف األداء كصدؽ التمثيؿ

كسابيـ الشجاعة األدبية  .4 تنمية القيـ الدينية السامية في نفكس التالميذ كا 
كاالتجاىات البناءة في اختيار األناشيد كالمحفكظات التي تتفؽ مف 

حيث أسمكبيا كمعناىا مع ميكؿ األطفاؿ كنمكىـ سنة بعد سنة خالؿ 
المرحمة االبتدائية كأف يالحظ فييا ثبكت ركح المرح كالدعاية كسالمة 
المغزل كحسف التكجيو كذلؾ كاألناشيد كالمحفكظات التي تتحدث عف 
األسرة كاألعياد كالطيكر كالحيكانات النباتات كلعب األطفاؿ كالمختارات 
الدينية كالخمقية كالكطنية كاالجتماعية كالعممية كالتاريخية كالمحاكرات 

 .  القصيرة

: التعبير



  

 56 

كىك القالب الذم يصب فيو المرء ما لديو مف األفكار بعبارات كألفاظ 
متناسقة تؤدم إلى كحدة فكرية منتظمة تربطو بالمجتمع الذم يعيش فيو كتجعمو 

كلذا كاف التعبير مف أىـ فركع المغة التي يجب أف يمرف عمييا . متفاعالن معو
الناشئكف ليصبحكا قادريف عمى التعبير عما يجكؿ بخكاطرىـ خاصة كأننا معشر 

المربيف نعمـ أف إجادة الحديث كالتعبير عما يحيط بنا كما يجكؿ بأذىاننا مف 
أفكار ىك الغاية التي نيدؼ إلييا حيف نتعيد الطفؿ فننمي فيو األفكار مف حيث 

الكـ كالمكضكع كالنكع كالترتيب كالكضكح كنمده بالثركة المفظية كنعكده صحة 
كمما تقدـ نستطيع أف ندرؾ أف أىـ أغراض دركس . النطؽ كحسف األداء

: التعبير التي نيدؼ إلييا ىي
تقكية لغة التمميذ كتنميتيا كتمكينو مف التعبير السميـ عف خكاطر نفسو  .أ 

.   كحاجاتيا شفكيان ككتابيان 
تنمية التفكير كتنشيطو كتنظيمو كالعمؿ عمى تغذية خياؿ التمميذ بعناصر  .ب 

 .  النمك كاالبتكار

تنمية شخصية التمميذ كتفتحيا لمعيش في المجتمع بفعالية كيسر كنفس  .ج 
 .راضية مطمئنة 
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: ولذا يراعي في درس التعبير ما يأتي
أف نترؾ الطفؿ ينطمؽ في التعبير بمغتو الخاصة دكف مقاطعة حتى ال  .1

.   تنقطع سمسمة تفكيره كال يعكقو تكقع المحف كمقاطعة المدرس لو
 .  أف تعطى لمطفؿ حرية التعبير بالصكرة التي تتيسر لو .2

أال يكمؼ الطفؿ بالتعبير الكتابي إال عندما يستكمؿ بعض ميارات الخط  .3
ذا الحظ المعمـ عند بعض التالميذ رغبة في  كاإلمالء الالزمة لذلؾ كا 
 . التعبير كتابة شجعيـ عمى ذلؾ كأتاح ليـ الفرصة إلشباع ىذا الميؿ

: قواعد النحو
القكاعد كسيمة تساعد عمى صحة العبارة كسالمتيا مف الخطأ كمف الكاجب "

كعمى . العناية بيا لمحفاظ عمى خصائص ىذه المغة التي ىي لغة القرآف الكريـ
المعمـ أف يضع ىذا الحقيقة نصب عينيو عند تدريس ىذا الفرع فيكثر مف 

(. مف غير تعرض لمقاعدة)التدريب العممي بقصد الكصكؿ إلى سالمة التعبير 
: الغرض من تدريس القواعد

الكصكؿ بالتالميذ إلى صحة القراءة كالكتابة كاالبتعاد عف الخطأ  .1
.   بتعكيدىـ النطؽ الصحيح كالكتابة السميمة

تنمية ثركتيـ المغكية كصقؿ أذكاقيـ بفضؿ ما يدرسكنو مف األمثمة  .2
 .  كاألساليب الجيدة

تعكيدىـ صحة الحكـ كدقة المالحظة كشحذ عقكليـ عمى التفكير المنظـ  .3
 .  المتكاصؿ كتقكية ممكة التعبير لدييـ
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كقد تـ اختيار مفردات المنيج لتتناسب مع التدرج المقصكد في تعميـ المغة 
العربية بفركعيا المختمفة كفي ضكء الخطة الدراسية بالمرحمة االبتدائية التي 
جاءت مترجمة لالىتماـ الذم يمقاه تعميـ المغة العربية في ىذه المرحمة فقد تـ 

تخصيص اثنتي عشرة حصة في الفصؿ الدراسي األكؿ لتدريس القراءة كالكتابة 
حدل عشرة حصة في الفصؿ  كاألناشيد لمصؼ األكؿ مف المرحمة االبتدائية كا 

الدراسي الثاني لنفس الصؼ لتكثيؼ تدريس ميارات المغة العربية كالعناية 
كما تحظى المغة العربية بفركعيا ا لمختمفة . بتمميؾ ىذه الميارات لمتالميذ

بنصيب مف الخطة الدراسية يتناسب كالمفردات التي تـ اختيارىا متناسبة مع 
.   المنيج كمع تحقيؽ أىدافو كتطمعاتو نحك المغة العربية

كالستيضاح ما تنالو المغة العربية داخؿ الخطة الدراسية في ىذه المرحمة 
 :نمقي نظرة عمييا في الجدكؿ اآلتي
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الفصؿ الدراسي األكؿ  المكاد الدراسية

 الحصص
الفصؿ الدراسي 
 الثاني الحصص

التربية 
 اإلسالمية 

  القرآف الكريـ 
الفقو 
 التكحيد

7 
 -
- 

7 
 -
- 

 9 7 المجمكع 

 11 12 القراءة كالكتابة كاألناشيد 

 4 2 الرياضيات

 1 - العمـك

 1 2 تربية فنية كأشغاؿ

 - 2 سمكؾ كتيذيب

 2 3 تربية رياضية كألعاب تركيحية

 28 28 المجمكع

 8 6مجمكع المكاد 
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خطة الدراسة التفصيمية لممرحمة االبتدائية 

 المكاد
 السنوات الدراسية

 سادسة خامسة رابعة ثالثة ثانية أكلى

 العمـك الدينية

 3 3 7 7 7  القرآف الكريـ

 1 1 - - -  التجكيد

 2 2 1 1 1  التكحيد

 2 2 1 1 1  الفقو 

 1 1 - - - الحديث 

 9 9 9 9 9  المجمـــوع

عمـك المغة 
 العربية

 - - - - 7 القراءة كالكتابة 

 2 2 3 3 - القراءة كالمطالعة 

 1 1 1 2 2 أناشيد كمحفكظات 

 1 1 2 2 - اإلمالء 

 1 1 1 1 - الخط 

 1 1 1 1 - التعبير كاإلنشاء 

 2 2 1 - - النحك 

 8 8 9 9 9  المجمـــــوع

 1 1 1 - -  التربية الكطنية

 1 1 1 - - التاريخ  االجتماعيات

 1 1 1-  - التاريخ االجتماعات 
 1 1 1-  - الجغرافيا  

 2 2 2 - -  المجمـــــوع

 5 5 5 4 4  الرياضيات

 3 3 2 2 2  العمـك كالتربية الصحية

 1 1 1 2 2  الرسـ كاألشغاؿ

 2 2 2 2 2  التربية الرياضية

 31 31 31 28 28  المجمـــوع الكمي

 18 18 17 12 9  مجمـــوع المواد

لمصؼ األكؿ خطة خاصة بو منفصمة : مالحظة* 
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: منيج المغة العربية في المرحمة المتوسطة: ثانياً 
تكاد أىداؼ تعميـ المغة العربية في المرحمة المتكسطة أف تككف ىي نفس 
ف كانت تختمؼ قميالن في الصفكؼ  األىداؼ لتعميميا في المرحمة االبتدائية كا 
األكلى مف المرحمة االبتدائية التي تركز عمى تعميـ أساسيات القراءة كالكتابة 

.   كاليجاء كبخاصة في الصؼ األكؿ االبتدائي
كقد جاءت صياغة األىداؼ العامة لتعميـ المغة العربية في المرحمة 

: المتكسطة محددة في المنيج عمى النحك اآلتي
أف يعتز بيا الطالب اعتزازان يحببيا إليو كيرغبو فيما حفظتو لنا مف أمجاد  .1

اإلسالـ كمثمو العميا في الصدؽ كالكفاء كالشجاعة كالنجدة كالكـر كالعفة 
.   كالمركءة كاإلباء

 .  أف يكتسب القدرة عمى التعبير الصحيح في الخاطب كالتحدث كالكتابة .2

أف يتدرب عمى القراءة الصحيحة كالنطؽ السميـ، كفيـ األفكار التي يقرؤىا  .3
 .  كاالستفادة في تنمية حصيمتو المغكية كالفكرية

 .  أف يتدرب عمى أنكاع القراءات المختمفة بعد تنمية ميارات القراءة لديو .4

أف يتربى لديو الذكؽ األدبي الذم يدرؾ بو جماؿ األسمكب كركعتو أك  .5
 .  ضعفو كركاكتو

 .  أف تنمك قدرتو عمى فيـ ما يسمع كأف يستخمص منو المعاني كاألفكار .6

أف يتمكف مف االطالع عمى ما في المكتبة العربية مف مؤلفات كالكشؼ  .7
 .  عما يعرض لو مف ألفاظ صعبة في المعاجـ العربية السيمة

 .  أف يمـ بالقكاعد األساسية لفركع المغة العربية كيتدرب عمى االنتفاع بيا .8
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دراؾ مبادئ  .9 أف يجعؿ الطالب دراستو لمغة كسيمة لفيـ القرآف كالسنة، كا 
 .اإلسالـ كآدابو كاالعتزاز بمقكمات حضارتو كاألخذ بكسائؿ النيكض بأمتو

: المواد الدراسية في فروع المغة العربية بالمرحمة المتوسطة
لتحقيؽ أىداؼ المنيج فقد اشتممت الخطة الدراسية ليذه المرحمة عمى فركع 

: عمـك المغة العربية كذلؾ كفؽ ما ىك مكضح في البياف اآلتي
الخطة الدراسية لمغة العربية في المرحمة المتوسطة 

 السنة الثالثة السنة الثانية السنة األولى المادة الدراسية

 2 2 2 القكاعد

 1 1 1 النصكص

 1 1 1 المطالعة

 1 1 1 التعبير

 1 1 1اإلمالء 

 6 6 6المجمكع 

كىنا نالحظ ثبات عدد الحصص المخصصة لكؿ فرع مف فركع المغة 
. العربية عمى مدل السنكات الثالث

ذا كضعنا في الحسباف أف مجمكع ما يدرسو الطالب مف مكاد خالؿ ىذه  كا 
المرحمة يبمغ عدده ثماني عشرة مادة عرفنا أف المغة العربية تمثؿ ثمث ىذه المكاد 

الدراسية غير أف ما تحظى بو مف حصص دراسية ال يتناسب مع ىذه النسبة 
إذا ما قارناه مع مجمكع الحصص في ىذه المرحمة كالتي تصؿ إلى أربع 

كثالثيف حصة حيث تمثؿ حصص المغة العربية بكامؿ فركعيا نسبة تقؿ عف 
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كىي ال تتناسب مع أىمية المغة العربية في ىذه المرحمة الميمة مف حياة % 18
.   الطالب الدراسية

فإف قاؿ قائؿ إف الطالب قد تممؾ ميارات المغة في المرحمة االبتدائية 
كلذلؾ يككف مف الطبيعي أف ينخفض نصيب المغة العربية مف الخطة في 

المراحؿ التالية فإف ذلؾ القكؿ ال يستقيـ مع الميارات المتنامية الكاجب إكسابيا 
لمطالب كبخاصة في اإلمالء كالتعبير كالقكاعد إضافة إلى ما جيب أف يفسح 

لمطالب مف كقت ليتذكؽ لغتو كيتمسؾ بيا في خضـ ما تتعرض لو مف 
.   ىجمات

ذا ما كضعنا في الحسباف أيضان األىداؼ المحددة لكؿ فرع مف فركع  كا 
المغة في ىذه المرحمة تأكدنا مف ضركرة زيادة ما يخصيا مف الخطة الدراسية 

: فقد جاءت ىذه الفركع عمى النحك اآلتي
القراءة الجيرية - القراءة الصامتة     ب- أ

: القراءة الصامتة، ومن مزاياىا ما يأتي: أوالً 
تساعد القراءة الصامتة عمى سرعة استيعاب المكضكعات بمجرد النظر  .1

.   إلى الكممات كالجمؿ كفيـ مدلكالتيا كمعانييا
 .  استعماليا في الحياة أكثر مف القراءة الجيرية .2

 .  القراءة بيا دكف ممؿ أسرع مف القراءة الجيرية .3

تجمب القراءة الصامتة المتعة كالسركر أكثر مف القراءة الجيرية، كذلؾ  .4
فإنيا تعطي القارئ حيكية كانطالقان غير متقيد بالنبرات الصكتية كمخارج 

 .  الحركؼ

 .  سرعة إدراؾ المعاني كدقة الفيـ بكاسطتيا أكثر مف القراءة الجيرية .5
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 .  تنمي دقة المالحظة في الطالب كتعكده تركيز االنتباه مدة طكيمة .6

: القراءة الجيرية، ومن مزاياىا ما يأتي: ثانياً 
القراءة الجيرية طريؽ لمتمرف عمى صحة القراءة كجكدة النطؽ كحسف  .1

.   األداء
التمريف عمى االنطالؽ في التعبير عف المعاني كاألفكار كذلؾ في  .2

 .  الخطابة كالتحدث

 .   التمريف عمى تطبيؽ قكاعد المغة كمخارج الحركؼ كمقاطع الجمؿ .3

إفادة المنصت كالسامع ألنيا إحدل الكسائؿ التي يتـ بكاسطتيا إيصاؿ  .4
 .  المعاني كاألفكار

: السنة األولى: منيج القراءة* 
: يقرأ التالميذ فييا

: كتابان ذا مكضكعات مختمفة تشتمؿ عمى ما يأتي- 1
.   آيات مف القرآف الكريـ، كيحسف أف تككف مف قصصو .أ 
 .أحاديث مختارة مف سيرة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كأصحابو .ب 

 .  نماذج مف بطكالت شباب اإلسالـ .ج 

كصؼ لبعض معارؾ الفتح اإلسالمي يكقظ في النفس أمجاد اإلسالـ  .د 
 .كيبعث فييا اآلماؿ

.   صفحات مف كتب الرحالة كالمكتشفيف مع العناية بالمسمميف منيـ- ىػ
. نبذة مف سير العمماء كالمخترعيف. ك
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كممات مف أخبار األذكياء كالبخالء كالحمقى كالمغفميف كممح كطرائؽ . ز
.   تشيع البيجة في نفكس التالميذ

نماذج مف قصص العرب التي تمثؿ أخالقيـ العالية كشمائميـ الكريمة . ح
.   كالمركءة كالنجدة كاألنفة كالدفاع عف الشرؼ كالحفاظ عمى الذمار

مكضكعات تصكر مآسي االستعمار في البالد اإلسالمية عامة كفي . ط
فمسطيف خاصة، كترسـ الطريؽ الستعادة حقكقنا كتبث األمثؿ في 

. نفكسنا
مكضكعات في كصؼ الطبيعة تمفت التالميذ إلى ما أكدعو اهلل فييا . م

.   مف جماؿ كتختار مف البيئة المحمية
مكضكعات تتعمؽ بغرائب الككف مما يككف في البحار كاألجكاء كيتصؿ . ؾ

.   بالحيكاف كالنبات
نماذج مف قصص الناجحيف في مجاالت الحياة المختمفة تصكر ما . ؿ

تحمكا بو مف تصميـ كعـز كخمؽ كما قامكا بو مف كفاح مع التركيز 
. عمى الشخصيات الكطنية قديمان كحديثان 

مكضكعات تعالج بعض المشكالت االجتماعية بركح اإلسالـ كعمى . ـ
.   ىدم شريعتو

: مكضكعات في األمكر اآلتية. ف
. األماكف المقدسة في المممكة  .1
 .  بعض المدف الشييرة في المممكة .2

 .  منابع المياه كأماكف الزراعة في المممكة .3
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 .  المكانئ الميمة الجكية كالبحرية في البالد .4

البتركؿ كالمعادف، الزراعة، الصناعة، الثركة : الثركات االقتصادية .5
 .الحيكانية

معالـ النيضة في المممكة، في العمـ كالطرؽ كالمكاصالت كالعمارة  .6
 .  كالمرافؽ الصحية كالخدمات االجتماعية

 .  عادات البالد كتقاليدىا المحمكدة .7

. مقطكعات شعرية مف القديـ كالحديث ذات مغزل إسالمي كتربكم-  س
- الجامعة العربية- رابطة العالـ اإلسالمي: المؤسسات العالمية مثؿ- ع

. اليكنسكك- ىيئة األمـ المتحدة
. نماذج مف شييرات النساء في التاريخ اإلسالمي- ؼ
كتابان إضافيان ذا مكضكع إسالمي ىادؼ يبعث في نفكس الطالب ركح - 2

.   اإلسالـ كيحفزىـ إلى استعادة أمجاده
: السنة الثانية

يتبع ىذه السنة ما اتبع في السنة األكلى مع مالحظة التدرج  كالترقي 
.   مسايرة لنمك التالميذ
: منيج السنة الثالثة

يتبع في ىذه السنة ما اتبع في السنتيف األكلى كالثانية مع مالحظة التدرج 
. كالترقي مسايرة لنمك التالميذ
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: النصوص والمحفوظات

: تكجييات تدريس النصكص كالمحفكظات
: أىداف تدريس النصوص والمحفوظات

ما يحفظ مف النصكص ىك ثركة عممية يستفيد منيا الطالب في حياتو  -1
العامة حيث يستشيد بيا عند الحاجة كيقتبس منيا في كالمو ككتابتو، 

.   كيمتع نفسو كمف معو بإيرادىا دكف الرجكع إلى الكتب كالمراجع
 .  تزكيد الطالب بثركة لغكية في المفردات كالتراكيب كاألساليب -2

التمتع بما في األدب مف جماؿ الفكرة كالعرض كبعث السركر كالراحة في  -3
نفس القارئ كتنمية الذكؽ األدبي في نفكس الطالب بما تثيره مف أخيمة 

حساس بالجماؿ  .  كصكر كا 

تنمية ميؿ الطالب إلى المطالعة كقراءة النصكص األدبية مف شعر كنثر  -4
 .  كتدريبيـ عمى حسف األداء كجكدة اإللقاء كتمثيؿ المعنى

 تربية الناشئة تربية إسالمية عربية كجدانية تقـك عمى دعامات مف تراثنا  -5
الركحي اإلسالمي كمف مكاقؼ البطكلة كاألمجاد التاريخية الخالدة التي 

 .  تزخر بيا جزيرتنا العربية، كأقطارىا اإلسالمية



  

 68 

 
: منيج النصوص والمحفوظات السنة األولى

: السنة األولى
.   آيات مف القرآف الكريـ تحض عمى مكاـر األخالؽ كتبرز فريضة الجياد -1
 .  طائفة مف األحاديث النبكية تتناكؿ اآلداب االجتماعية -2

 .  مجمكعة مف حكـ العرب كأمثاليـ مما عذب لفظو كسيؿ فيمو -3

 .  نبذة قصيرة مف الخطب في العصكر المختمفة -4

نصكص مف الشعر المعاصر لمشعراء العرب بعامة، كشعراء المممكة  -5
 :العربية السعكدية بخاصة، تشتمؿ عمى ما يمي

.   شعر يشيد بأمجاد اإلسالـ .أ 
 .  كصؼ الطبيعة .ب 

شعر النكبة مما يصكر مأساة العرب في فمسطيف كيشحذ العـز كيبرز  .ج 
 .بطكالت بعض المجاىديف

 .  شعر يمثؿ نيضة المممكة العربية السعكدية في شتى المجاالت .د 

.   شعر يحتكم عمى الحكـ البميغة كيحث عمى الخمؽ كالفضيمة- ىػ
: نصكص مف الشعر القديـ يقارب الشعر الحديث في السيكلة، تمـ بما يمي- 6
.   مقطكعات شعرية تصكر شمائؿ المسمميف الكريمة كخالليـ السمحة. أ

.   مقطكعات شعرية تمثؿ الفركسية كالبطكلة كتصؼ المعارؼ اإلسالمية. ب
.   مقطكعات شعرية فكية.  ج
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نصكص نثرية حديثة لكبار الكتاب الذيف عرفكا بسالمة الفكرة كحسف - 7
شراؽ الديباجة كأخرل قديمة سيمة مما يمي : الكجية كأصالة التعبير كا 

مقاالت كجدانية تمثؿ عطؼ اإلنساف عمى أخيو اإلنساف، كتشعر المكاطف . أ
.   بمسؤكليتو عف مجتمعو

. مقاالت إسالمية تغرس اإليماف في النفكس كتجعمو مشكبان في القمكب. ب
مقاالت كصفية تعكد التالميذ الدقة في تصكير المكصكؼ كالبراعة في - ج

. تناكلو
. مقاالت اجتماعية تعالج مشكالت الحياة عمى ضكء اإلسالـ كىديو. د

سطران مف  (80)بيت مف الشعر ك (100)يدرس التالميذ ما ال يقؿ عف 
. النثر، عمى أف يحفظ التالميذ نصؼ ىذا المقدار شعران كنثران 

: السنة الثانية
يتبع في ىذه السنة ما اتبع في السنة األكلى مع مالحظة التدرج في 

النصكص أسمكبان كمعنى مسايرة مدارؾ التالميذ كغنى ثركتيـ المغكية، عمى أف 
( 100)بيتان مف الشعر ك (150 )يدرس التالميذ في ىذه السنة ما ال يقؿ عف

. سطر مف النثر، كيحفظ التالميذ نصؼ ىذا المقدار شعران كنثران 
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: السنة الثالثة
يتبع في ىذه السنة ما اتبع في السنة الثانية مكضكعان كمقداران، مع مالحظة 
التدرج في النصكص أسمكبان كمعنى مسايرة لنمك مدارؾ التالميذ كغنى ثركتيـ 

.   المغكية
: التعبير

: توجييات
التعبير ىك اإلفصاح عما في النفس مف أفكار كمشاعر بالمحادثة أك - 1

الكتابة أك الخطابة، كىك الذم يكشؼ عف شخصية المرء كمكاىبو كقدراتو، 
كيعطي صكرة عف صفاتو االجتماعية التي تحقؽ التكافؽ بينو كبيف أفراد 

.   المجتمع الذم يعيش فيو
. كتحريرم- شفكم: كالتعبير نكعاف- 2

كالتعبير الشفكم، ىك الذم عميو مدار حياة الناس االجتماعية في اتصاؿ 
بعضيـ ببعض لقضاء مصالحيـ كتنظيـ شؤكنيـ، ليتـ التخاطب بينيـ 

عمى الكجو الذم يتحقؽ بو التفاىـ فيما يدكر عميو أمر المجتمع اإلنساني 
كالتعبير التحريرم أك الكتابي، ىك نقؿ ما يدكر بخمد اإلنساف مف مشاعر 

كآراء في أسمكب كاضح يطالع فيو القارئ مالمح شخصية كاتبو كأفكاره عف 
. الحياة كما يجرم فييا مف أحداث

الشفكم كالتحريرم، تمكيف التالميذ اإلفصاح : كاليدؼ مف التعبير بنكعيو- 3
عما يجكؿ بخكاطرىـ في المكاقؼ المختمفة التي يتعرضكف ليا في الحياة 
في داخؿ المدرسة كفي خارجيا باألساليب المنكعة في منطؽ سميـ كفكر 
منظـ كلفظ عذب حتى تنمك شخصياتيـ االجتماعية كتقكل عمى مكاجية 
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أعباء الحياة باإلسياـ في خدمة مجتمعيـ، كتممس مشاعره كالتعبير عف 
آمالو كآالمو يستكم في ذلؾ كؿ كسائؿ التعبير المختمفة محادثة كخطابة 

.  ككتابة
كىذه المادة ال حصر لمكضكعاتيا، فإف كاقع البيئة يممي عمى المدرس نكع - 4

المكضكع الذم يمس حياة التالميذ كعقيدتيـ كينبع مف مكرثات تاريخيـ، 
: كاتجاه أمتيـ، كمف أمثمة المكضكعات ما يأتي

كذلؾ بأف يصؼ التالميذ ما يشاىدكنو مف مناظر الطبيعة أك : الكصؼ .أ 
حفالت المدرسة أك الحفالت العامة، أك الحياة اليكمية ألرباب الميف 

.   المختمفة
كيراعى فييا أف تتناكؿ الرسائؿ الكدية بيف األىؿ كاألقارب : الرسائؿ .ب 

كاألصدقاء كالرسائؿ الخاصة بالمناسبات، كأف تترؾ فييا لمتمميذ حرية 
 .  التعبير السميـ دكف التزاـ لمعبارات التقميدية المحفكظة

كتشمؿ الحديث عف نشاط المؤسسات العامة كالخدمات :  االجتماعيات .ج 
االجتماعية أك إنشاء مقاؿ اجتماعي يعالج فيو التمميذ مشكمة مف مشكالت 

 .  بيئتو أك كتابة حديث خطابي يتكجو فيو بالنصح إلى أبناء أمتو

مف القصص الكاقعي أك الرمزم اليادؼ، كذلؾ بأف يعرض : القصص .د 
المدرس مكضكع القصة عمى التالميذ أك يقدميا ليـ مف كتاب أك صحيفة 
لقراءتيا، أك يستخمص منيـ قصة يعرفكنيا، ثـ يناقشيـ في عناصر القصة 

 .  كترتيب فكرتيا كيطالبيـ بالحديث عنيا أك كتابتيا



  

 72 

يستكم في ىذا أف يككف عمى لساف الحيكانات : الحكار أك المناظرة  .ق 
كالطيكر أك عمى لساف شخصيات رمزية لمظكاىر الطبيعية، أك عمى لساف 

 .  إنساف مع آخر في مكضكع عممي أك اجتماعي

بأف يمخص التالميذ بأسمكبيـ، مكضكعان مف مكضكعات :  الممخصات .ك 
 .  المطالعة أك التاريخ أك قصة قصيرة أك كتابان مناسبان أك مقاالن مختاران 

كنعني بيا أف يشرح التمميذ نصان أدبيان مف الشعر أك النثر لمتعرؼ : اآلداب .ز 
 .  عمى ذكقيـ األدبي

يترؾ فييا لمتالميذ حرية اختيارىا كالكتابة أك الحديث :  المكضكعات الحرة .ح 
عنيا بحيث يختار كؿ تمميذ مف المكضكعات ما يشاء دكف أف يحدد لو 

 .  مكضكع بعينو

": القواعد والتطبيق"النحو 
القكاعد كسيمة لتقكيـ المساف كصحة الكالـ في القراءة : أىداؼ تدريس النحك

: كالكتابة كالتحدث، كمف أىدافيا ما يمي
تنمية قدرات الطالب عمى ضبط إعراب الكممات في التحدث كالكتابة   .أ 

.   كالقراءة بحيث يتـ ذلؾ بمغة سميمة في سيكلة كيسر
 تمكيف الطالب مف معرفة ما تؤديو العكامؿ المفظية كالمعنكية في  .ب 

أكاخر الكممة كىذا مما يساعد الطالب عمى فيـ الكالـ  فيمان جيدان 
 .  كسريعان 

 .  تكسيع مادة الطالب المغكية كتدريبيـ عمى كيفية االشتقاؽ .ج 

 .  تمريف الطالب عمى التفكير المنظـ كدقة المالحظة .د 
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تنمية قدرات الطالب عمى تمييز الخطأ فيما يستمعكف إليو كيقرؤكنو  .ق 
 . كمعرفة أسباب ذلؾ ليتجنبكه
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": القواعد والتطبيق"منيج النحو 
: السنة األولى

.   تدريبات عمى ما سبقت دراستو في المرحمة االبتدائية بصفة عامة
.    تطبيقات عمييما–المعرب كالمبني  .1
 .  المفرد، كالجممة، كشبو الجممة: أنكاع الخبر .2

 :النكاسخ .3

كاف، أصبح، أضحى، ظؿ، أمسى، بات، صار، )األفعاؿ الناسخة  .أ 
. (ليس، ما زاؿ، ما داـ

شرع، )كأفعاؿ الشركع  (كاد، أكشؾ، عسى)أفعاؿ المقاربة كالرجاء  .ب 
 .(أنشأ، أخذ، جعؿ

مع بياف أف ىمزة  (إف، أف، لكف، كاف، ليت، لعؿ)الحركؼ الناسخة  .ج 
أف تكسر في أكؿ الجممة كبعد القكؿ، كتفتح إذا كقعت مع جممتيا في 

 .مكضع الفاعؿ أك نائب الفاعؿ أك المفعكؿ بو أك بعد الجار

المضاؼ، كالشبيو، : ال النافية لمجنس مع بياف حاالت اسميا .د 
 .  بالمضاؼ، كالمفرد

: الفعؿ الالـز كالمتعدم- 5
ظف، حسف، جعؿ، رأل، عمـ، كجد، )األفعاؿ التي تنصب مفعكليف - 6

. (صبر، اتخذ، أعطى، كسا، سأؿ
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. تقسيـ الفعؿ إلى صحيح كمعتؿ عمى كجو اإلجماؿ- 7
.  الجممة الفعمية، الفعؿ المضارع- 8
 .  رفعو .أ 

 .  (لـ كال الناىية كالـ األمر)جزمو بعد  .ب 

 .  تدريبات عمى جـز الفعؿ المضارع المعتؿ اآلخر .ج 

 .(أف، لف، إذف، الـ التعميؿ، كي، حتى)نصبو بعد  .د 

 .  تدريبات عمى نصب الفعؿ المضارع المعتؿ اآلخر .ق 

. (لـ، ال، لف، ما، السيف، سكؼ، قد)صمة الفعؿ بالزمف مع  .ك 
: السنة الثانية 

.   تدريبات عمى ما سبؽ في السنة األكلى .1
 .   إسناد األفعاؿ بجميع أنكاعيا إلى الضمائر .2

 :الجممة الفعمية .3

مذكران، كمؤنثان، اسمان ظاىران كضميران، تأنيث الفعؿ كجكبان : الفاعؿ  .أ 
. كجكازان 

الظرؼ كلجار . المصدر. المفعكؿ بو. ما ينكب عف الفاعؿ بعد حذفو .ب 
 .  كالمجركر

:  تكممة الجممة الفعمية بما يمي .4
.   أنكاعو، ما ينكب عنو: المفعكؿ المطمؽ .أ 
 . المفعكؿ بو اسمان ظاىران كضميران، جكاز تقديمو عمى الفاعؿ .ب 
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المجرد مف أؿ كاإلضافة كالمقركف بأؿ . المفعكؿ ألجمو حاالتو .ج 
 .  كالمضاؼ

بيف، بينا، بينما، : ظرفا الزماف كالمكاف مع بياف استعماؿ الظرؼ اآلتية .د 
 .  عند، مع

 .  تعيف النصب، تعيف العطؼ، جكاز األمريف. المفعكؿ معو .ق 

 .  الحاؿ مفردان كجممة .ك 

 .  النعت مفردان كجممة .ز 

منصكبان كعمى حسب مكقعو مف اإلعراب، المستثنى بغير، : المستثنى .ح 
 .  كسكل، كخال، كعدا، كحاشا

 .نكعاه، مع العناية بتمييز العدد: التمييز .ط 

التككيد المفظي كالتككيد المعنكم النفس كالعيف، ككؿ، كجميع، ككال،  .م 
ككمتا، مع المكازنة بيف استعماؿ ىذه الكممات مضافة لممضير 

 .  كاستعماليا مضافة لالسـ الظاىر

 .  العطؼ بالكاك، الفاء، ثـ، أك، ال، حتى .ؾ 

 .  البدؿ المطابؽ، بدؿ البعض، بدؿ ا الشتماؿ .ؿ 

: السنة الثالثة
.   تدريبات عمى ما سبؽ دراستو في السنتيف السابقتيف .1
مفردان، كمضافان، كنكرة مقصكدة، كنكرة غير مقصكدة، نداء ما : المنادل .2

 .  فيو أؿ
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 .  اإلضافة مع مراعاة إضافة المثنى كجمع المذكر السالـ .3

 .   الممنكع مف الصرؼ لعمتيف كلعمة كاحدة  .4

 :أدكات الشرط كمعانييا .5

. (إف، مف، ما ميما، متى، أيف)أدكاتو التي تجـز  .أ 
 .(إذا، لك)أدكاتو التي ال تجـز  .ب 

 .   اقتراف جكاب الشرط بالفاء .ج 

: االستفياـ .6
.   أدكاتو كمعانييا كاستعماالتيا كطريقة الجكاب في كؿ أداة .أ 
 .  كـ االستفيامية ككـ الخبرية .ب 

: التعجب. 7
.   أفعؿ بو. ما أفعمو     ب. أ
. نعـ كبئس، حبذا كال حبذا : المدح كالذـ. 8
.   االختصاص. 9
.   تككيد الفعؿ .10
 .  المجرد كالمزيد مف األفعاؿ مع استيعاب أنكاع المزيد .11

 .  المصادر كعمميا .12

 .  اسـ المرة كاسـ الييئة .13
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المشتقات، اسـ الفاعؿ، صيغ المبالغة، اسـ المفعكؿ، اسـ التفضيؿ،  .14
مع العناية باستعماؿ ىذه ... اسـ الزماف، كاسـ المكاف، اسـ اآللة

المشتقات في جمؿ كاممة كلفت نظر التالميذ إلى ضبط الكممات التي 
 .  تمييا

: توجييات اإلمالء والخط
فالخط يعتمد عمى صكرة الحركؼ ككضح الكممات .  الخط قريف اإلمالء

كالتناسؽ بينيما، كاإلمالء يعتمد كذلؾ عمى صحة رسـ الحركؼ في الكممة 
الكاحدة تارة كبإضافاتيا إلى أختيا تارة أخرل كليذه العالقة القكية، لـ يكف ىناؾ 

.   مانع مف تخصيص حصة كاحدة لإلمالء كالخط معان 
كالطالب في المرحمة االبتدائية اكتسب ميارة محدكدة في اإلمالء كالخط 
عف طريؽ اإلمالء المنقكؿ كالمنظكر، كطريؽ المطالعة كالكتابة محاكاة لرسـ 

الكممات التي يراىا، كىك في المرحمة المتكسطة يحتاج إلى تنمية مياراتو بمعرفة 
القكاعد اإلمالئية كالتدريب عمى كؿ قاعدة منيا كمعرفة النسب بيف الحركؼ فيما 

كليذا كضعت قكاعد إمالئية لدراستيا في السنة األكلى تستكعب ما تدعك . يكتب
.   إليو الحجة في ىذه المادة

كاشتمؿ المنيج عمى مفردات محددة كطمب مف المعمـ أف يممي عمى 
.   الطالب ما ال يقؿ عف عشر قطع في السنة

: المغة العربي في المرحمة الثانوية: ثالثا
ييدؼ تدريس المغة العربية في المرحمة الثانكية كما جاء في كثيقة المنيج 

: عمى ما يأتي
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دراؾ مبادئ  .1 الحفاظ عمى كتاب اهلل كسنة محمد صمى اهلل عميو كسمـ، كا 
اإلسالـ كأسس شريعتو كاالعتزاز بمقكمات حضارة األمة اإلسالمية 

.   كاألخذ بكسائؿ النيكض بيا
كسابو ميارة التعبير الصحيح عما  .2 تنمية القدرة المغكية لدل الطالب كا 

 .  يجيش في نفسو مف األفكار، كما يدكر في ذىنو مف المعاني

تقكيـ ممكتو األدبية ليتذكؽ أساليب المغة كيميز بيف مراتبيا كيدرؾ مكاطف  .3
 .  النقد فييا

استقامة لسانو عمى قكاعد العربية كصيانتو مف المحف في قراءتو كالخطأ  .4
 .  في نطقو كالركاكة في كتابتو

دراؾ الجماؿ في  .5 مساعدتو عمى فيـ القرآف الكريـ، كالسنة النبكية، كا 
 .  فصيح المغة شعران كنثران 

تعكيده عمى االستفادة مف المكتبة العربية، كالرجكع إلى أميات كتبيا  .6
 .  كتمخيص ما يقرؤه منيا كتمكينو مف كتابة البحكث فييا

النيكض بمغة أمتو، كالسعي لنشرىا بيف أبنائيا تكثيقان ألخكة اإلسالـ  .7
 .  كدعمان لركابطو

: المواد الدراسية
: كيدرس الطالب في ىذه المرحمة فركع المغة العربية المكضحة في الخطة
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المكاد 
 الدراسية

فركع المكاد 
 الدراسية

الصؼ 
 األكؿ

قسـ العمـك 
 الشعرية

قسـ العمـك 
اإلدارية 

 كاالجتماعية

قسـ العمـك 
 الطبيعية 

الصؼ 
الثاني 

الصؼ 
الثالث 

الصؼ 
الثاني 

الصؼ 
الثالث 

الصؼ 
الثاني 

الصؼ 
الثالث 

عمـك 

المغة 
 العربية

النحك كالصرؼ 

البالغة كالنقد 

اآلداب 

المطالعة  

 اإلنشاء

2 

 -

2 

1 

1 

3 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

 -

1 

 -

- 

2 

 -

1 

1 

1 

2 

 -

1 

1 

1 

2 

 -

1 

 -

- 

 3 3 3 3 8 9 6 المجمػػػػػػكع

: أىداف تدريس فروع المغة العربية
: حدد المنيج أىداؼ تدريس كؿ فرع مف فركع المغة العربية كفقان ما يأتي

: أىداف تدريس النحو والصرف
تعكيد الطالب عمى األساليب العربية كعمى إدراؾ الخطأ فيما يقرأ  .1

.   كيسمع كتجنب ذلؾ في حديثو كقراءتو ككتابتو
 .  مساعدة الطالب عمى فيـ ما يقرأ كيسمع فيمان دقيقان  .2

زيادة المعمكمات الخاصة كالعامة عف طريؽ األمثمة كالتطبيقات المفيدة  .3
 .  البميغة
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إعطاء الطالب كسيمة أساسية مف كسائؿ زيادة ثركتو المغكية بتدريبو  .4
 .  عمى أبكاب االشتقاؽ كاستعماؿ المعجمات كما إلى ذلؾ

: أىداف تدريس البالغة والنقد
إعداد الطالب عمى كجو يمكنو مف الكقكؼ عمى أسرار اإلعجاز في  .1

دراؾ جمالو .   القرآف الكريـ كا 
إقداره عمى تذكؽ جماؿ الحديث النبكم كالجيد مف كالـ العرب شعران  .2

 .  كنثران 

تعريؼ الطالب بصفات األسمكب العربي الجميؿ كتدريبيـ عمى  .3
 .  االستفادة منيا في تقكيـ تعبيرىـ

تنمية الذكؽ الفني لدل الطالب كتمكينيـ مف االستمتاع بما يقرؤكف  .4
 .  مف اآلثار  األدبية الجممية

إدراؾ الخصائص الفنية لمنص األدبي كمعرفة ما يدؿ عميو مف نفسية   .5
األديب، كيتركو مف أثر في نفس السامع أك القارئ، كتقكيـ النص 

 .  تقكيمان فنيان 

تككيف ممكة النقد بالتعرؼ عمى مكاطف القكة أك الضعؼ في النصكص  .6
 . األدبية

يدرسو الطالب ألكؿ مرة في  (البالغة كالنقد)كنظران ألف ىذا الفرع مف المغة 
مراحؿ التعميـ العاـ فيحسف بنا أف نمقي نظرة عمى مفردات المنيج لنتمكف منيا 

.  لمعرفة مدل تمبيتيا ألىداؼ تدريس ىذه المادة لمطالب
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 (حصة واحدة في األسبوع)السنة األولى 
نماذج مف الكالـ البميغ ليعرؼ الطالب مف خالليا تعريفان إجماليان  .1

برازىا في  بالبالغة كعمكميا كأىميتيا ككظيفتيا في إيضاح ا لفكرة كا 
.   ثكب جميؿ

 .  كممة مكجزة عف الفصاحة كالبالغة .2

 :عمم البيان .3

التشبيو . أ
. (استيفاؤىا أك نقص بعضيا ) أركانو –تعريفو 
. التشبيو المقمكب-  التشبيو الضمني– التشبيو البميغ –أنكاعو 
عرض نماذج مف - كممة عف جماؿ التشبيو كقيمتو البيانية- أغراضو

.   التشبييات الجيدة كالمعيبة كالمكازنة بينيا
.   كممة مكجزة عف الحقيقة كالمجاز. ب
 :االستعارة .ج 

كممة عف جماؿ - االستعارة المكنية- االستعارة التصريحية- تعريفيا
عرض نماذج مف االستعارات الجميمة - االستعارة كقيمتيا الفنية
.   كالرديئة كالمكازنة بينيا

: الكناية. د
الكناية عف الصفة، الكناية عف المكصكؼ، الكناية : أنكاعيا- تعريفيا

 عرض نماذج مف الكنايات المأثكرة كالمستعممة غير –عف النسبة 
. المبتذلة
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: عمم المعاني- 4
. أضربو كأغراضو بإيجاز:   الخبر . أ

 .تقسيمو إلى طمبي كغير طمبي:  اإلنشاء . ب

: اإلنشاء الطمبي
.   معناه الحقيقي، كصيغو، كأىـ المعاني التي يخرج بيا: األمر
.   معناه الحقيقي، كصيغو، كأىـ المعاني التي يخرج بيا: النيي

. معناه الحقيقي، كصيغو، كأىـ المعاني التي يخرج بيا: االستفياـ
.   معناه الحقيقي، كصيغو، كأىـ المعاني التي يخرج بيا: التمني

  :عمم البديع- 5
. السجع- التكرية- الطباؽ كالمقابمة- الجناس - أ

 كممة عامة عف جماؿ ىذه المحسنات التنبيو إلى أف اإلكثار  - ب
 .  منيا عيب يكرث الكالـ تكمفان 

 .المكازنة بيف نماذج جيدة منيا كأخرل رديئة - ت

 (حصتان في األسبوع)القسم األدبي - السنة الثانية
.   تطبيقات عمى ما مر مف أبحاث البالغة في السنة األكلى .1
 :عمـ المعاني .2

. الذكر كالحذؼ . أ
 :القصر . ب
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قصر الصفة عمى المكصكؼ، قصر :  طرقو، أنكاعو–تعريفو 
.   المكصكؼ عمى الصفة، القصر الحقيقي، القصر اإلضافي

: الفصؿ كالكصؿ- ج
: يدرس بإيجاز مف مكاضع الفصؿ ما يأتي

.   كماؿ االتصاؿ، كماؿ االنقطاع، شبو كماؿ االتصاؿ
: يدرس بإيجاز مف مكاضع الكصؿ ما يأتي

االشتراؾ في الحكـ اإلعرابي، االتفاؽ خبران أك إنشاء، االختالؼ أك 
.   إنشاء

.   كممة عامة عف أثر عمـ المعاني في بالغة الكالـ- د
: عمم البيان .3

.   االستعارة التمثيمية . أ
 .   المجاز المرسؿ، االقتصار عمى أشير عالقاتو . ب

: عمم البديع. 4
تأكيد المدح بما يشبو - االقتباس-  أسمكب الحكيـ- حسف التعميؿ

. الذـ
: النقد. 5

معنى : عرض  مكجز لتاريخ النقد كالبالغة يشتمؿ عمى ما يأتي . أ
النقد ككظيفت كؿ مف النقد كالبالغة كالترابط بينيا كقد أخميما مع 

 بذكر النقد كالمالحظات البالغية في الجاىمية –مباحث البالغة 
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 أثر القرآف الكريـ في تغيير مفاىيـ العرب الفنية –كصدر اإلسالـ 
حداث طريقة جديدة في التعبير متأثرة بالبياف القرآني   بياف أف –كا 

عمـك البالغة كالنقد كازدىارىما تأثر النقد العربي بمباحث النقد 
.   الغربي في العصر الحديث

 نماذج مف أميات كتب البالغة كالنقد العربية تتمشى مع العرض  . ب
التاريخي السابؽ تتخذ أساسان لدراسة تذكقية تكضح منيج العرب  

يراعى اإلكثار مف النماذج مع )قديمان كحديثان في النقد األدبي 
 .(التعريؼ بقائميا تعريفان مكجزان 

: القسم األدبي- السنة الثالثة
: تطبيقات عمى ما يأتي- 1
.   التشبيو كأنكاعو .أ 
 .  المجاز المرسؿ .ب 

 .  االستعارة كأنكاعيا .ج 

 .  الكناية كأنكاعيا .د 

 .  الخبر كاإلنشاء .ق 

 .  التقديـ كالتأخير .ك 

 .  اإلطناب كاإليجاز .ز 

 .  الذكر كالحذؼ .ح 

 .  القصر .ط 
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 .  الفصؿ كالكصؿ .م 

الجناس كالطباؽ كالتكرية كالسجع كحسف التعميؿ كأسمكب الحكيـ  .ؾ 
 .  كاالقتباس

: النقد-  2
.   كظيفتو كغايتو- تعريفو

: فنون األدب- 3
: الشعر- أ

. (التعميمي- التمثيمي- الممحمي- الغنائي أك الكجداني) أنكاعو –طبيعتو 
أىمية : مالمعنى، العاطفة، الخياؿ، لغة الشعر، المكسيؽ: عناصره

المكسيقى في الشعر، تأثير الكزف كالقافية، إيضاح أثر الكزف في الشعر 
بنية القصيدة - كبياف ذلؾ باإللماـ المكجز بأىـ األكزاف في الشعر العربي

. (بإيجاز)العربية 
: النثر- ب

: الفرؽ بينو كبيف الشعر
: أنكاعو
: المقاؿ

. المقاؿ الذاتي
. المقاؿ المكضكعي

. أشير أنكاع المقالة بحسب مضمكنيا مع التمثيؿ
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: الخطابة
: عناصرىا
. (مع التمثيؿ)الديني، السياسي، االجتماعية : أنكاعيا

. المحاضرة، الحديث اإلذاعي: مف فنكف الحديث
: فن القصة

إيراد نمكذج يتضمف مكقفان يكضح بعض ىذه )أىـ أسسيا : الركاية
. (األسس
.   الفرؽ بينيا كبيف الركاية: القصة

. (إيراد نمكذج كامؿ)أىـ أسسيا : القصة القصيرة
: المسرحية

.   أىـ أسسيا
.   المأساة، الممياة: أنكاعيا

. (أمثمة مف مسرحيات نثرية كشعرية تتضمف مكاقؼ تكضح ىذه األسس)
: تذكؽ النص األدبي- 4

دراؾ عناصر الجماؿ فيو،  تدريب الطالب عمى تذكؽ النص األدبي كا 
: كتقكيمو كالحكـ عميو كفؽ الخطكات اآلتية

إيراد طائفة مف النصكص العشرية كالنثرية مع تحميميا كنقدىا لتككف  .أ 
.   نمكذجان يفيد منو الطالب في التطبيقات النقدية
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إيراد نماذج نقدية لبعض كبار النقاد يتناكلكف فييا نصكصان أدبية  .ب 
 .  بالتحميؿ كالنقد

إيراد نصكص أدبية يطبؽ الطمبة عمييا ما درسكه مف قكاعد البالغة  .ج 
 .  كأسس النقد

: األدب والنصوص
: تيدؼ ىذه المادة إلى تحقيؽ ما يمي

إحالؿ القرآف الكريـ الذم ىك كالـ اهلل المنزؿ، ككحيو المعجز،  .1
.  كىدايتو لمعالميف

تذكؽ بالغة كالـ اهلل الذم ىك كتاب العربية األكبر كمناط البالغة  .2
 .  األسمى إلدراؾ أسرار إعجازه

استجالء فصاحة الرسكؿ صمكات اهلل كسالمو عميو كالكقكؼ عمى  .3
 .  أثر الحديث الشريؼ في المغة كاألدب

إبراز جماؿ األدب العربي كالكشؼ عما حفؿ بو مف عناصر  .4
قباالن عميو  .  األصالة كالقكة ليزداد الطالب شغفان بو كا 

إيقاظ كعي الطالب إلدراؾ شرؼ الكممة، كتكجييو لممحافظة عمى  .5
 .  طيارتيا كنقائيا كسمك رسالتيا حتى ال تستعمؿ غال في الخير

غرس محبة الفصحى في نفكس الطالب كالذىاب باإلعجاب بيا كؿ  .6
دراؾ ما حفمت بو المغة العربية مف ثركة تعبيرية طائمة  مذىب، كا 
قادرة عمى سد حاجات األمة المتجددة في مياديف العمـك كالفنكف 

 .  كاآلداب



  

 89 

يقاؼ الطالب عمى عراقتو كتنكعو  .7 االتصاؿ الكثيؽ بتراثنا األدبي كا 
 .  كشمكلو

اإلفادة مما حفؿ بو ىذا التراث الثمني مف القيـ الخمقية كاالجتماعية  .8
 .  التي تالئـ معاني اإلسالـ كتكائـ مثمو

نماء قدرتيـ عمى فيـ النصكص األدبية  .9 صقؿ مكاىب الطالب كا 
دراؾ أسرار جماليا كالحكـ عمييا  .  كتحميميا كتذكقيا كا 

تنمية الحس الجمالي عند الطالب كاإلفادة مف األدب في إرىاؼ  .10
 .  الحس كترقيؽ الذكؽ

عدادىـ  .11 شحذ ىمـ الطالب كتربيتيـ عمى معاني الرجكلة كالقكة كا 
 .  لمذكد عف عقيدتيـ كالنضاؿ دكف أمتيـ

اإلفادة مف مادة األدب في معالجة مشكالت األمة اإلسالمية  .12
 .  كتصكير آماليا كالحفاظ عمى كحدتيا كربط حاضرىا بماضييا

: مفردات منيج األدب والنصوص
تكزعت مفردات منيج األدب كالنصكص عمى السنكات الدراسية الثالث 
باعتبار أف الصؼ األكؿ الثانكم ىك سنة دراسية مشتركة، ثـ يبدأ التخصص 
مف الصؼ الثاني الثانكم، كقد كاف التخصص قبؿ تطكير التعميـ الثانكم إلى 

كلذلؾ .  (عممي/أدبي)نظاـ التشعيب المعمكؿ بو حاليان ينحصر في قسميف 
جاءت المفردات في المنيج مكزعة عمى ىذيف التخصصيف بدءان مف الصؼ 

الثاني، غير إنو بعد إدخاؿ نظاـ الشعب الدراسية تـ إعادة تكزيع ىذه المفردات 
.   بشيء مف المركنة يسمح بإكساب الطالب الميارات المطمكبة كفؽ تخصصاتيـ

ف كاف األساس يركز عمى ما اشتمؿ عميو المنيج كذلؾ كفقان لما يمي : كا 
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: السنة األولى الثانوية
: تركز عمى دراسة

.   تعريفو كالغرض مف دراستو كفنكنو الشعرية كالنثرية: - األدب
.   تاريخ األدب كتقسيمو إلى عصكر -
 .  طريقة الشرح األدبي كالمكضكع األدبي -

 نثران - شعران : العصر الجاىمي .
 عصر صدر اإلسالـ  . 

 العصر األمكم. 

.   مع إبراز منتقاة في ىذه المكضكعات
: مفردات منيج األدب والنصوص لمسنة الثانية بالقسم األدبي

: تركز عمى
.   النثر، أدب الدعكة اإلسالمية- الشعر: العصر العباسي -
 .  شعر الحماسة في الحركب الصميبية -

 . األدب في األندلس -

 
: (عممي)مفردات منيج األدب والنصوص لمصف الثاني 

يتناكؿ المنيج نفس المجاالت التي تناكليا في القسـ األدبي، كلكف مع  
تخفيض النماذج كاألمثمة التي يتـ اختيارىا لتتالءـ مع عدد الحصص 

.   المخصصة في الخطة الدراسية



  

 91 

: (أدبي)مفردات منيج األدب والنصوص لمسنة الثالثة 
.   عصر الدكؿ المتتابعة -
 :األدب الحديث كيشمؿ -

الحركات الدينية )لمحة عف أىـ عكامؿ النيضة في العصر الحديث 
المعاصرة كال سيما دعكة الشيخ محمد بف عبد الكىاب كأثرىا في النيضة 

حركة - الطباعة كالصحافة- البعثات العممية كاألدبية- اإلسالمية الحديثة
. (الترجمة كالتأليؼ

التحديات كاجيتيا - المغة العربية كقدرتيا عمى الكفاء بحاجات العصر
- الدعكة عمى الكتابة بالحرؼ الالتيني- الدعكة إلى العامية): المغة

إحياء المصطمحات القديمة  - حركة التعريب- استعماؿ الكممات األجنبية
 .(ككضع المصطمحات الجديدة كأثر المجامع المغكية في ذلؾ
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: الشعر. أ
- الكجداني- االجتماعي- الشعر الكطني كالحماسي)أىـ أغراضو . أ

. (التمثيمي
.   تطكره كالتجديد فيو

. (فؤاد الخطيب- عمر  أبك ريشة- أحمد شكقي- الباركدم)دراسة الشعراء 
: النثر. ب

. (المسرحية- القصة- الخطابة- المقالة)عرض تاريخي مكجز لفنكف 
.   دراسة نماذج مف ىذه الفنكف تبرز خصائصيا الفنية

يكتفي بالعرض التاريخي المكجز ليذه الفنكف ألف أسسيا الفنية : مالحظة
.   كردت في منيج البالغة كالنقد

البشير - أحمد حسف الزيات- العقاد- المنفمكطي)دراسة الكتاب 
. (اإلبراىيمي

: أدب الدعوة اإلسالمية في العصر الحديث. ج
.   لمحة تاريخية عف ىذا األدب منذ صدر اإلسالـ حتى العصر الحديث

. أغراضو وخصائصو في ىذا العصر
: أشير أعالمو

. (أحمد محـر-  شعره اإلسالمي–شكقي )الشعراء  -أ 
محمكد -  نماذج مف الشعر اإلسالمي عند كؿ مف حافظ إبراىيـ-ب 

 .(إبراىيـ فطاني- غنيـ



  

 93 

 .( أحمد محمد  جماؿ– سيد قطب –الرافعي - شكيب أرسالف)الكتاب  -ج 

: األدب المعاصر في المممكة العربية ا لسعكدية -د 
محمد حسف - ابف عثيميف- ابف مشرؼ): نماذج مختارة لمشعراء كلمكتاب

. (محمد سعيد العامكدم- عبداهلل بف خميس- فقي
: مفردات منيج األدب والنصوص لمصف الثالث عممي

مع   (أدبي)تدكر حكؿ نفس المكضكعات التي تدرس في الصؼ الثالث 
.   اختصار في النماذج كاألمثمة لتتالءـ مع نصيبيا في الخطة الدراسية

: مادة اإلنشاء
: كتيدؼ ىذه المادة في المرحمة الثانكية إلى

تعكيد الطالب التعبير عف الصالح مف مشاعرىـ كأفكارىـ كمعمكماتيـ  .أ 
كآرائيـ كبثيا في الناس بالقكؿ كالكتابة دكف أف يحبسيـ عف ذلؾ خجؿ 

.   أك تردد أك خكؼ أك عجز
تدريبيـ عمى التفكير العميؽ الشامؿ المنظـ، فيما يريدكف معالجتو مف  .ب 

مكضكعات كذلؾ بحسف التأمؿ في ىذه المكضكعات  كالنظر غمييا 
مف مختمؼ جكانبيا كتحميميا إلى عناصرىا كتحكيـ الحؽ كالمنطؽ في 

 .  كزف األفكار كترتيبيا كربطيا

تنمية خبرات الطالب بمكضكعات التعبير كأشكالو كفنكنو المتعددة ك  .ج 
زيادة تمرسيـ بالقكؿ كالكتابة فييا تنكيعان لمياراتيـ اإلنشائية ككشفان عف 

المكاىب الخاصة ببعض الفنكف كاستكماالن لإلعداد الالـز لممكاقؼ 
 .  التعبيرم المتعددة في الحياة العممية
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زيادة العناية بأسمكب التعبير كالحرص عمى أف  تتسـ كتابات الطالب  .د 
كأقكاليـ بالسالسة كالكضكح كالعرض المنظـ كالسالمة المغكية كدقة 

 .  االستشياد كصدؽ الميجة كجماؿ التعبير كبالغتو

تعكيد الطالب دقة النقد لما يكتب أك يقاؿ مف إنشائيـ أك إنشاء  .ق 
زمالئيـ اكتشافان لمكاطف الضعؼ كالخطأ كتدربان عمى التنقيح المغكم 

 .  كالبالغي كاستزادة مف صفات الحسف في المعاني كاألساليب

تكجيو الطالب إلى استخداـ قدراتيـ التعبيرية قكالن ككتابة في الدعكة إلى  .ك 
اهلل كاالعتزاز بدينو الحنيؼ كالنصح ألئمة المسمميف كعامتيـ كأف 

يككنكا بما ينتجكنو في المستقبؿ مف شعر أك نثر ألسنة رشد كخير  
كمحبة كدعاة إلى الحؽ كالقكة كالفضيمة كتعبيران عف مثؿ اإلسالـ كىديو 

 .  في شؤكف الحياة جميعان 

كقد أكد المنيج عمى تنكيع  مجاالت الكتابة في ىذه المرحمة كبخاصة 
: في

.   التعبير اإلبداعي -
 .  كتابة القصص كالمسرحيات القصيرة -

 .  كتابة المقاالت الصحفية -

 .  كتابة الممخصات -

 .  نثر المنظـك -

 .  التعبير الكظيفي كالرسائؿ كالمذكرات -

 .  المناقشات كالمناظرات -



  

 95 

 .  الخطب كاألحاديث -

: المطالعة
: تيدؼ مادة القراءة في المرحمة الثانكية إلى

زيادة القدرة عمى القراءة الصحيحة السريعة الكاعية، كتنمية الميارات  -1
بمراعاة . الصامتة، كالجيرية، كالمسمكعة: الالزمة ألنكاع القراءة الثالثة

الدقة في المعاني كتتبعيا كاستيعاب األفكار كصحة النطؽ، كجكدة اإللقاء 
عرابان، كتناسب األداء الجيرم مع  كالسالمة مف أخطاء الضبط بنية كا 

. طبيعة العبارة المقركءة معنى كعاطفة كتقسيمان 
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تنمية الميؿ إلى القراءة، كتشجيع اإلقباؿ عمييا، بقصد الدراسة أك  -2
االستمتاع، أك كسب المعرفة، كتعكد رفقة الكتاب، كحب المكتبة كألفة 

 . الصحيفة كالمجمة

لممكضكعات، كالفصكؿ، : تدريب الطالب عمى القراءة الطكيمة المتصمة -3
كسابيـ ما يمـز لذلؾ مف صفاة اإلناة كالصبر، كالقدرة  كالكتاب الكامؿ، كا 

عمى اإلحاطة بأقساـ المقركءة كأفكاره الرئيسية كالثانكية، كتتبع ربطيا 
 .  كتسمسميا

إقدار الطالب عمى القراءة النقدية بإدراؾ المعاني التي يتضمنيا النص  -4
 .  المقركء تصريحان، أك تمميحان، كالتأثر بما يقرأ، كتحميمو، كنقده

 زيادة ثركة الطالب المغكية بما تمدىـ بو قراءاتيـ مف كممات، كتعبيرات،  -5
كشكاىد جيدة، كتعكيدىـ إنماء ىذه الثركة بالتدقيؽ في المعاني، كتعكد 

 . مراجعة الكممات في المعاجـ

 تكسيع معارؼ الطالب كثقافتيـ العامة، كتكجيييـ ركحيان، كسمككيان، كعمميان  -6
كجية اإلسالـ الحنيؼ كىديو، كذلؾ بما يقرؤكنو مف مكضكعات منكعة 

 .  ىادفة ذات مضمكنات ثقافية كتكجييية

: ويتم تدريس المطالعة في المرحمة الثانوية عن طريق
قراءة كتاب ذم مكضكعات متعددة، يتـ إعداده لكؿ سنة دراسية متسقان مع  . أ

.   المستكل، كتتسـ مكضكعاتو بالتنكع كالشمكؿ الثقافي كالتكجييي
 :الكتابة ذك المكضكع الكاحد . ب

المقصكد مف قراءة ىذا الكتاب تعكيد الطالب القراءة الطكيمة المتصمة، 
كاالعتماد عمى أنفسيـ في حؿ مشكالت القراءة المغكية كالفكرية كاختيار 
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الكتاب الصالح، كاإلقباؿ عمى قراءة الكتب الكاممة لالستمتاع أك االنتفاع 
كما أنو يعطي فرصان جدية لتنمية ميارات القراءة الصامتة خاصة كالسرعة 

.   كالتدقيؽ في المعاني
كالربط بيف أقساـ الكتاب كأفكاره، كالتحميؿ كالنقد كيراعى في اختيار الكتاب 

مناسبة أسمكبو لمستكل الطالب، كأف يدكر حكؿ مكضكع إسالمي، أك 
.   ترجمة لبعض أعالـ اإلسالـ

: القراءة الحرة. ج
: يشجع الطالب عمى القراءات الحرة التالية

قراءة بعض المكضكعات في الكتاب ذم المكضكعات المتعددة  -1
.   لالستفادة مف تعددىا كتنكعيا

 .  قراءة القصص كالكتب المناسبة في مكتبة المدرسة -2

 .  قراءة الصحؼ كالمجالت النافعة -3

 .  القراءة في المكتبات العامة لممدينة -4
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معمم المغة العربية 
قيمة المعمـ كمكانتو ثابتة كمعركفة كليس ىناؾ مف داع لمخكض في ذلؾ، 
كيكفي أف معمـ البشرية محمدان صمى اهلل عميو كسمـ جمس مع مف يتعممكف العمـ 

". إنما بعثت معممان :"كقاؿ
كمينة المعمـ ىي المينة التي تسبؽ الميف األخرل بالتدخؿ في تككيف 
شخصيات األفراد جميعان قبؿ أف يصمكا إلى التخصص في أم مينة أخرل، 

.   حتى إف المعمـ الجيد الكاعي كالفاىـ يترؾ آثاره عمى طالبو مدل الحياة
كمف ىنا نستطيع أف نممس مكانة المعمـ كخطكرة عممو، فيك عنصر 

أساسي في أم مكقؼ مف مكاقؼ التعمـ، إلى جانب أنو أكبر مدخالت العممية 
.   التربكية كأخطرىا بعد الطالب

كمكانة المعمـ  في النظاـ التعميمي تحدد أىميتو مف حيث إنو يحدد نكعية  
التعميـ كاتجاىو، كبالتالي نكعية مستقبؿ األجياؿ كحياة األمة، كيتضح مف ذلؾ 

أف لممعمـ دكران أساسيان في بناء الكطف العربي، كأف ىذا الدكر خطير كبالغ 
.   الصعكبة كالتعقيد

ىك الذم يكجو العممية -  كليس التالميذ–فيك خطير، ألف المعمـ 
التعميمية، كيحدد نكعية مستقبؿ األجياؿ لسنكات طكيمة، كىك خطير كمعقد ألف 
التغيير السريع في عالمنا المعاصر ال بد أف تككف لو انعكاساتو التربكية الكاسعة 

في عمؿ المعمـ بما يفرضو مف الحاجات في طمب التكيؼ ليذا التغيير كعدـ 
.   التخمؼ عنو، كيقع الجيد المضني في ىذا أساسان عمى عاتؽ المعمـ ككاىمو

كألىمية المعمـ كمدخؿ ميـ مف مدخالت النظاـ التعميمي، فإف إعداده يحتؿ 
مكانان بارزان في المممكة ا لعربية السعكدية، فالمعمـ ىك الصانع الذم تعيد إليو 
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األمة شرؼ تنمية شخصية أبنائيا، تنمية متكاممة متزنة بما لو مف قدرة عمى 
دراؾ خطكرة مينتو، كجسامة مسؤليتو بما يتطمب لؾ مف صبر  التأثير فييـ كا 
خالص كتفاف في األداء، كمعرفة  كمصابرة، كسعة صدر، كغزارة في العمـ، كا 
دراكو  بأنماط النفس البشرية كحاجاتو، عمى أف تمكف المعمـ مف لغتو العربية كا 
ألىميتيا ىك مفتاح نجاحو في عممو كتمكنو مف تحقيؽ أىدافو، فالمغة العربية 

ىي كعاء الفكر، بؿ ىي الفرؾ الذم عف طريقو يتـ االتصاؿ كالتكاصؿ، كلغتنا 
العربية ىي لغة  القرآف الكريـ، كىي لغة الحديث الشريؼ لغة العمـ كاألدب 

.   كالثقافة
مف ىنا تبرز أىمية العناية بالمغة العربية كاالىتماـ بتدريسيا عمى نحك 

.   يكفؿ البناء السميـ لألمة كيحفظ مقكمات شخصيتيا
كمعمـ المغة العربية يجب أف يكتسب أىمية خاصة كبالذات في المرحمة 

االبتدائية التي  تمثؿ مرحمة اكتساب الميارات األساسية في المغة العربية التي 
ىي منطمؽ أساسي الكتساب المعارؼ كالميارات في بقية المكاد الدراسية 

.   األخرل
. كنستعرض فيما يمي كاقع إعداد معممي المغة في المممكة العربية السعكدية

: واقع إعداد معممي المغة العربية
يمكف القكؿ إف إعداد المعمميف بالمممكة العربية السعكدية بصفة عامة قد 
مر بمراحؿ فرضتيا طبيعة التكسع في نشر التعميـ  في مختمؼ أنحاء البالد 
كتطكر ىذا اإلعداد بدءان مف االستعانة بما عرؼ بمعمـ الضركرة الذم لجأت 
إليو كزارة المعارؼ حتى تـ تخصيص كميات لمتربية ككميات لممعمميف اليدؼ 

منيا إعداد المعمميف المتخصصيف القادريف عمى القياـ بمتطمبات العممية 
.   التعميمية
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كقد ناؿ معمـ المغة العربية بصفة خاصة اىتماـ كثيقة سياسة التعميـ في 
: المممكة العربية السعكدية التي نصت عمى

تككف مناىج إعداد المعمميف في مختمؼ الجيات التعميمية كفي جميع  - 163
المراحؿ كافية باألىداؼ األساسية التي تنشدىا األمة في تربية جيؿ مسمـ 

يفيـ اإلسالـ فيمان صحيحان، عقيدة كشريعة، كيبذؿ جيده في النيكض 
.   بأمتو

يعنى بالتربية اإلسالمية كالمغة العربية في معاىد ككميات إعداد المعمميف - 164
.   حتى يتمكنكا مف التدريس بركح إسالمية عالية كلغة عربية صحيحة

كقد كاف إلنشاء كميات المعمميف لمعناية بمعمـ المرحمة االبتدائية إضافة إلى 
كميات التربية لتزكيد المدارس المتكسطة كالثانكية باحتياجاتيا مف المعمميف أثره 
ذا نظرنا إلى أعداد  في زيادة أعداد المعمميف الكطنييف في كافة مراحؿ التعميـ، كا 
معممي المغة العربية تحققنا مف ارتفاع نسبتيـ اآلف بما يعبر عف الجيكد التي 

.   بذلت في ىذا المجاؿ
كتعبر اإلحصائية اآلتية عف أعداد معممي المغة العربية في مراحؿ التعميـ 

.   العاـ كفؽ أحدث اإلحصاءات
أعداد معممي المغة العربية  

بمراحؿ التعميـ العاـ  

مجموع معممي المغة  المرحمة
 العربية

 السعوديون

 13493 14990 االبتدائية



  

 101 

 4383 5479 المتكسطة

 1746 2515 الثانكية

كبصفة عامة يتـ إعداد معممي المغة العربية المتخصصيف في كميات 
التربية بجامعات المممكة إضافة إلى ما يتـ تكجييو مف خريجي كميات المغة 

عالكة عمى خريجي كميات المعمميف  (تخصص لغة عربية)العربية كاآلداب 
.   التابعة لكزارة المعارؼ الذيف يكجيكف لمعمؿ في المرحمة االبتدائية

كألىمية إعداد معممي المغة العربية في المرحمة االبتدائية فقد أقيمت مؤخران 
ندكة عف تعميـ المغة العربية في المرحمة االبتدائية بيف الكاقع كالتطمعات في كزارة 

ىػ ناقشت فيما 1420 مف شير ذم القعدة 23-21المعارؼ خالؿ الفترة مف 
.   ناقشت أكراؽ عمؿ تخص إعداد معمـ المغة العربية في ىذه المرحمة

كيمكف استعراض أىـ نتائج البحكث المقدمة إلى ىذه الندكة، كالتي تخص 
: كاقع معمـ المغة العربية كذلؾ عمى النحك اآلتي

: الخطة الدراسية في تخصص المغة العربية يمكف تحميميا كفقان لما يأتي. 1
مف إجمالي % 48.14 كنسبتو المئكية 78عدد كحدات اإلعداد العاـ  . أ

.   متطمبات التخرج
مف % 24.16 كنسبتو المئكية 44عدد كحدات اإلعداد التربكية  . ب

.   إجمالي متطمبات التخرج
كنستطيع أف نقكؿ إف مناىج كميات إعداد المعمميف مناسبة لتدرس المرحمة 

االبتدائية، لك أحسف استثمارىا كزيد في عدد كحدات اإلعداد العاـ، كاعتني 
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بالتربية العممية، كأشرؼ عمى المتدربيف أساتذة متخصصكف مؤىمكف تأىيالن 
.   تربكيان بالتعاكف مع المشرفيف التربكييف في إدارات التعميـ

أما عف عالقة مستكل أداء معمـ المغة العربية كتحصيؿ طالبو بمؤىمو فقد  .2
تبيف مف  خالؿ استبانة كزعت عمى عشر مدارس في المدينة المنكرة، أف 

.   مستكل المعمـ كمستكل تالميذه يسير باطراد مع ارتفاع مؤىمو العممي
إف المقابمة الشخصية قبؿ التعييف ال تزاؿ صكرية، كنظاـ سنة التجربة لـ  .3

يعمؿ بو كما ينبغي، فضالن عف أنو كثيران ما يعمـ المغة العربية معممكف 
غير متخصصيف فييا، فكثيران ما نجد مدارس ال يتكفر فييا متخصص في 

المغة العربية، فيسند تعميميا إلى أم معمـ، كىذا ظمـ لمغة كلممعمـ 
كلمتالميذ، مما تسبب في ضعؼ كبير بيف تالميذ المرحمة االبتدائية بؿ 

 .  كالمراحؿ التي تمييا

إعداد المعمميف ال يخضع لمعايير كافية لما ينبغي )إف القبكؿ في كميات  .4
أف يككف عميو معمـ المغة العربية، ككذلؾ الحاؿ في إدارات التعميـ التي تعد 

 أم خريج مف ىذه الكميات صالحان 

 .  لتدريس المغة العربية، بغض النظر عف مستكاه فييا، أك تخصصو .5

 مف تأىيؿ تربكم أك أكاديمي أك –إف ما يحصمو الطالب في دراستو  .6
 كالكقكؼ عمى الدكافع –ميداني في غياب ضبط معايير القبكؿ بالكميات 

الحقيقية اللتحاقو بيذه الكمية كىي في نظر عينة البحث أمر ال بد مف 
كفؽ أسمكب عممي دقؽ . التحقؽ منو قبؿ السماح بقبكؿ معممي المستقبؿ

ينظر في قياسات الشخصية كقياسات الدكافع كقياسات القيـ كالميكؿ 
 .  كالرغبات لمخركج بمؤشرات حقيقية كمينية إليجاد معمـ المستقبؿ
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إنو ال بد مف إيجاد مناىج خاصة بمعممي الصفكؼ األكلى كأخرل خاصة  .7
 .  بمعممي الصفكؼ العميا

يجب إعادة تكزيع عدد الساعات كتكحيدىا بيف الكميات بما يتفؽ  .8
 .  كخصكصية ىذه المرحمة االبتدائية

مف الميـ اعتماد األسمكب العممي في استفتاء دراسة الدكافع إلى اختيار  .9
مينة التعميـ  لممتقدميف إلى ىذه الكميات مف خالؿ عدد مف الدكافع 

في استمارة الدكافع التي جاءت ضمف -  مثالن –لالستفتاء عمييا كما كرد 
 ".دكافع اختيار مينة التعميـ"دراسة 

ضركرة التأكيد عمى صفة اإلخالص في العمؿ كالصبر كالحمـ، كمعيار  .10
 . ميـ جدان عف االختيار لمعمؿ في المرحمة االبتدائية
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طرائق التدريس والوسائل المستخدمة 
يحتكم كؿ فرع مف فركع المغة العربية عمى تعميمات لممعمـ بطرائؽ 

التدريس التي يتبعيا كيالحظ أنيا بصفة عامة تتكقؼ عمى األسمكب الذم 
يفضؿ المعمـ اتباعو داخؿ حجرة الدراسة كلذلؾ تحرص مناىج المغة العربية 

بالمممكة العربية السعكدية عمى االىتماـ بتكجييات المعمـ، ما تحرص الجيات 
المسؤكلة عف اإلشراؼ التربكم عمى تفعيؿ دكره في إرشاد المعمميف كاألخذ 

.   بأيدييـ نحك أفضؿ األساليب في تعميـ المغة العربية
: كقد نصت تكجييات المنيج بأف يراعي معممك المغة العربية ما يأتي

أف يتكخى المعمـ في قراءاتو كشرحو كمخاطبتو لتالميذه النطؽ الصحيح  .1
.   كاألسمكب العربي الفصيح حتى يككف قدكة لطالبو

دراؾ مكاطف  .2 أف يغرس في نفكس طالبو حب المغة كيشكقيـ إلى تذكؽ كا 
 .  الجماؿ كاإلعجاز فييا

أف يحرص عمى قكة شخصيتو بتمكنو مف مادتو كاطالعو عمى مراجعيا  .3
عداد درسو إعدادان كامالن يشبع رغبات الطالب يحمميـ عمى اإلصغاء  كا 

 .  لدرسو كاالستجابة لنصائحو

أف ييتـ بإيقاظ ركح البحث لدل الطالب كيمرنيـ عمى طرائقو ليتسنى ليـ  .4
 .  االطالع عمى ذخائر الفكر اإلسالمي ككنكز المكتبات العربية

أف يربط بيف فركع المغة العربية في تدريسو لكؿ فرع منيا لتتجمى كحدتيا  .5
 . المتكاممة في تحقيؽ األىداؼ المنشكدة
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أف يجتيد المدرس في إفياـ التالميذ بأف المغة العربية كسيمة لمفيـ الصحيح  .6
لسائر العمـك كأف الطالب ال يستفيد الفائدة الكاممة إال إذا عني بتطبيؽ 

.  قكاعد المغة التي تعمميا
كيمكف أف نستخمص أىـ الطرائؽ المتبعة في تدريس الفركع المختمفة لمغة 

: العربية فيما يأتي
: في تدريس القراءة

عمى المعمـ أف يييئ الجك المناسب لمدرس بإثارة الدكافع لمقراءة كذلؾ  .1
.   بمقدمة قصيرة تشكؽ الطالب إلييا

عمى المعمـ أف يييئ األسئمة كطريقة الحكار كالمناقشة في مكضكع  .2
 .  درس القراءة

يبدأ المعمـ بكتابة عنكاف الدرس كصفحتو مف الكتاب عمى السبكرة ثـ  .3
يطمب مف  تالميذه قراءتو قراءة صامتة مف الكتاب، كيحثيـ عمى سرعة 

 .  االستيعاب كفيـ المعنى

يمقي المعمـ عمى تالميذه ما أكده مف األسئمة كيأخذ بعيف االعتبار ما  .4
 .  يمفت االنتباه

عمى المعمـ أف يناقش تالميذه فيما قد يخفى عمييـ مف معاني األلفاظ  .5
 .  كالعبارات كالدالالت التاريخية كالجغرافية

عمى المعمـ أف يدرب تالميذه عمى االنتباه كحسف اإلصغاء كاإلحاطة  .6
 .  بالمعاني
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في القراءة الجيرية ينظـ المعمـ القراءة بحيث يقرأ كؿ طالب بعد اآلخر  .7
صالح النطؽ  قراءة متصمة كيرشد المعمـ التالميذ إلى صحة القراءة كا 

 .  كاألخطاء النحكية التي تخؿ بالمعنى كيككف ذلؾ بأسمكب تربكم

: في تدريس النصوص والمحفوظات
التقديـ  لمنص بمقدمة تنبع  مف ذات النص كتثير اىتماـ الطالب إلى  .1

.   الدرس كتشكقيـ إليو
 .  التعريؼ بالنص كصاحبو كالمناسبة التي قبؿ فييا بإيجاز ما أمكف .2

يكمؼ المدرس الطالب قراءة النص قراءة صامتة تتبعيا أسئمة كمناقشة  .3
قصيرة عمى العناصر الرئيسية في النص ثـ يقرا المدرس النص قراءة 
جيرية فصيحة يتمك ذلؾ قراءة بعض الطالب بالتناكب لترسيخو في 
أذىانيـ كمف ثـ يشرح ليـ ما في النص مف معاف كمفردات كمكاطف 

 .  جماؿ

.   في النص المطمكب حفظو يرشد المعمـ إلى طرائؽ الحفظ المناسبة .4
: في تدريس التعبير

  لممدرس أف يقترح المكضكع عمى التالميذ في بدء الدرس أك يترؾ ليـ
حرية اختياره عمى أف يشاركيـ في ىذا االختيار، كلو أف يخبرىـ 

بالمكضكع قبؿ الدرس بأياـ إذا كاف مف المكضكعات التي تحتاج إلى 
.   ركية كتفكير كبحث

  كيراعى في التعبير الشفكم أف يترؾ لمتمميذ حرية التعبير باألسمكب
 .  الذم ينطمؽ بو لسانو
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  كينبغي أف يراعي المدرس تصحيح المكضكع التحريرم فركع المغة
العربية األخرل كالنحك كاإلمالء كحسف الخط إلى جانب األىداؼ 

 .  األساسية مف دراسة ىذه المادة

  كيحسف إذا أحضر المدرس الكراسات بعد تصحيحيا أف يختار بعض
.  التالميذ المجيديف لقراءة مكضكعاتيـ تشجيعان ليـ كحفزان ليمـ إخكانيـ

: في تدريس النحو
العناية بالتطبيؽ ىي أعظـ كسيمة لترسيخ القاعدة في أذىاف الطالب  .1

حتى تصبح عادة تنطمؽ بيا  ألسنتيـ عناء كتستجيب ليا أساليبيـ دكف 
تكمؼ، كيجدر بالمدرس أف يككف دقيؽ المالحظة فيما يعرضو عمى 

التالميذ مف أمثمة كأف يتخذ مف دركس المطالعة كالنصكص 
كالمحفكظات كالتعبير مجاالت يستغميا لمتطبيؽ كتمريف الطالب عمى 

كما يجدر أف يككف مثاالن لتطبيؽ ىذه القكاعد في . القكاعد التي درسكىا
.   لغتو مع الطالب

يجب أف يحرص المدرس عمى أف ال يخرج بيـ إلى تفصيالت كدقائؽ  .2
 .  نحكية تشكش أذىانيـ

يجدر بالمدرس أف يييئ أذىاف الطالب لفيـ القاعدة التي ىي مكضكع  .3
 .  الدرس

إف خير كسيمة لمعرفة مدل فيـ الطالب لمقاعدة كاستنباطيا ىك أف  .4
يطمب المدرس مف تالميذه بعد انتياءه مف تدريس القاعدة أف يأتكا 

بجمؿ مف تعبيرىـ يتضح منيا فيميـ ليا كيناقش ما فييا مف أخطاء في 
 .  الفصؿ حتى تعـ الفائدة جميع الطالب



  

 108 

أف يختار تطبيقاتو بحيث يككف ليا أثر فعاؿ في تحسيف لغة الطالب  .5
.   كالسمك بعباراتيـ

: في تدريس اإلمالء والخط
القكاعد اإلمالئية ال تثبت في ذىف التالميذ إال بالتدريب عمييا، فينبغي  .1

لممدرس أف يكثر مف إمالء الجمؿ التي تدرب عمى االستفادة مف 
القاعدة اإلمالئية عمى أف تككف مالئمة لممستكل الفكرم لمتالميذ دكف 

.   تكمؼ في صياغتيا
 .  كعمى المدرس أف يراقب األخطاء الشائعة لدل التالميذ .2

كلممدرس في تصكيب كراسات التالميذ أف يكتب التصكيب فكؽ الخطأ  .3
مع كضع خط أحمر تحتو كلو أف يكتفي بكضع الخط األحمر دكف 

تصكيب حتى يفكر التمميذ في سبب خطئو، كيرجع إلى القاعدة 
اإلمالئية الصحيحة، ثـ يجمع المدرس األخطاء الشائعة كيصكبيا عمى 

 .  السبكرة

يستطيع المدرس أف يتخذ مف بعض عبارات التصكيب درسان لمخط  .4
 .  ليتدرب التالميذ عمى اإلمالء كالخط في درس كاحد

كعمى المدرس أف يشرح لمتالميذ في التدريب عمى الخط أبعاد الحرؼ  .5
الكاحد كالبعد بيف كؿ حرؼ كآخر، كالصمة بيف الحركؼ المتجانسة كما 

 .  يحقؽ التناسؽ بيف كؿ كممة كما يمييا

يراعى في اختيار عبارات الخط أف تككف ذات معنى مستقؿ ىادؼ  .6
كحكمة أك مثؿ أك آية قرآنية قصيرة أك حديث نبكم مف جكامع الكمـ أك 

 .  بيت مف الشعر



  

 109 

: في تدريس النقد والبالغة
االعتماد عمى اإلكثار مف إيراد اآليات القرآنية كاألحاديث النبكية  .1

.   كاختيار النصكص األدبية البميغة الجميمة
يتكخى في النصكص كالشكاىد األدبية أف تككف ىادفة نافعة متفقة مع  .2

 .  أىداؼ التربية التي ترعى الديف كالخمؽ

تحمية الصكرة البيانية بذكر نكاحي الجماؿ فييا كتأثيرىا في النفس،  .3
كعدـ االقتصار عمى ذكر التسميات االصطالحية كإجراء االستعارة 

 .  بالطريقة المعيكدة

استنباط القكاعد البالغية كالتعريفات باالعتماد عمى مناقشة النصكص  .4
 .  كتذكقيا كعدـ االقتصار عمى سردىا كتقريرىا

يراعى في تقكيـ النص كالحكـ عميو الكضكح كالدقة، كتجنب العبارات  .5
 .  العامة التقميدية التي تصمح لكؿ نص

اإلكثار مف التطبيقات عمى نصكص جميمة، ككجكب إشراؾ الطمبة في  .6
 .  الكشؼ عف أسرار الجماؿ كتذكؽ النص

الحرص عمى تدريب الطالب دكمان عمى صياغة الكالـ الجيد تطبيقان لما  .7
 .  يدرسو مف فنكف البالغة كأساليبيا

يستعاف عمى إيضاح مكضكعات ىذه المادة بالكتابات المشرقة المناسبة،  .8
كاألمثمة التحميمية الجميمة التي يكردىا أئمة ىذا العمـ مف أمثاؿ عبد 

 .  القاىر الجرجاني كاآلمدم

: في تدريس األدب والنصوص
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: كلتحقيؽ األىداؼ يجدر األخذ بالتكجييات التالية عند التأليؼ كالتدريس
إيضاح أثر القرآف الكريـ كاإلسالـ الحنيؼ في اتساع المغة العربية  .1

.   كسيادتيا كانتشارىا كحفظيا كصيانة كياف العرب مف التشتت كالتمزؽ
بياف أثر القرآف الكريـ كالحديث الشريؼ في نشأة العمـك اإلسالمية عامة  .2

 .  كعمـك المغة خاصة

تكجيو دراسة األدب كجية تبرز الكحدة الفكرية بيف شعكب أمتنا في  .3
ماضييا كحاضرىا التقاء أفكار أبنائيا حكؿ عقيدة كاحدة ىي عقيدة 

 .  اإلسالـ

العناية بأدب الحماسة الذم يبعث في نفكس الطالب ركح اإلقداـ  .4
 .  كالتسامي إلى معالي األمكر كاألنفة مف سفاسفيا

إيقاؼ الطالب عمى نماذج مف اآلثار األدبية العربية التي أنتجتيا أقالـ  .5
 .  أخكتنا في اإلسالـ خارج البالد العربية

إبراز النيضة األدبية المعاصرة في المممكة العربية السعكدية كتعريؼ  .6
 .  الطالب بأشير أعالميا كتزكيدىـ بقدر كاؼ مف إنتاجيـ

 :تتبع في دراسة النصكص األدبية الخطكات التالية .7

.   التمييد لمنص كذلؾ بكضع الطالب في جكه كتعريفو بمناسبتو كقائمو .أ 
يقسـ النص إلى أقسامو الرئيسية، ثـ بياف األفكار الجزئية في كؿ  .ب 

 .  قسـ

 .  عرض معاني النص عرضان يتسـ بالدقة كالكضكح .ج 

 :نقد النص كذلؾ بالحكـ عمى الجكانب التالية .د 
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 مف حيث نكعيا، كصدقيا أك كذبيا، كحرارتيا أك فتكرىا، كقكة : العاطفة
.   تأثيرىا أك ضعفو

 مف حيث غزارتيا، كعمقيا، كصحتيا، ككضكحيا، كجدتيا، : المعاني
 .  كأصالتيا

 مف حيث  دقتيا، كجماليا، كطرافتيا أك ابتذاليا: الصكر كاألخيمة  . 

 يحاؤه : التعبير بألفاظو كتراكيبو . مف حيث كضكحو كقكتو كا 
: الوسائل المستخدمة

كيتبيف مف خالؿ التكجيات السابقة التي تتضمف طرائؽ التدريس أف 
المناىج المعدة كالمعمكؿ بيا حاليان لـ تكف قد كضعت الكسائؿ الحديثة 

الستخداميا في تدريس المغة العربية حيث ركزت عمى أساليب المعمـ في اإلثارة 
كالتقديـ كالعرض كالمناقشة كالشرح كاستخداـ الكتاب المدرسي كالتقكيـ كاستخداـ 

عدادىا لالستخداـ .   السبكرة كعمؿ المكحات التكضيحية كا 
كيضاؼ إلى ذلؾ النشاط الذم يقـك بو الطالب أك يعدكنو بطمب مف 

المعمـ، غير أف الكاقع اآلني يشير بكضكح إلى أف إدخاؿ الحاسب اآللي في 
: التعميـ قد أخذ خطكات سريعة كذلؾ مف خالؿ البرامج اآلتية

المشركع الكطني لمحاسب اآللي الذم سيتـ فيو إدخاؿ الحاسب اآللي  .1
إلى كافة المراحؿ التعميمية بما تنعكس آثاره عمى المناىج كطرائؽ 

.   التدريس كمنيا المغة العربية بفركعيا المختمفة
برنامج مراكز مصادر التعمـ التي بدأت في العاـ الدراسي  .2

ىػ كتتركز في تحكيؿ المكتبات عمى مراكز  لمصادر 1420/1421
التعمـ نشران كتنمية لممعمكمات كتأكيدان عمى أىمية البحث عف المعمكمة 
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كاكتسابيا كالتزكد منيا إضافة إلى تنمية قدرات المعمميف كالطالب في 
 .  التعامؿ مع  التقانة الحديثة كمعطياتيا في العممية التعميمية

برمجة الكتب الدراسية عمى أقراص مدمجة يستخدميا المعمـ كالطالب  .3
في فركع المغة العربية كبخاصة في النحك كقكاعده كما تـ إنتاج دركس 

في تعميـ المغة العربية لمتالميذ في الصفكؼ األكلى مف المرحمة 
االبتدائية كيالحظ قياـ مؤسسات القطاع األىمي بدكر متميز في ىذا 

المجاؿ كأنو ال يتـ إجازة ىذا األعماؿ إال بعد مكافقة الجيات المختصة 
في كزارة المعارؼ كالمتمثمة في التطكير التربكم الذم يدرس كافة ما 

 .  يقدـ إليو قبؿ البت في تعميمو لالستفادة منو

: تقويم الطالب في المغة العربية
المغة العربية مادة أساسية في نجاح الطالب كال يجكز ألم طالب أف ينتقؿ 

.   مف صؼ دراسي إلى صؼ أعمى إال إذا كاف ناجحان في المغة العربية
: مستقبل تعميم المغة العربية في المممكة العربية السعودية

تتكالى الجيكد لتطكير تعميـ المغة العربية بكافة مراحؿ التعميـ العاـ 
بالمممكة العربية السعكدية انطالقان مف أىميتيا في مناىج التعميـ بالمراحؿ 

.   المختمفة
كيتخذ االىتماـ بتطكر تعميـ المغة العربية مناحي عدة مف النشاط نكرد 

: أبرزىا بما يأتي
التطكير الشامؿ لمناىج المغة العربية كطرائؽ تدريسيا في إطار مشركع . 1

التطكير الشامؿ لممناىج الدراسية الذم تقـك عمى تنفيذه كزارة المعارؼ ممثمة 
في التطكير التربكم الذم يؤكد عمى أف تطكير المناىج ييدؼ إلى إحداث 
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نقمة نكعية في التعميـ كتكفير كسيمة فعالة لتحقيؽ أىداؼ سياسة التعميـ 
بالمممكة عمى نحك تكاممي يضمف لمتعميـ انطالقة أكبر بمناىج أكثر تطكران 

: كأكثر فاعمية في تحقيؽ ىذا الطمكح كذلؾ عف طريؽ تحقيؽ ما يأتي
  إيجاد تفاعؿ كاع مع التطكرات التقنية المعاصرة كبخاصة التفجر

.   المعرفي كالثكرة المعمكماتية
  االستفادة مف التجارب الدكلية المعاصرة في تطكير المناىج ضمف

إطار سياسة التعميـ في المممكة كغاياتيا كبما يتكافؽ مع كاقعنا 
 .  كتطمعاتنا

  تحقيؽ مالءمة أكبر بيف مخرجات العممية التعميمية في المرحمة الثانكية
كما تتطمبو الدراسة الجامعية مف جية كما تتطمبو احتياجات سكؽ 

 .  العمؿ مف جية أخرل

 تحديد الميارات الالـز تعمميا في كؿ مرحمة مف مراحؿ التعميـ  . 

  كتكجييو نحك  (االبتدائي كالمتكسط)رفع مستكل التعميـ األساسي
الميارات األساسية الالزمة لمفرد في حياتو االجتماعية بالميارات 

 .  الالزمة الثانكية

  رفع مستكل التعميـ الثانكم كتنكيع مساراتو كتزكيد الطالب بالميارات
 .  الالزمة لمحياة

 تحقيؽ الترابط كالتكامؿ بيف المكاد الدراسية في الصؼ الكاحد  . 

 تحقيؽ التدرج كاالتصاؿ في المادة الدراسية عبر المراحؿ الدراسية  . 

 ربط المعمكمات بالحياة العممية كالتقنيات المعاصرة  . 
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 تنمية ميارات التفكير الناقد كالتفكير اإلبداعي  . 

 تنمية ميارات حؿ المشكالت  . 

 مراعاة الفركؽ الفردية بيف الطالب  . 

  إتاحة الفرصة لمطالب الختيار األنشطة المناسبة لقدراتيـ كميكليـ
 .  كحاجاتيـ في حدكد اإلمكاف

  تنمية الميارات األدائية مف خالؿ التركيز عمى التعمـ مف خالؿ العمؿ
 .  كالممارسة الفعمية لألنشطة

  التعمـ مدل )تنمية ميارات التعمـ الذاتي كتشجيع استمرارية التعمـ
 .(الحياة

 إيجاد تكازف بيف الجكانب النظرية العممية في المنيج  . 

 االعتناء باألمثمة العممية المستمدة مف الحياة الكاقعية  . 

 تنمية ميارات التعاكف كالعمؿ بركح الفريؽ الكاحد  . 

 تكعية الطالب بأىمية المحافظة عمى البيئة كحمايتيا مف التمكث. 

 تكعية الطالب بأىمية المحافظة عمى األمكاؿ العامة كالمكارد الطبيعية. 

  تنمية االتجاىات كالميارات كالقيـ الالزمة لمعمؿ المنتج كتشجيعيـ عمى
 .  ممارسة العمؿ اليدكم

كفي ضكء ىذه األىداؼ فقد تـ إعداد كثيقة منيج المغة العربية لجميع 
المراحؿ التعميمية كىي اآلف قيد المراجعة كالتحكيـ حيث سيتـ كفقان ليا 

تطكير الكتب الدراسية كاألنشطة كطرائؽ التدريس كغير ذلؾ مما تستمزمو 
. عمميات التطكير
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االىتماـ بتدارس أفضؿ السبؿ لتطكير تعميـ المغة العربية في المرحمة . 2
االبتدائية لككنيا المرحمة األساس في إكساب الطالب الميارات المغكية 

.   كتمكينيـ منيا
تعميـ المغة العربية في المرحمة االبتدائية "كفي ىذا اإلطار فقد عقدت ندكة 

، تكصمت عمى مجمكعة مف التكصيات، كقد دارت ىذه "بيف الكاقع كالتطمعات
التكصيات بصفة عامة حكؿ تعميـ المغة العربية في المرحمة االبتدائية، 

كتناكلت المناىج كالخطط الدراسية كالمعمـ كالكسائؿ التعميمية كالكتب الدراسية 
.   ككسائؿ القياس كالتقكيـ

حماية المغة العربية مف التأثيرات السمبية لتعميـ المغة األجنبية، كفي ىذا . 3
المجاؿ نجد التركيز كاضحان عمى تعميـ المغة العربية في المرحمة االبتدائية 

بالمدارس الحككمية مف غير أف تزاحميا لغة أجنبية أخرل حتى إف الدراسات 
التي تمت في ىذا المجاؿ كاآلراء المطركحة التي تتبنى فكرة تعميـ المغة 

األجنبية بالمرحمة االبتدائية تؤكد عمى إرجاء تدريس ىذه المغة إلى ما بعد 
الصؼ الثالث االبتدائي حتى ال تؤثر سمبيان عمى إتقاف المغة العربية كتابة 

.   كتحدثان كتعبيران كاستقامة لساف
تكثيؼ االىتماـ بكجكد المغة العربية عبر البرامج اإلعالمية المختمفة في  .4

الصحافة كاإلذاعة كالتمفاز حتى أف المتابع لدكر كسائؿ اإلعالـ يجد 
ىذا الدكر ال يتكقؼ في المممكة العربية السعكدية عند حد تبني القضايا 

المتصمة بتعميـ المغة العربية كطرحيا لمنقاش بؿ إف البرامج الثقافية 
تخصص الثقافة المغكية ساحة كاضحة تستثير الفكر كتشجع عمى 

البحث عف المعمكمات كالقراءة الحرة المفيدة حيث تكجد كثير مف البرامج 
في اإلذاعة كالتمفزيكف تيدؼ إلى تحقيؽ ذلؾ كمنيا برنامج سباؽ 



  

 116 

المشاىديف كسباؽ الكمبيكتر كمسابقات األطفاؿ كبراعـ الغد كغيرىا مف 
.   البرامج التي تضع ضمف مكادىا اىتمامان خاصان بالمغة العربية
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خاتمة وتوصيات 
كبعد فإنو مف االستعراض السريع كالسابؽ لكاقع تدريس المغة العربية في 

المممكة العربية السعكدية بمراحؿ التعميـ العاـ، فقد تبيف لنا مدل كثافة المناىج 
ف كانت مكاد المغة العربية لـ تحظى بنصيب كاؼ مف  بأىدافيا كمفرداتيا كا 

كما تبيف لنا أف المناشط غير المنيجية .  الخطة الدراسية في المرحمة المتكسطة
المرتبطة بتدريس المغة العربية ليست بالقدر الممحكظ في الكقت الذم يجب أف 
يتضاعؼ فيو دكر النشاط الذم يمارسو الطالب في فركع المغة العربية لتمكيف 

كلعؿ التركيز األساسي . مياراتيا لدييـ بالممارسة الفعمية كالتطبيؽ لما يتعممكنو
في العممية ا لتعميمية ال زاؿ يدكر حكؿ المعمـ بصفتو المصدر الرئيسي 

.   لممعمكمات كالعصب األساسي في العممية التعميمية
: توصيات

: كمف خالؿ ما سبؽ نكصي بما يأتي
تفعيؿ تكحيد كتطكير مناىج المغة العربية كالعناية ببرامج إعداد معممييا  -1

.   كتدريبيـ كرفع كفايتيـ
اعتبار جيكد مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج في إعداد المنيج الشامؿ  -2

المكحد في المغة العربية كما سبقو مف جيكد قاـ بو مرجعَا أساسيان في 
مجاؿ تطكير المناىج كفي إعداد الكتب الدراسية في فركع المغة العربية 
كتعميـ ذلؾ عمى سائر دكؿ الكطف العربي لالستفادة منو لخدمة المغة 

 .  العربية لغة األمة الخالدة

العناية بتطكير الخطط الدراسية في المراحؿ الدراسية المختمفة كزيادة  -3
 .  نصيب المغة العربية في ىذه الخطط
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االىتماـ بطرائؽ تدريس المغة العربية المستخدمة في الصفكؼ األكلى مف  -4
المرحمة االبتدائية لما تمثمو ىذه السنكات مف قاعدة أساسية في تمميؾ 

 .  التالميذ ميارات المغة كتحبيبيـ إلييا

تنسيؽ مفردات المناىج بحيث تتدرج في إكساب التالميذ الميارات كفؽ  -5
 .  مراحميـ العمرية كالدراسية

إجراء دراسة مستفيضة لكاقع تدريس المغات األجنبية بمدارس التعميـ  -6
 .  كتأثيرىا عمى تعميـ المغة العربية في ىذه المدارس- الخاص–األىمي 

استثمار القنكات الفضائية كالتقنيات الحديثة في بث برامج يستفيد منيا  -7
 .  المعممكف كالمتعممكف في مجاؿ المغة العربية كالتمسؾ بيا

كاهلل المكفؽ ،،،، 
 
 
 
 

 


