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 :مقدمة في المغة وأهميتها: أووً 
تؤدم المغة دكران ىامان في حياة األمـ كتاريخيا، ألف المغة ىي األمة مكثفة، 

 كتاريخ األمة ال ينتقؿ ()"المغة كاألمة أمراف متالزماف كمتعادالف: "كقد قاؿ فيختو
إال بمغتيا، ككذلؾ أنماط عيشيا المشترؾ كآماليا كآالميا، كىذه كميا ال تدخؿ في 

نسيج كعي الناس إال إذا حممتيا المغة، ففي المغة تختزف ديمكمة األمة كصيركرتيا 
إّف األمـ يتميز بعضيا عف بعض في : "كتميزىا، كيؤكد الحصرم ذلؾ فيقكؿ

ّف حياة األمـ تقكـ قبؿ كؿ شيء عمى لغاتيا . ()" الدرجة األكلى بمغتيا، كا 

كما أف تكحيد كممة األمة يعتمد عمى لغتيا، كغني عف البياف أيضان، أف األمـ 
التي كحدت كممتيا، كبنت قكميتيا، كأظيرت كيانيا، كشخصيتيا، لجأت إلى المغة 

كلقد برز دكر المغة العربية جميان في حياة أمتنا .  ()كسيمة لذلؾ التكحيد كىذا البناء 
العربية، ككاف ليا األثر المتميز في تاريخيا، كحضارتيا كتككيف كعييا القكمي، 
كالحفاظ عميو، فبقيت زمنان تاريخيان طكيالن الحصف األخير الذم تحصنت داخمو 

األمة العربية اتقاءن مف ىجمات التذكيب، ككانت المالذ األميف كالحرز الحصيف، 
أم "فحافظت عمى نفسيا، كعمى األمة الناطقة بيا، كعمى حياة األمة ككرامتيا ألف 

شعب مف الشعكب ال يفقد حياتو، ككيانو إال عندما يفقد لغتو، كيصبح مف الناطقيف 
بمغة حكامو عندئٍذ، كعندئذ فقط يككف قد ذاب، كانصير في بكتقة الفاتحيف، كاندمج 

. ()" فييـ اندماجان يفقده كؿ ما كاف لو مف حياة خاصة

كما كاف لمغتنا أف تقـك بيذا الدكر لكال كجكد خصائص متفردة عف باقي 
المركنة، كاتساع الداللة، كدقة ا لبياف : المغات األخرل، كمف خصائص لغتنا

اإليجار، كاإلعراب، كالقدرة عمى االشتقاؽ الكاسع، كمما ال شؾ فيو أف المزية 
العظمى التي أبقت ليذه المغة ديمكمتيا تتصؿ بنزكؿ القرآف الكريـ بالمغة العربية 

نا لو لحافظكف)" كقكلو تعالى  .() (إّنا نحف نّزلنا الذكر كا 
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إف لغة : "كأكد الحصرم أىمية المغة بكصفيا مخزف ذخائر الشعب إذ قاؿ
اآلباء كاألجداد مخزف لكؿ ما لمشعب مف ذخائر الفكر كالتقاليد كالتاريخ كالفمسفة 
ف ركح الشعب تكمف في لغة اآلباء  كالديف، إف قمب الشعب ينبض في لغتو كا 

. ()" كاألجداد
ككاف ليذه المغة في فترة زمنية أف تغدك لغة الحضارة العالمية، كىذا ما دفع 

كمع التقدـ الذم ظير عند أبنائيا "أبناءىا إلى االستمرار في مّد نسغيا بالحياة، 
مف إقباليـ عمييا، كدراستيـ ليا، ال تزاؿ تقتضييـ جيكدان أكبر، كسعيان أشد، كفيمان 

دراكان ألسرارىا أبعد مدل . ()"أسد، كاىتمامان أقكل كمعرفة أعمؽ، كتكاضعان أرزف، كا 
ىذه األىمية كىذا االىتماـ بالعربية مبعثيما كما أسمفنا دكر المغة تاريخيان كحضاريان 
كصمتيا بالكعي القكمي الذم تسعى التربية عمى تعزيزه، مف خالؿ محتكل المناىج 

إّف العالقة بيف المغة العربية : "الفيصؿ ىذا األمر إذ يقكؿ. التربكية، كيؤكد د
نركف إلى الدعة المغكية ذلؾ أف - نحف العرب–كالكعي القكمي حتمية، كىي 

العالقة بيف المغة كالكعي القكمي ال تتحقؽ إذا لـ نخدـ  المغة العربية، كنخمؽ 
مناخان مكاتيان لمتربية المغكية السميمة، فخدمة المغة العربية تعني ترسيخ الكعي 

القكمي الممكف، أم  تجسيد العالقة بيف المغة العربية كالكعي القكمي، كجعميا 
حتمية يفضي إلييا السمكؾ المغكم لإلنساف، كما تفضي إلييا التربية داخؿ المدرسة 
ال فإف الكعي الزائؼ سيبقي مسيطران، تدؿ عميو االستيانة بتعميـ المغة  كخارجيا، كا 

. ()"  العربية كتعمميا، كيرسخو بقاء المشكالت المغكية العربية دكف حمكؿ ناجعة
 
مناهج المغة العربية في الجمهورية العربية السورية -  انياً 

استطاع الباحث مف خالؿ العكدة إلى مركز التكثيؽ التربكم كمديرية المناىج 
كبعض محاضرات الدكرات التدريبية في كزارة التربية مف االطالع عمى مناىج 
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 1985العربية تاريخيان ككاقعان راىنان كال سيما القرارات الكزارية الصادرة عاـ 
: المتضمنة لمناىج المغة العربية في المراحؿ الثالث

: نبذة تاريخية- أ
عرفت سكرية عدة مناىج لمتعميـ ارتبطت عمى حد بعيد بالسياسة التربكية 

كلك . (المنفصمة)لمحككمات المتعاقبة ككانت كميا مف نكع مناىج المكاد المتعددة 
عدنا أدراجنا إلى حقبة التعميـ إباف الحكـ العثماني كلجدنا أنو لـ يكف لمعربية في 
مناىج تمؾ الحقبة شأف يذكر؛ ألف التركية كانت لغة التعميـ ككاف تدريس العربية 
يمارس بطرائؽ أكلية في المدارس أك الكتاتيب أك يعطى مف خالؿ دركس التعميـ 

.  الديني في المساجد أك بعض المراكز المعنية بو
 فقد أصبحت العربية 1920أما في منيج  الحككمة الفيصيمة العربية عاـ  -

 أيضان 1920كىناؾ منيج عاـ . المغة الرسمية لمتعميـ كتـ إبراز دكرىا كتراثيا
كىك المعدؿ بمنيج الحككمة العربية الفيصمية، كقد كضع بعد االنتداب 

الفرنسي عمى سكرية، كاحتمت فيو الفرنسية مكانة بارزة زاحمت فييا المغة 
.  العربية

 كفيو عززت العناية ببعض 1920 كىك تعديؿ لمنيج 1922أما منيج  -
المعطيات التربكية المعاصرة كجرل تحديث تعميـ المغة فحددت مكضكعات 

لمقراءة في كؿ صؼ كفؽ محاكر فكرية، كعنى فيو بالمحادثة كالجانب الشفكم 
 . مف المغة في المرحمة االبتدائية

 كفيو برز االىتماـ بمادتي اإلنشاء كالمطالعة لممرحمة 1937/1938منيج  -
 . االبتدائية
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كجاء بعد االستقالؿ الكطني،  (1954-1953) كتعديمو 1951/1952منيج  -
كفيو تعززت مكانة المغة العربية، كألغى تدريس المغة األجنبية في الصفكؼ 

 . األكلى

كىك أكؿ منيج  (1957)منيج الكحدة الثقافية بيف سكرية كمصر كاألردف  -
يتصدل لكضع أىداؼ عامة كخاصة لتدريس المغة العربية بصكرة تفصيمية، 
نساني بارزيف، كاعتمد طرائؽ متطكرة فتبنى الطريقة  كقد اتسـ بطابع قكمي كا 

التأليفية لتعميـ المغة لممبتدئيف، غير أنو ألغى مادة المطالعة في المرحمة 
 . االبتدائية كعززىا في الصفكؼ العميا بكتب ذات مكضكع كاحد

كىك منيج الكحدة بيف سكرية كمصر، كامتاز بطابع قكمي  (1960)منيج  -
نضالي ربط تعميـ المغة بأىداؼ األمة الكبرل كاىتـ بمراعاة الخصائص 

النفسية كاالجتماعية لكؿ مرحمة مف مراحؿ العصر في تعميـ المغة، كعدؿ ىذا 
 . المنيج في فترة االنفصاؿ فأفرغت مضامينو مف النفس الكحدكم

كضع بعد قياـ ثكرة الثامف مف آذار، كبذلت في ضكئو كتب  (1967)منيج  -
 . المغة العربية لمختمؼ المراحؿ

 لممرحمة االبتدائية كفي ضكئو طكرت كتب المغة العربية 1976منيج  -
لمصفكؼ األربعة مف المرحمة االبتدائية في سكرية كاألردف كقد  استكمؿ 

القطر العربي السكرم ىذا التطكير فصدرت مناىج جديدة لممرحمتيف اإلعدادية 
، كتـ في ضكئيا تطكير كتب المرحمة اإلعدادية، كتـ 1975كالثانكية عاـ 

 كحتى عاـ 1988/1989تأليؼ كتب المرحمة الثانكية بدءان مف عاـ 
1990/1991. 

األهداف، المحتوى، الخطة )مناهج المغة العربية في المراحل ال الث - ب
: (الدراسية الحالية، وتوزيع الحصص

: منهاج المغة العربية لممرحمة اوبتدائية: أووً 
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: األىداؼ الخاصة لتعميـ المغة العربية في مرحمة التعميـ االبتدائي -
أف يعبر الطالب عف حاجاتو كمشاعره كمشاىداتو كخبراتو تعبيران شفكيان سميمان،  -1

. كتعبيران كتابيان فصيحان 
 أف يقرا قراءة صحيحة معبرة، كمضبكطة الشكؿ أك غير مشككلة، تعتمد عمى  -2

 .ميارات القراءة التي تعمميا كالقكاعد األساسية التي درسيا 

 . أف يستكعب مضمكف ما قرأه استيعابان تامان كبسرعة مناسبة -3

 . أف يستطيع التفاعؿ مع المقركء أك المسمكع كمناقشتو كالحكـ عميو -4

 . أف يستكعب ما سمعو، كيمخص مضمكنو -5

أف يستخدـ الثركة المغكية التي اكتسبيا في مكاقؼ التعبير المختمفة، كالحاجات  -6
 . الكظيفية العممية

 .أف يطبؽ القكاعد النحكية كالصرفية كاإلمالئية التي تعمميا تطبيقان سميمان  -7

 .أف تنمك لديو عادة المطالعة الحرة كالرجكع إلى المصادر كالمراجع -8

 . أف يعتمد عمى ذاتو في تحصيؿ المعرفة -9

 . أف يألؼ استخداـ معجمات المغة المنتشرة -10

 . أف ينمي فيو تعميـ المغة ذكقو األدبي كيصقؿ مكاىبو الفنية -11

 .أف يؤىمو تعميـ المغة الستخداميا استخدامان كظيفيان في شتى مجاالت الحياة -12

 . أف ينمك اعتزاز الطالب بأمتو العربية، كانتمائو إلييا -13

أف يزكده تعميـ المغة بقدر كاٍؼ مف الكعي بأىداؼ أمتو العربية، كيدفعو  -14
 . إلى التزاميا في مستقبؿ حياتو، كالسعي لتحقيقيا

 . أف ينمى فيو تعميـ المغة حب النظاـ كالترتيب، كالنظافة -15

أف يساعده ىذا التعميـ عف فيـ بيئتو كصيانتيا كالحفاظ عمى سالمة جسده  -16
 . كنقاء نفسو
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أف يغرس فيو حب العمؿ، كتقدير العامميف، كعدـ التعالي عمى العمؿ  -17
اليدكم المنتج كزكده بالميؿ لمعمؿ في إطار الجماعة كيظير لو ميزات العمؿ 

 . الجماعي

أف ينمى فيو الميؿ لمحفاظ عمى الممكية العامة، كصيانة مرافؽ الدكلة  -18
 . كالحفاظ عمى التراث الثقافي كاألثرم

أف يزكده بقدر مناسب مف النزعة اإلنسانية فتصفك نفسو مف التعصب  -19
العنصرم أك الطائفي أك القبمي، كتقدر الرابطة اإلنسانية، كحقكؽ اإلنساف كال 

 . سيما الطفؿ

: المحتوى
لـ يعرض الباحث محتكل مناىج المرحمة االبتدائية بسبب التغيرات الكبيرة 
التي أحدثت في السنكات األربع األخيرة مما حدا بو إلى إجراء دراسة ميدانية 

األكؿ كالثاني كالثالث )شممت عينة مقصكدة مف المعمميف في الصفكؼ الثالثة 
-1998-1997التي طبقت كتبيا في األعكاـ الثالثة عمى التكالي  (االبتدائي
 حيث كضعت الكتب الثالثة  الجديدة مكضع التطبيؽ أما كتاب 1999-2000

الصؼ الرابع فيك قيد التجريب في مدارس معينة، ككانت أسئمة الدراسة الميدانية 
: المكجية إلى المعمميف لتبيف آرائيـ ىي

ما الصعكبات التي تكاجيؾ في أثناء تدريس الكتب العربية الجديدة؟  -1
 ما اإليجابيات التي تراىا في كتب العربية الجديدة؟ -2

قارف ما بيف الكتب الجديدة كالكتب القديمة إيجابيان أك سمبان كال سيما في  -3
المحتكل كطريقة التدريس كالمردكد المغكم كمدل مالءمتيا لمستكل 

 . التالميذ

: ككانت اإلجابات عمى النحك اآلتي
 :- الصعوبات
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ثمة صعكبات في كتابة الحركؼ لـ تؤخذ سابقان ككذلؾ : في الصف األول -
في قراءة الكممة دكف معرفة حركفيا، مما دعا الطالب إلى المجكء إلى 

الصكرة  لقراءة الجممة، كما أف حظ الكتابة صغير، كصعكبة لفظ بعض 
المفردات غير المتداكلة، كطكؿ الجممة، كضيؽ الكقت بالنسبة إلى حجـ 
الكتاب، كصعكبة اإلعراب حيث عرض زمف األفعاؿ كالمبتدأ كالخبر، 

.  كىناؾ صعكبة في التدريبات المغكية ككذلؾ األناشيد
 ثمة صعكبات في ىذا الكتاب منيا عدـ تكافر :في الصف ال اني  -

الكسائؿ المعينة، ككذلؾ كجكد ألفاظ كتراكيب صعبة ككثافة المنيج كال 
سيما في دركس المحادثة، كعدـ مراعاة الفركؽ الفردية، كعدـ مركر 
الكثير مف التالميذ في مرحمة رياض األطفاؿ، كعدـ مالءمة بعض 

الصكر لبعض دركس المحادثة، قمة استيعاب المعمميف ليذه التغيرات، 
 . كصغر حجـ الخط، كعدـ  كضكح الضبط

ىناؾ صعكبة في بعض األلفاظ، ككثافة المنيج : في الصف ال الث -
ككجكد حشك، كصعكبة اإلمالء، كطكؿ الكممات، كعدـ تناسب التدريبات 

المغكية مع مر سابقان، كعدـ كجكد فيرس، كضعؼ مالءمتو البيئات  
 .الفقيرة كالريفية 

: أما اإليجابيات
منيا جكدة مرحمة التحميؿ كالتركيب لفائدتيا في تعرؼ شكؿ  : في الصف األول -

الحرؼ كربطيا التعمـ السابؽ بالالحؽ، كثمة فائدة في قراءة الحرؼ مع الحركة 
أك التنكيف، كتعرؼ االسـ كالحرؼ كالفعؿ كتمييزىا في الجمؿ، ككضكح الصكر 
كالخط، ككذلؾ تسمسؿ الدركس كترابط فركع المغة مف قراءة كتعبير كتدريبات 

.  لغكية
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مف اإليجابيات تناسب المحتكل مع تطكر النمك العقمي : في الصف ال اني -
لمطفؿ، كالتكسع في التدريبات المغكية، ككضكح نصكص التعبير كجكدتيا، 

، كتنكع دركس القراءة كشمكليا  . ككذلؾ جكدة التمكيف كالرسـك

جكدة األسئمة التي تعقب األناشيد، ككجكد الصكر :  في الصف ال الث -
المعبرة، ككضع الكممات الجديدة في جمؿ، كجكدة تخير نصكص اإلمالء 

 ، القاعدم كغير المنظكر، ككجكد قسـ لمخط، كالطباعة الجيدة ككضكح الرسـك
 . كتعزيز القيـ أك االتجاىات

: أما المقارنة 
فتراكحت ما بيف الثناء عمى الكتب القديمة لسيكلتيا كتنكعيا، كعمى الكتب 

الجديدة لتطكيرىا أساليبيا كاإلشادة بشمكؿ المناىج الجديدة ككضكحيا بعد الدكرات 
 لممعمميف كلكف ىذه الكتب كثيفة المحتكل بحيث ال تتناسب كعدد ةالتدريبي

. الحصص المقررة ليا، كصعكبة استيعاب ما ىك أعمى مف مستكل المتعمميف 
: الخطة الدراسية وتوزيع الحصص

:  مكزعة عمى النحك التالي11عدد الحصص : في الصف األول
، /4/، القراءة الجميمة كالتجريد كالتحمؿ كالتركيب  /2/المحادثة المكجية لمقراءة

/. 1/ ، القكاعد1/1، األناشيد/ 2/، الكتاب كالخط كاإلمالء/ 1/التعبير
 
 

: 11عدد الحصص : في الصف ال اني
، التعبير   / 4/، القراءة كتدريباتيا /1/المحادثة المكجية كالمميدة لمقراءة

/ 1/، التدريب المغكم/1/، األناشيد كالمحفكظات/3/(اإلمالء كالخط)، الكتابة /1/
: 10عدد الحصص : في الصف ال الث
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   (اإلمالء كالخط)، الكتابة /1/، األناشيد/4/، التعبير/4/القراءة كتدريباتيا
/. 1/، التدريب المغكم /3/

 حيث ما تزاؿ الكتب القديمة معتمدة كيطبؽ 10عدد الحصص : الصف الرابع
: الكتاب الجديد تجريبيان في بعض المدارس

، األناشيد كالمحفكظات    /2/(اإلمالء كالخط)، الكتابة /4/القراءة كالمطالعة
/. 1/، نحك/2/، التعبير الكتابي/1/

: 8عدد الحصص :في الصف الخامس
اإلمالء )حصة، الكتابة ½  كالنشيد 1½ ، القكاعد /3/القراءة كالمطالعة

/. 1/، التعبير /2/(كالخط
: 8عدد  الحصص : في الصف السادس

اإلمالء )حصة، الكتابة ½  كالنشيد 1½ ، القكاعد /3/القراءة كالمطالعة
/. 1/التعبير / 2/(كالخط
: منهاج المغة العربية لممرحمة اإلعدادية-  انياً 
: األهداف الخاصة لتعميم المغة العربية- 1

نظران ألف المغة العربية الفصيحة ركف أساسي مف شخصية كؿ عربي، كمقكـ 
بارز مف مقكمات القكمية العربية، فإف مف الكاجب أف ُتكلى كؿ عناية ممكنة في 

جميع مراحؿ التعميـ، كفي تدريس جميع مكاده، كأف تككف المغة القكمية مثار  
.  اعتزاز دائـ لألجياؿ العربية

كقد رمت أمتنا العربية بظركؼ قاسية أدت إلى طغياف الميجات العامية عمى 
المغة العربية الفصيحة، لذلؾ فإف تعزيز المغة العربية الفصيحة ينبغي أف يككف 

.  ىدفان أساسيان مف أىداؼ التعميـ بعامة، كتعميـ المغة  القكمية بخاصة
كفي ضكء ما تقدـ كانطالقان مف األىداؼ العامة لمتربية يتجو تعميـ المغة 

: العربية في المرحمة اإلعدادية إلى ما يأتي
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:  في مجال القيم واوتجاهات-أ
.  اختيار نصكص مناسبة ليذه المرحمة تترجـ أىداؼ األمة العربية -1
اختيار نصكص مالئمة ترسخ مفيكـ الكحدة العربية بصفتيا ىدفان جماىيريان  -2

يحتؿ أكلكية النضاؿ العربي كتذكي ركح النضاؿ الثكرم لتحرير جميع األجزاء 
 . السمبية مف الكطف العربي كتفضح جميع أشكاؿ االستعمار

اختيار نصكص ترسخ القيـ االشتراكية القائمة عمى أسس عممية تؤكد تالـز  -3
 . النضاؿ القكمي كالنضاؿ االشتراكي بما يالئـ نمك الطالب العقمي

اختيار نصكص مالئمة تعرؼ الطالب بالقكمية العربية بصفتيا كاقعان ماديان  -4
 . كركحيان كحضاريان في إطارىا اإلنساني الذم يرفض التعصب كاالنغالؽ

اختيار نصكص مناسبة تحارب التقاليد المتخمفة في مجتمعنا كالكالءات  -5
 . الطائفية كالعشائرية كاإلقميمية كغيرىا

اختيار نصكص تربط الطالب بكطنو العربي كتجعمو قادران عمى مكاجية  -6
 . التحديات التي تجابو األمة العربية كتؤىمو لحمؿ رسالتيا كمكافحة أعدائيا

اختيار نصكص مناسبة مف تراث األمة العربية تحبب التراث العربي عمى  -7
الطالب كتبث فيو ركح الثقة كاإليماف بقدرة أمتو عمى مكاجية التحديات 

 . المصيرية التي تتعرض ليا

اختيار نصكص مالئمة تكشؼ خطر الغزك االستيطاني الصييكني كتبيف  -8
أسباب كتعد الطالب لممشاركة الفعالة في المعركة القكمية لمقضاء عمى 

 . العدكاف الصييكني اإلمبريالي

اختيار نصكص مالئمة ترسخ اإليماف بالكحدة الكطنية كتعزز األخكة بيف  -9
 . المكاطنيف جميعان 
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اختيار نصكص مناسبة ترسخ اإليماف بمبادئ الديمقراطية الشعبية بصفة  -10
أف الشعب ىك الغاية كالكسيمة كتييئ الطالب لممارسة دكر إيجابي في 

 . مؤسساتيا

اختيار نصكص مناسبة تغرس في الطالب القيـ الركحية كاألخالقية كتبث  -11
 . فيو ركح التفاؤؿ كالثقة بالنفس

اختيار نصكص مناسبة تغرس في الطالب حب العمـ بصفتو حقان ككاجبان  -12
 .كشرفان لإلنساف كتؤكد قيـ العمؿ الجماعي

اختيار نصكص مناسبة تعزز كعي الطالب أىمية األسرة كالمحافظة عمى  -13
 . سالمتيا

اختيار نصكص مناسبة تعكد الطالب التعاكف كاالرتباط بالجماعة كالتفاعؿ  -14
معيا كتنمي لديو الصفات كالممارسات الخمقية كالرفيعة كالشجاعة كنكراف 

الذات كالتضحية كالشعكر بالمسؤكلية كالصدؽ كاألمانة كترسخ لدل الطالب 
 . مبادئ الحؽ كالعدالة كمقاكمة الظمـ كالتمسؾ بالنظاـ

اختيار نصكص تربي الطالب عمى التعاكف كالنضاؿ المشترؾ مع الشعكب  -15
 . المكافحة مف أجؿ التحرر كالتقدـ

اختيار نصكص مناسبة تزكد الطالب بالمعمكمات الصحيحة الفردية  -16
كالعامة الكقائية كترسخ االتجاىات الصحية اإليجابية لديو كالنظافة كتقدير 

 . الميف الصحية كالعامميف فييا كنبذ األساليب غير العممية في العالج

اختيار نصكص مالئمة تنمي قدرات الطالب العقمية كتعكده التفكير العممي  -17
 . السميـ كدقة المالحظة كالتمييز كاإلدراؾ كالمحاكمة العقمية

اختيار نصكص تنمي في نفس الطالب مشاعر االعتزاز بالمغة العربية  -18
 . الفصيحة كاإليماف بكفايتيا ككفائيا بمطالب العمـك كالفنكف في كؿ عصر

اختيار نصكص مالئمة تنمي الحس الجمالي لدل الطالب كتصقؿ  -19
 . أحاسيسو كمشاعره
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اختيار كتب كنصكص تدفع  الطالب إلى القراءة الحرة كتنمي ميمو إلى  -20
 . المطالعة

: في مجال المعارف والمعمومات المغوية- ب
: يتجو تعميـ المغة العربية بيذه المرحمة إلى ما يأتي

. تزكيد الطالب بمعارؼ أدبية نثرية كشعرية  -1
تزكيد الطالب بمبادئ النحك كالصرؼ كاإلمالء األساسية كتدريبو عمييا تدريبان  -2

 . كافيان 

 . زيادة ثركة الطالب المغكية زيادة مناسبة لمرحمة النمك التي يمر بيا -3

: في مجال القدرة والمهارات المغوية- ج
إقدار الطالب عمى استعماؿ المغة العربية الفصيحة  كفؽ نمكه المغكم  -1

كبخطة مدركسة مف خالؿ كجكده في ىذه المرحمة استعماالن ناجحان في 
.  االتصاؿ بغيره بطريقة التحدث كالكتابة كاالستماع كالقراءة

إقدار الطالب عمى القراءة الجيرية لينطؽ الكممات نطقان سميمان مع فيـ  -2
 .المقركء

إقدار الطالب عمى القراءة الصامتة بسرعة مناسبة مع فيـ األفكار  -3
صدار الحكـ بالقدر الذم يسمح  الرئيسية كالفرعية كالقدرة عمى االستنتاج كا 

 . بو نمكه العقمي كالمغكم في ىذه المرحمة

إقدار الطالب عمى االستماع كتركيز االنتباه فيما يسمعو كفيمو فيمان  -4
 . مناسبان كاستخالص األفكار الجكىرية منو

إقدار الطالب عمى الكتابة الصحيحة الكاضحة التي تقرأ بسيكلة كيسر  -5
 . كتدريبو عمى مبادئ الخط ا لعربي كال سيما خط الرقعة كالنسخ

إقدار الطالب عمى استخداـ قكاعد اإلمالء كقكاعد المغة كالبنى المغكية  -6
 . األساسية استخدامان كظيفيان 
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إقدار الطالب عمى تذكؽ المغة كتنمية الحس الجمالي كالنقدم لديو كصقؿ  -7
 . أحاسيسو كمشاعره

إقدار الطالب عمى استعماؿ المعجمات المبسطة كاالنتفاع بالمكتبة  -8
 . كالفيارس

 :الخطة- 2

مالء  النصكص التعبير المطالعة القراءة الصؼ النحك كالصرؼ كا 
 الخط

األكؿ 
الثاني 
 الثالث 

1 
1 

 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

2 
2 
2 

: فروع المغة العربية- 3
: القراءة- 1

باإلضافة إلى ما كرد في األىداؼ الخاصة لمادة المغة العربية نكرد فيما يأتي 
: التكجييات الخاصة بمادة القراءة

: تنظـ الغاية مف دركس القراءة في ىذه المرحمة أمكر أىميا- 1
تنمية قدرة الطالب عمى فيـ ما يقرأ كجكدة نطقو كأدائو كتدريبو عمى  -أ 

.  اإلنصات كفيـ ما يسمعو
 . تحصيؿ المعمكمات كتنميتيا كتنسيقيا -ب 

 .إثارة رغبة الطالب في القراءة كطبعيـ عمى حب المطالعة -ج 

يجب أف يككف مكضكع القراءة مشبعان لميكؿ الطالب في ىذه الفترة مف حياتيـ - 2
كمسايران قكاىـ يثير نشاطيـ، كيبعث شكقيـ، فيقبمكف عميو بشغؼ، كأف يككف 
األسمكب سيالن كاضحان بالقياس إلييـ، كبذلؾ تحقؽ القراءة أغراضيا كتككف 

.  ممتعة نافعة
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: ينبغي أف تككف ىناؾ مراكحة بيف أنكاع المطالعة اآلتية- 3
.  القراءة الصامتة -أ 
 .  القراءة الجيرية -ب 

 . االستماع -ج 

: موضوعات القراءة
: ُيراعى في اختيارىا أف تحقؽ األىداؼ العامة كالخاصة كأف تككف

نصكصان تختار مف القرآف الكريـ، كالحديث النبكم الشريؼ، كمف التراث  -1
.  العربي المشرؽ

نصكصان تذكي في الطالب االعتزاز ببالده كمظاىر نيضتيا كتحبب إليو  -2
 . أرضو كتشده إلييا

مكضكعات تذكي فيو االعتزاز بكطنو العربي كتزيده بصران بالمخاطر التي  -3
تحيؽ بو كبما لو مف أمجاد مما يزيد اعتداده بماضيو كثقتو بمستقبمو 

 . كتمسكو بأرضو

 . مكضكعات تبرز ركابط الكحدة العربية كمقكماتيا -4

مكضكعات تبرز النكاحي االشتراكية كالمعنى الحقيقي لمحرية في ممارسة  -5
الديمقراطية الشعبية كتحارب العادات الضارة كالفاسدة كالظمـ كاالستغالؿ 

 . كتشرح منجزات القطر

مكضكعات تتناكؿ تمجيد العمؿ كجيكد الطبقة الكادحة لبناء المجتمع  -6
العربي االشتراكي المكحد كتبيف دكر االستقالؿ االقتصادم في دعـ 

 . التحرر السياسي

مكضكعان تتناكؿ مقاكمة االستعمار كاالستيطاف الصييكني كتبرز الحؽ  -7
العربي في األجزاء المغتصبة كحقكؽ الشعكب المستعمرة في االستقالؿ 

 . كالسيادة كترسـ لمطالب سبؿ التحرر
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مكضكعات عممية تحفز إلى الكشؼ كاالبتكار كتبعث عمى تقدير التقدـ  -8
العممي كالتقني في العصر الحاضر كاألخذ بأسبابو في النيضة العربية 

 . المعاصر

تراجـ لألعالـ العربية كالعالمية المشيكرة تبرز جيكدىـ في خدمة األمية  -9
 . كاإلنسانية

مكضكعات تطؿ بالطالب عمى آفاؽ منكعة مف الثقافة تناسب ميكلو  -10
 . كاتجاىاتو كىكاياتو في المدرسة

 .  مكضكعات تغرس فيو العادات الصحية كالسمككية السميمة -11

ُيراعى التنكع في أسمكب ىذه النصكص فتككف قصصان كمسرحيات  -
.  كرسائؿ كخطبان كسيران مف األدب العربي كاألدب العالمي

يراعي في مكضكعات القراءة أف تككف منسجمة في مادتيا كأسمكبيا مع  -
مختارات النصكص األدبية لمصؼ الكاحد كمع ما يقدـ مف نصكص 

 . كمكضكعات لمصفكؼ التالية أك السابقة

 

: المطالعة- 2
باإلضافة إلى ما كرد مف تكجييات خاصة بمادة القراءة يرمي : األهداف - أ

: درس المطالعة إلى
.  تعكيد الطالب القراءة الذاتية الكاعية لكتب كاممة -1
 . إقدار الطالب عمى استيعاب المقركء كمناقشتو كالحكـ عميو -2

: الموضوعات- ب
يقرأ الطالب في كؿ مف الصفكؼ اإلعدادية الثالثة كتابان مقرران ذا مكضكع  -1

كاحد لمؤلؼ كاحد أك كتابان يضـ مختارات لمؤلؼ كاحد أك أكثر عمى أف 
يجمع بيف ىذه المختارات مكضكع كاحد أك ىدؼ كاحد، كيراعى في 
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اختيار ىذه الكتب أف تككف شائقة كجذابة كمناسبة لمستكل الصؼ الذم 
. تدرس فيو

أف يقرأ الطالب قراءة حرة ما ال يقؿ عف كتابيف في العاـ الكاحد ُيختاراف  -2
 . مف ثبت كتب تحدده كزارة التربية

أف ننمي فيو الميؿ عمى قراءة النصكص مف قصة كشعر كمقالة كخطبة  -3
كمسرحية كأف يتذكقيا بنفسو كأف نعده لدراسة أكفى كأرقى في المراحؿ 

 . التالية

منهاج النصوص األدبية في الصفين األول وال اني اإلعداديين 
نصكص مف األدب العربي تتناكؿ الجكانب الكجدانية كالمثؿ العربية كاإلنسانية - 1

. مف األدب العربي قبؿ اإلسالـ كمف أدب العصريف األمكم كالعباسي
نماذج مف القرآف الكريـ كالحديث النبكم الشريؼ في الحث عمى مكاـر  -

.  األخالؽ كالنضاؿ
 .نمكذج مف شعر  التحرير في صدر اإلسالـ كالعصرم األمكم كالعباسي -

 . نصكص مف أدب العصر العباسي الشعبي كألؼ ليمة كليمة كسيرة عنترة -

 . نصكص مف شعر الطبيعة ككصؼ الشخصيات اإلنسانية -

 . نصكص مف األدب البطكلي -

نصكص مف األدب العربي الحديث تتناكؿ شتى فنكف األدب مف شعر كقصة - 2
. كمسرحية كمقالة كخطبة كرسالة 

إلى النصكص  (ما قبؿ العصر الحديث)تككف نسبة النصكص القديمة - 3
.   1/3الحديث

 . سطران مف النثر40 بيت مف الشعر ك100يحفظ الطالب ما ال يقؿ عف  -3

: منهاج األدب والنصوص في الصف ال الث اإلعدادي
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يدرس الطالب مجمكعة مف النصكص تختار مف مختمؼ العصكر األدبية  -1
يستنتج أك يتعرؼ مف خالؿ دراستيا مختمؼ المصطمحات النقدية التي 

سيكاجييا في دراستو المقبمة كيقؼ عمى الفركؽ التي تميز كؿ فف مف فنكف 
. األدب ككؿ نكع مف أنكاعو 

األسمكب األدبي : تضـ مكضكعات األدب كالنصكص في ىذا الصؼ ما يأتي -2
 . كاألسمكب العممي، تعريؼ األدب، األدب كالفنكف األخرل

- الغزؿ: "تعريؼ الشعر، أغراض الشعر كأنكاعو، الشعر الكجداني مف مثؿ: الشعر
الشعر القكمي، الشعر االجتماعي، الشعر الكصفي، الشعر " الفخر- الرثاء

.  المسرحي، الشعر القصصي، شعر التفعيمة
. الخطابة، الرسالة، المقامة، القصة، المسرحية، المقالة: مف مثؿ: الن ر

المصطمحات الفنية 
- الفكرة: يتعرؼ الطالب مف خالؿ النصكص كالمصطمحات الفنية التالية

.  الخياؿ–العاطفة 
إلى النصكص  (ما قبؿ العصر الحديث)تككف نسبة النصكص القديمة  -3

.  الحديثة مناصفة
 .يحفظ الطالب ما ال يقؿ عف مئة بيت مف الشعر كأربعيف سطران مف النثر -4

: التعبير
: أنواعه -1

نكعاف شفكم ككتابي كىذاف النكعاف ينقسـ كؿ منيما إلى تعبير كظيفي 
: كتعبير إبداعي

التعبير الكظيفي كالغرض منو اتصاؿ الناس بعضيـ ببعض لقضاء حاجاتيـ  - أ
المحادثة، كالمناقشة، كحكاية : كتنظيـ شؤكف حياتيـ كيشمؿ الفنكف التالية

عطاء التعميمات -  كاألخبار–القصص كالنكادر  لقاء الكممات كالخطب كا  كا 
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كالممخصات كالنشرات -  ككتابة التقريرات كالمذكرات–كاإلرشادات 
.  كتحرير الرسائؿ- الدعكات- كاإلعالنات

 أما اإلبداعي فالغرض منو التعبير عف المشاعر كالخبرات الخاصة كنقميا  - ب
ككتابة - نظـ الشعر: إلى  اآلخريف بطريقة فعالة مثيرة كيشمؿ الفنكف اآلتية

كاليكميات كالمذكرات الشخصية - كتأليؼ القصص كالتمثيميات- المقاالت
كالتراجـ ككال النكعيف ضركرم لإلنساف في المجتمع الحديث فاألكؿ يساعد 

عمى الكفاء بمطالب الحياة كما يقتضيو ذلؾ مف اتصاؿ بالناس، كالثاني 
يمكنو مف التعبير عما يراه حكلو مف أحداث كأشخاص كأشياء تعيران يعكس 

 . ذاتية كشخصيتو

: أهدافه- 2
تمكيف الطالب مف إتقاف فنكف التعبير الكظيفي عمى اختالقيا كذلؾ ألف  - أ

 في مكاقؼ تطمب –ىؤالء الطالب يكجدكف سكاء داخؿ المدرسة أـ خارجيا 
. الخ... منيـ المحادثة أك المناقشة أك كتابة الرسائؿ 

كىـ سيدعكف إلى القياـ بيذه األلكاف مف النشاط حينما ينتيكف مف الدراسة 
كيخرجكف إلى الحياة فإذا عجزكا عف القياـ بيذا كاف لذلؾ أثر شيء في نمك 
شخصياتيـ كأعماليـ كعالقاتيـ االجتماعية، فكاجبنا أف نعدىـ إعدادان حسنان 

لالشتراؾ اشتراكان ناجحان في ىذه النشاطات المغكية، كىذا ال يأتي إال إذا 
.  عممناىـ ىذه الفنكف

تمكيف الطالب مف التعبير عف خبراتيـ كظركفيـ الخاصة تعيران حران جميالن - ب
ظيارىا كذلؾ ألف لكؿ إنساف جانبان  كالكشؼ عف مكىبة المكىكبيف منيـ كا 

.  يميزه مف غيره كيجعمو يرل في الحياة أشياء ال يراىا غيره
كالحياة إنما تجمؿ كتكمؿ باجتماع الجكانب كتنكعيا كلذا ينبغي أف تتاح 

لمطالب فرصة لمتعبير عما يركنو في الناس كاألشياء تعبيران حران يصكر ذكاتيـ 
في انطالقيـ إلى إثبات كجكدىا كفي أثناء ذلؾ تظير المكاىب األدبية 

.  الكامنة
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ككاجبنا عندئذ أف نتعيدىا بالرعاية كالصقؿ كاإلبراز كذلؾ ألف الناس 
محتاجكف إلى مف يغير ليـ الحياة كيكشؼ ليـ أسرارىا العميقة، كيمدىـ بما 

يشجعيـ عمى السعي كالكفاح فييا، كييدييـ كجو الحؽ كمما ضمت بيـ 
.  السبؿ

كالتعبير بنكعيو الشفكم كالكتابي أىـ ثمار الثقافة األدبية المغكية، لذلؾ يجب 
أف يكجو إليو نصيب كبير مف العناية كأال يقتصر في ذلؾ عمى دركس 

التعبير كحدىا بؿ يجب أف ننتيز الفرصة الممكنة لتنمية قدرة الطالب عميو 
.  في درس التعبير كفي درس المطالعة كفي النصكص

: موضوعاته- 3
أف تككف - كظيفية كانت أك إبداعية- كيراعى في اختيار مكضكعات التعبير

مما يثير في الطالب ركح التفكير فييا كيدفعيـ إلى التعبير عنيا، بأف تختار في 
أغراض تيميـ كفي مقدمة ذلؾ تعبيرىـ عف نكاحي القكمية العربية كالعزة الكطنية 

كأف تتصؿ بما خبركه مف الحياة المحيط بيـ ليككف في قدراتيـ أف يتحدثكا أك 
.  يكتبكا عنيا

كفيما يأتي أمثمة مف ىذه المكضكعات يستطيع المدرس أف يختار منيا كأف 
.  يقيس عمييا مترقيان في االختيار كفؽ تالميذه كما تكحي إليو شؤكف الحياة الجارية

نكاحي التطكر العظيـ لمقكمية العربية كقكفيا في كجو االستعمار األجنبي  -1
كالعدكاف الصييكني كأمجاد البطكلة الكطنية كالشعبية التي تتجمى في ىذه 
الفترة مف تاريخنا كبصفة عامة الحكادث الجارية التي يممسكنيا كيحسكنيا 

.  إحساسان عميقان مما تكثر الكتابة عنو أك الحديث فيو
 . قصص مناسبة يكتبيا الطالب بعد قراءتيا أك سماعيا -2

قصص ينشئيا الطالب بعد أف يقترح مكضكعيا عمى أف تترؾ ليـ حرية  -3
 . اختيارىا

 . ألكاف النشاط المدرسي مف حفالت كرحالت كألعاب كجمعيات -4



  

 142 

رسائؿ في مناسبات مختمفة عمى أف تككف ىذه المناسبات طبيعية غير  -5
مصطنعة، كأف يعكد الطالب في كتابة ىذه الرسائؿ سمكؾ السبيؿ السيؿ 

 . الطبيعي كتجنب العبارات التقميدية الخالية مف ركح التفكير كالتعبير

تمخيص مكضكع مناسب مف كتاب كمقالة مف صحيفة كشرح نص أدبي مما  -6
درسو الطالب أك قصة كيحسف أف يعنى المدرس بتمريف الطالب عمى 

 . التمخيص كمما سنحت لو الفرصة

مكضكعات تتصؿ بما يدرسكف في المكاد األخرل كالعمـك كالتاريخ كالتربية  -7
 . الكطنية

 . تمخيص أحاديث اإلذاعة المناسبة -8

 . إعداد مكضكعات لمجمة الصؼ كالمدرسة -9

 . كتابة مذكرات في مكضكعات مناسبة -10

 . محاضرات أك أحاديث أك مناقشات استمعكا إلييا -11

 . تقريرات مف مكضكعات مناسبة -12

عالنات كنشرات تدكر جميعيا حكؿ مناسبات مف  -13 تقريرات كدعكات كا 
 . حياتيـ المدرسية أك مف حياة مجتمعيـ المحمي

مكضكعات يترؾ لمطالب الحرية في اختيارىا لمحديث أك الكتابة معان مما  -14
 . يتفؽ مع األىداؼ العامة كالخاصة لمادة المغة العربية

 . مكضكعات في كصؼ الطبيعة كاآلثار كالمنشآت -15

 . مكضكعات حكؿ مظاىر الحياة االجتماعية كالعممية -16

: النحو- 5
: األهداف- أ
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يراعى تدريس النحك إلى تقكيـ ألسنة الطالب كعصمة أساليبيـ مف المحف 
لذلؾ ينبغي أف يراعى . كالخطأ كذلؾ أف دراسة النحك ليست غاية مقصكدة لذاتيا

: ما يأتي لتحقيؽ اليدؼ مف ىذا الدرس
أف تدرس القكاعد في ظؿ المغة كذلؾ بأف تختار أمثمتيا كتمريناتيا مف  -1

النصكص األدبية السيمة أك العبارات الجيدة التي تسمكا بأساليب الطالب 
كتزيد في ثقافاتيـ كتكسع دائرة معارفيـ باإلضافة إلى ما تكضحو مف القكاعد 
المغكية، كأف ترتبط المادة المغكية التي تختار لشرح القكاعد، أك التطبيؽ عمييا 

كُيراعى في . بميكليـ كمصادر اىتماميـ كنكاحي نشاطيـ في ىذه المرحمة
اختيار النصكص كالتدريبات اتفاقيا مع األىداؼ العامة كالخاصة، كمالءمتيا 

.  لمحياة الحديثة كبعدىا عف االفتعاؿ
أف يقتصر في معالجة المسائؿ عمى ما يحقؽ اليدؼ المنشكد مف دراسة  -2

القكاعد كىك عصمة المساف كالقمـ مف الغمط فال يسرؼ المدرس عمى  نفسو 
كعمى تالميذه بالتعرض لمتفصيالت التي ال تتصؿ اتصاالن مباشران بيذه الغاية 

 . المرسكمة

ينبغي كذلؾ القصد في استخداـ المصطمحات االقتصار عمى القدر الضركرم  -3
 .  كصياغة القكاعد المستنبطة بمغة سيمة قريبة مف أذىاف الطالب

أال يقتصر المدرس في دركس القكاعد عمى مناقشة ما يعرضو مف األمثمة  -4
كاستنباط القاعدة كتقريرىا في أذىاف الطالب بؿ عميو أف يكثر مف التدريبات 
الشفكية المرتكزة عمى أسس منظمة مف المحاكاة كالتكرار، حتى تتككف المادة 

المغكية الصحيحة عند الطالب، كتحؿ محؿ النطؽ المحرؼ، كحتى تككف 
استقامة ألسنتيـ استجابة سريعة طبيعية لمقكاعد التي يدرسكنيا دكف جيد أك 

 .معاناة في استيحاء ىذه القكاعد كاستحضارىا في الذىف 

: منهاج النحو- ب
: تدريب  الطالب عمى ما سبؽ:  الصف األول
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.  (التنقيط)تقسيـ الكالـ إلى فقرات كجمؿ كاستعماؿ عالمات الترقيـ  -1
 .(الصحيح المعتؿ)الفعؿ  -2

 . الفعؿ الماضي كحاالت بنائو -3

 .(تدخؿ األفعاؿ الخمسة)رفعو كنصبو كجزمو كبناؤه : الفعؿ المضارع -4

 .فعؿ األمر كحاالت بنائو  -5

 . المبني لممعمـك كالفاعؿ كعالمات إعرابو األصمية كالفرعية -6

 . المبني لممجيكؿ كنائب الفاعؿ -7

 . إفراد الفعؿ مع الفاعؿ كنائب الفاعؿ -8

 . إسناد الفعؿ الصحيح إلى الضمائر -9

 . المبتدأ كالخبر كأنكاع الخبر -10

 . تقديـ الخبر عمى المبتدأ -11

 . كاف كأخكاتيا كأفعاؿ المقاربة كالرجاء كالشركع -12

 . إّف كأخكاتيا -13

 . المجرد كالمزيد -14

 . الميزاف الصرفي -15

 . الكشؼ في المعجـ -16

: تدريب عمى ما درسو الطالب في الصؼ األكؿ: الصف ال اني
- االسـ المكصكؿ- الضمير- اسـ العمـ- اسـ اإلشارة: النكرة كالمعرفة -1

.  كالمضاؼ عمى معرفة- المعرفة بأؿ
 .(مع التأكيد عمى التدريب المغكم)إسناد الفعؿ إلى الضمائر  -2

 . الالـز كالمتعدم -3
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 . األفعاؿ التي تنصب مفعكليف أصميما مبتدأ كخبر -4

 . األفعاؿ التي تنصب مفعكليف ليس أصميما مبتدأ كخبران  -5

كالجممة الكاقعة مفعكالن )المفعكؿ بو كعالمات إعرابو األصمية كالفرعية  -6
 .(بيا

 .المفعكؿ المطمؽ- 9.    المفعكؿ ألجمو- 8.   المفعكؿ فيو -7

.  المستثنى بأؿ كغير كسكل كعدا كخال -9
. (لممميز الممفكظ)التمييز - 12.  (كالجممة الحالية)الحاؿ المفردة - 11
.  المنادل كأنكاعو  -13
. (كالجممة)المضاؼ إليو كعالمات إعرابو األصمية كالفرعية  -14
إضافة حركؼ الجر التي لـ يمر بيا الطالب )حركؼ الجر كاستخداميا  -15

 .(في المرحمة االبتدائية

 .(يقتصر عمى الشائع مف أسباب المنع)الممنكع مف الصرؼ أك التنكيف  -16

: تدريب عمى ما سبؽ تدريسو: الصف ال الث
جمع المذكر - 3.  المثنى كما يمحؽ بو- 2.  اإلفراد كالتثنية كالجمع -1

.  السالـ كما يمحؽ بو
مف غير )أدكات الشرط الجازمة -5.  جمع المؤنث السالـ كما يمحؽ بو -5

. (التعرض إلعرابيا
 . اقتراف جكاب الشرط بالفاء- 7. أدكات الشرط غير الجازمة- 6

.  الحـز بجكاب الطمب -8
أسمكب المدح كالذـ - 10. (مف غير التعرض إلعرابو)أسمكب التعجب  -9

 .(مف غير التعرض إلعرابو )
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كبدؿ - البدؿ المطابؽ)، التككيد، البدؿ (المفردة كالجممة)الصفة : التكابع- 11
(. المفردة كالجممة)العطؼ  (بعض مف كؿ

تذكيره كتأنيثو، إعرابو كبناؤه، تعريفو كتنكيره، صكغو عمى كزف : العدد- 12
.  فاعؿ

: الجامد كالمشتؽ- 13
المصدر الثالثي كغير الثالثي كالمصدر الصناعي، اسـ الفاعؿ، صيغة - 14

المبالغة، اسـ المفعكؿ، الصفة المشبية، اسـ الزماف كاسـ المكاف، اسـ 
.  اآللة، اسـ التفضيؿ

.  يشار إلى عمؿ المشتقات بنماذج ليا مف تجنب تفصؿ شركطو: مالحظة
.   كسر ىمزة إف كفتحيا-15

: اإلمالء والخط- 6
يرمي تدريس اإلمالء كالخط إلى تنمية ما اكتسبو الطالب في : األهداف

المرحمة االبتدائية مف ميارة في الكتابة كالخط كتزكيدىـ ببعض القكاعد المساعدة 
.  عمى ذلؾ

: منهاج اإلمالء
 يذكر الطالب في حصص اإلمالء بالمكضكعات اآلتية :في الصف األول

: كيدربكف عمييا
اليمزة المتطرفة في - 2اليمزة المتكسطة في مختمؼ أكضاعيا ،  - 1

األلؼ المينة في الثالثي مف األسماء كاألفعاؿ ،          -3مختمؼ أكضاعيا ،  
.  تنكيف النصب- 4

: كذكر الطالب في حصص اإلمالء بالمكضكعات اآلتية: في الصف ال اني
: كيدربكف عمييا
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التاء المربكطة -2ما سبؽ درسو كالتدرب عميو في الصؼ األكؿ، - 1
أبز مكاضع الحذؼ كالزيادة في - 4ىمزتي الكصؿ كالقطع، - 3كالمفتكحة، 

.  كاك الجماعة كألؼ التفريؽ- 5الكتابة، 
: مالحظات

كاإلمالء  (المسمكع)يمارس في الصفيف األكؿ كالثاني اإلمالء غير المنظكر  -1
.  االختيارم، كيعتمد في حاالت ضعؼ الطالب عمى اإلمالء المنظكر أيضان 

 . يخص اإلمالء كالخط بحصة كؿ أسبكعيف، تؤخذ مف حصص النحك -2

ُيعنى المدرس في دركس فركع المغة العربية كميا بحسف الخط كفؽ المبادئ  -3
 . السميمة لخطي الرقعة كالنسخ الذم تدرب عميو الطالب في المرحمة االبتدائية

: منهاج المغة العربية لممرحمة ال انوية:  ال اً 
: األهداف الخاصة لتدريس المغة العربية: أووً 

المغة العربية الفصيحة ركف أساسي مف أركاف شخصية كؿ عربي، كمقـك 
رئيسي مف مقكمات القكمية العربية، كىي في الكقت ذاتو لغة الثقافة كالعمـ  

كالحياة، لذا فإف مف الكاجب أف تكلي كؿ عناية ممكنة في مراحؿ التعميـ  جميعيا 
كفي تدريس مكاده، كأف تككف المغة العربية القكمية مكطف اعتزاز دائـ لألجياؿ 

.  العربية
كقد مرت أمتنا العربية بظركؼ قاسية أدت إلى طغياف الميجات العامية، لذلؾ 
فإف تعزيز المغة العربية الفصيحة ينبغي أف يككف ىدفان أساسيان مف أىداؼ التعميـ 

.  عامة كتعميـ المغة القكمية خاصة
كفي ضكء ما قدـ، انطالقان مف األىداؼ العامة لمتربية يتجو تعميـ المغة 
العربية في المرحمة الثانكية كمف خالؿ نصكص مختارة يتحقؽ فييا عنصر 

: إلى ما يمي- الجماؿ
: في مجال القيم واوتجاهات- أ
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تتجو األىداؼ في ىذا المجاؿ إلى المحاكر اآلتية مع مالحظة تفاعميا 
.  كتكامؿ بعضيا ببعض

: المحور الفردي- 1
اختيار نصكص تنمي لدل الطالب الصفات الخمقية الرفيعة كالشجاعة كنكراف  -

الذات كالتضحية كالشعكر بالمسؤكلية كالصدؽ كاألمانة، كترسخ لديو مبادئ 
الحؽ كالعدالة كمقاكمة الظمـ كالتمسؾ بالنظاـ، كتربيو عمى اإليماف بيذه 

.  المبادئ كتجسيدىا في سمككو
اختيار نصكص تغذم كجداف الطالب، كتسمك بمشاعره، كتصقؿ عكاطفو  -

.  كأحساسيو كتعزز القيـ الركحية كاألخالقية لديو
: المحور الوطني- 2

اختيار نصكص ترسخ اإليماف بالكحدة الكطنية، كتعزز األخكة بيف المكاطنيف، 
.  كتعمؽ في نفس الطالب حب الكطف، كتمجد البطكلة كاالستشياد في سبيمو

: المحور القومي- 3
 اختيار نصكص تترجـ أىداؼ األمة العربية الكحدة كالحرية كاالشتراكية لترسيخ  -

ذكاء ركح النضاؿ الثكرم لتحرير جميع األجزاء السميمة  مفيكـ الكحدة العربية، كا 
رساء القيـ االشتراكية عمى  مف الكطف العربي، كفضح أشكاؿ االستعمار، كا 

.  أسس عممية مؤكدة تالـز النضاؿ القكمي كالنضاؿ االشتراكي
اختيار نصكص مف تراث األمة العربية تحببو إلى الطالب، كتثبت فيو ركح الثقة  -

كاإليماف بقدرة أمتو عمى مجابية التحديث التي تتعرض ليا، كتدفعو إلى اإلسياـ 
الفعاؿ في إغناء الحضارة اإلنسانية كاإلفادة مف معطياتيا، كالتفاعؿ معيا بما 

 . يتالءـ كخصائص أمتنا كتراثنا الخالد

 اختيار نصكص تغرس في نفس الطالب حّب المغة العربية، االعتزاز بيا،  -
كاإليماف بقدرتيا عمى مسايرة تطكر العصر كمخترعاتو العممية، ككفايتيا 

 . الستيعاب الحياة المتطكرة في مختمؼ جكانبيا
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اختيار نصكص تكشؼ خطر الغزك االستيطاني، كتبيف أسبابو كتعد الطالب  -
لممشاركة الفعالة في المعركة القكمية لمقضاء عمى العدكاف الصييكني، كتبيف 

 .(اإلمبريالية العالمية)ارتباطو باالستعمار الجديد 

: المحور اوجتماعي- 4
اختيار نصكص تحارب التقاليد المتخمفة في مجتمعنا، كالكالءات الطائفية  -

كالعشائرية كاإلقميمية كغيرىا، كتعمؿ عمى تسميح الطالب بعقمية عممية، 
.  كتحميو بسمكؾ اشتراكي

اختيار نصكص ترسخ اإليماف بمبادئ الديمقراطية الشعبية بصفة أف الشعب  -
 . ىك الغاية كالكسيمة، كتييئ الطالب لممارسة دكر إيجابي في مؤسساتيا

اختيار نصكص تغرس في الطالب حب العمؿ بصفتو حقان ككاجبان كشرفان  -
كتؤكد قيـ العمـ الجماعي، كتعكده التعاكف كاالرتباط بالجماعة . لإلنساف

 . كالتفاعؿ معيا كتقدير الميف ميما كاف نكعيا

اختيار نصكص تعزز كعي الطالب ألىمية األسرة كالمحافظة عمى تماسكيا  -
كتعده ليككف مركز إشعاع فييا، كتؤكد دكر األسرة في المحافظة عمى كحدة 

 . المجتمع كتطكره

اختيار نصكص تغرس في الطالب حّب العمـ كاإلقباؿ عمى التحصيؿ كتكريـ  -
 . المعمـ

براز مفاتف الطبيعة كجماؿ  - تنشئة الطالب عمى حب األرض كالعمؿ فييا، كا 
 . العيش في الريؼ مف خالؿ نصكص مختارة

 . اختيار نصكص تكـر المرأة كتبرز دكرىا في بناء المجتمع -

: المحور اإلنساني- 5
اختيار نصكص تربي الطالب عمى مساندة الشعكب في كفاحيا مف أجؿ 

.  التحرر كالتقدـ لإلسياـ في تحقيؽ السالـ العالمي القائـ عمى الحؽ العدؿ
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:  في مجال القدرات والمهارات والمعارف- ب
إضافة إلى األىداؼ الكاردة في المرحمتيف االبتدائية كاإلعدادية في ىذا 

: المجاؿ ييدؼ تعميـ المغة العربية في ىذه المرحمة إلى ما يأتي
تنمية قدرات الطالب العقمية، كتعكيده التفكير العممي السميـ، كدقة  -1

المالحظة كالتمييز كاإلدراؾ كالمحاكمة العقمية مما يساعده عمى اتخاذ 
يجاد الحمكؿ المالئمة  . المكاقؼ المناسبة كا 

تنمية الحّس الجمالي لدل الطالب، كصقؿ ذكقو مما يدفعو إلى اإلبداع  -2
 . الفني

تمكيف الطالب مف التعامؿ مع التقنيات التربكية، كاإلفادة منيا، كاالنتقاؿ  -3
 . بيا مف مرحمة االستخداـ إلى مرحمة االبتكار

دراؾ نكاحي الجماؿ  فيو كتذكقو،  -4 تنمية قدرة الطالب عمى فيـ المقركء كا 
كتحميمو، كنقده حتى يتمكف مف انتقاء المادة الصالحة لقراءتو فيقبؿ عمى 

 .المطالعة 

تعكيد الطالب البحث المنيجي، كتقصي المسائؿ، استخداـ المراجع،  -5
 . كاالنتفاع بالمكتبة كالمعاجـ

تنمية الميارات كالقدرات التي بدأت في المرحمة اإلعدادية في فنكف التعبير  -6
لقاء الكممات كالخطب،  الكظيفي مف مناقشة األفكار كاآلراء، كعرضيا، كا 
ككتابة التقارير كالممخصات كالتعبير اإلبداعي بصكره المختمفة، كالتعبير 

 . األدبي

عصمة لساف الطالب كقممو مف الخطأ، مما يجعؿ التحدث بالمغة  -7
 . الفصيحة، كالكتابة بيا عادة كسميقة

دراؾ  -8 تمكيف الطالب مف إدراؾ عناصر العمؿ األدبي شكالن كمضمكنان، كا 
صدار حكـ معمؿ عميو  . العالقة بينيما، كا 
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: الخطة الدراسية:  انياً 
جمكع  الصؼ

 الحصص

األدب كالنصكص  المطالعة
 كالنقد

البالغة 
 كالعركض

النحك كالتدريب 
 المغكم

 التعبير

 1 1 1 2 1 6 األكؿ الثانكم

 1 - - 2 1 4 الثاني الثانكم العممي

 1 1 1 3 1 7 الثاني الثانكم األدبي

 1 - - 2 1 4 الثالث الثانكم العممي

 1 1 1 4 1 8 الثالث الثانكم األدبي

: فروع المغة العربية- 3
: األدب والنصوص والنقد- 1

: األهداف
باإلضافة عمى األىداؼ الخاصة بمادة المغة العربية تتجو دركس األدب 

: كالنصكص إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية
أف يتصؿ الطالب بالتراث األدبي في عصكره المختمفة، كأف يتمثؿ كيتزكد مف  -أ 

.  قيمة الخمقية كاالجتماعية بما يحقؽ األىداؼ العامة لمتربية
دراؾ نكاحي الجماؿ  -ب   أف تزداد قدرة الطالب عمى فيـ النصكص األدبية، كا 

 . فييا، كعمى تذكقيا كتحميميا كنقدىا

أف تتـ دراسة النصكص كفؽ التسمسؿ الزمني لمعصكر التاريخية في األدب،  -ج 
 . كأف يربط أدب ىذه العصكر مف خالؿ المكازنة كالمقابمة كالنقد

 . أف تربط النصكص األدبية باألديب كبيئتو كبفنيا األدبي -د 

أف يتصؿ الطالب في دراسة النصكص بالتراث، كبأدبنا ا لحديث، كباألدب  -ق 
العالمي المنسجـ مع األىداؼ التربكية العامة كاألىداؼ الخاصة بمادة المغة 

.  العربية
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: موضوعات األدب والنصوص

: في الصف األول
يدرس الطالب مجمكعة نصكص تختار مف األدب العربي في العصر 

الجاىمي كعصر صدر اإلسالـ كالعصر األمكم، يقدـ لكؿ منيا بممحة تاريخية 
: مكجزة، كيتعرؼ مف خالؿ ىذه النصكص الجكانب اآلتية

صكرة  اإلنساف العربي التي تتناكؿ صفاتو المميزة مف كـر كنجدة ككفاء  -1
.  كبطكلة كفركسية

.  عالقتو باألرض العربية التي تجمت في كصؼ الطبيعة كالبيئة كالحنيف -2
 ىمكمو كمعاناتو مف خالؿ نصكص تتناكؿ حياة القبيمة كشظؼ العيش  -3

 . كالتفاكت الطبقي كالصراع القبمي كالخطر األجنبي كتسمطو

تطمعاتو كأمانيو مف خالؿ نصكص تصكر الدعكة إلى الكئاـ كالسالـ، كالكحدة  -4
 . القكمية كاألسكاؽ األدبية كتبادؿ الكفكد كالتحرر كطمب العدالة االجتماعية

: من حيث الشكل
: يدرس الطالب مف خالؿ ما كرد مف نصكص سابقة 

ىيكالن ككزنان )بناء القصيدة التقميدم : أبرز خصائص الشعر الفنية مثؿ- 1
التنقيح كالتيذيب في شعر - أثر البيئات الحضارية- الكاقعية الحسية– (كمكسيقان 

. البنية المغكية لفظان كتركيبان - الصكرة- المدرسة األكسية
البنية - الكاقعية الحسية في الخطب كاألمثاؿ: أبرز خصائص النثر الفنية -2

 .قصر الجمؿ- اإليجاز- السجع: المغكية مف مثؿ

 
: في عصر صدر اإلسالم - ب
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: من حيث المضمون
مف خالؿ النصكص التي تتناكؿ صفاتو : صكرة اإلنساف العربي الجديد -1

اإليماف بالعقيدة كاالستشياد في سبيميا، كالقيـ الركحية : الجديدة مثؿ
.  كاإلنسانية التي أضافيا الديف الجديد عمى الشخصية العربية

 . نضالو في سبيؿ نشر الدعكة -2

 . التطكر االجتماعي -3

: من حيث الشكل
دخكؿ مفردات - كحدة المكضكع في القصيدة: أبرز الخصائص الفنية مثؿ

.  دينية كتراكيب تحمؿ مفاىيـ كقيمان جديدة
جكانب البالغة في الحديث - أما في النثر فيمحظ إعجاز القرآف الكريـ

.  خصائص الترسؿ كالخطابة- الشريؼ
: في العصر األموي- ج

: من حيث المضمون
صكرة اإلنساف العربي مف خالؿ النصكص التي تتناكؿ البطكلة كالدفاع  -1

.  عف العقيدة كالنضاؿ في سبيميا
ىمكمو مف خالؿ النصكص التي تتنازؿ الصراع السياسي كالصراع القبمي  -2

 . كالتظمـ مف الكالة

نكازعو الكجدانية مف خالؿ نصكص الغزؿ العذرم كالغزؿ العمرم الحسي  -3
 ...كالرثاء 

 
 

: من حيث الشكل
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. (التطكر كالتجديد في سمات الشكؿ)أبرز الخصائص الفنية في الشعر كالنثر 
: (العممي كاألدبي)في الصؼ الثاني 

يدرس الطالب مجمكعة نصكص تختار مف أدب  العصر العباسي كاألندلسي 
كعصر الدكؿ المتتابعة يقدـ لكؿ منيا بممحة تاريخية مكجزة يستنتج مف خالؿ 

: كيتعرؼ الجكانب اآلتية 
: في العصر العباسي- أ

: من حيث المضمون
صكرة اإلنساف العربي كىمكمو كمعاناتو مف خالؿ نصكص تمثؿ صده غزكات - 1

حساسو بخطرىا كتمسكو بالعركبة، كثكرتو  الركـ كالفرنجة، كرده عمى الشعكبية كا 
عمى الظمـ االجتماعي كالسياسي، كتصكيره البطكلة في مكاجية األعداء، 

كدعكتو إلى تكحيد الصفكؼ لمجابة العدكاف الخارجي كاالنصراؼ الجدم إلى 
. العمـ كالعمؿ أك االنصراؼ إلى التزىد أك العبث أحيانان 

نكازعو الكجدانية مف خالؿ نصكص الغزؿ كاليجاء كالتأمؿ الرثاء كالحكمة - 2
.  كالشعر الصكفي

.  اإلنساف العربي كالبيئة مف خالؿ كصؼ الطبيعة كالبيئة الحضارية- 3
: من حيث الشكل

الثكرة عمى ىيكؿ القصيدة التقميدم كالتجديد في األكزاف الشعرية كتأثر الشعر 
أما في نثر ىذا العصر فيستنتج الطالب . بالحضارة كبامتزاج الثقافات كغير ذلؾ

األسمكب المرسؿ ازدىار النثريف - نشأة المقامة- الترسؿ: الخصائص الفنية اآلتية
. األدبي كالعممي كغير ذلؾ 

   
: في األدب األندلسي- ب

: من حيث المضمون
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حساسو خطر  -1 صكرة اإلنساف كىمكمو في األندلس كارتباطو باألرض كا 
التجزئة كالصراع بيف الدكيالت كالدعكة إلى الكحدة ثـ ألمو لضياع الحكـ 

.  العربي بسبب ىذه التجزئة مف خالؿ رثاء الممالؾ الزائمة
 ....نكازعو الكحدانية مف خالؿ شعر الحب كالطبيعة كالتأمؿ  -2

: من حيث الشكل
. أبرز الخصائص الفنية في الشعر كالنثر كال سيما في المكشحات األندلسية

: في عصر الدولة المتتابعة- ج
: من حيث المضمون

صكرة اإلنساف العربي مف خالؿ نصكص تتناكلو الكاقع المر الذم فرضتو  -1
التجزئة كاستبداد الحكاـ غير العرب كسكء األحكاؿ االجتماعية كظيكر 

الشككل بصكرة مباشرة أك غير مباشرة في الشعر اليزلي كاالنصراؼ عف 
.  ىمـك المجتمع إلى الزىد كالتصكؼ أك العبث

 . االنصراؼ إلى الجمع كالتدكيف كتأليؼ المكسكعات العممية كاألدبية -2

 .(رد الغزك المغكلي كالفرنجي)أدب التحرير  -3

: من حيث الشكل
. أبرز الخصائص الفنية في الشعر والن ر

يدرس الطالب في الفرعيف العممي كاألدبي قدران مشتركان مف النصكص : مالحظة
التي تتناكؿ الجكانب كالخصائص الفنية المشار إلييا بمنيج ىذا الصؼ كيضاؼ 

مزيد مف النصكص لمفرع األدبي تغني دراسة ىذه الجكانب كتكسع دراسة 
.  خصائصيا الفنية كما ُيعنى بحركة التأليؼ كالنقد

: في الصف ال الث ال انوي العممي واألدبي
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يدرس الطالب مجمكعة نصكص تختار مف أدب العصر الحديث يقدـ ليا 
: بممحة مكجزة عف العصر كيستنتج مف خالليا كيتعرؼ الجكانب اآلتية

: في الوطن- أ
: من حيث المضمون

: ىمـك اإلنساف العربي كمعاناتو- 1
اإلنساف العربي في مكاجية االستبداد، اإلنساف العربي في مكاجية الجيؿ،  -

اإلنساف العربي في مكاجية الفقر كالطفكلة المشردة، اإلنساف العربي في 
مكاجية االستغالؿ، اإلنساف العربي في مكاجية االستعمار كالتجزئة اإلنساف 

.  العربي في مكاجية الصييكنية كاغتصاب فمسطيف
: بعث اإلنساف العربي الجديد كالتزامو- 2

النضاؿ في سبيؿ الكحدة كمحاربة التجزئة كاإلقميمية كالعشائرية كالطائفية،  -
تحرير الجماىير )النضاؿ في سبيؿ الحرية، النضاؿ في سبيؿ االشتراكية 

العماؿ كالفالحيف كالمثقفيف الثكرييف كصغار الكسبة، : العربية المستغمة
. (االرتباط العضكم بيف النضاؿ القكمي كاالشتراكي

: دكر المرأة العربية في البناء كالتحرير- 3
صكر مف منجزات اإلنساف العربي كانتصاراتو االجتماعية كاالقتصادية - 4

.  كالتحررية
التأمؿ كالحنيف كالغزؿ كامتزاج ىذه النكازع : نكازع اإلنساف العربي الكجدانية- 5

.  بأمنياتو القكمية
: (في األدب)من حيث الشكل 

: يتعرؼ الطالب مف خالؿ مناقشة النصكص السابقة ما يأتي
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بعض خصائص الشعر االتباعي الحديث، بعض خصائص الشعر اإلبداعي - 
الحديث، بعض خصائص المدرسة الكاقعية الجديدة، خصائص شعر التفعيمة 

.  كتطكر بناء القصيدة العربية الحديثة
: (في الفنون األدبية)

يمفت نظر الطالب مف خالؿ مناقشة النصكص السابقة إلى بعض الخصائص 
: المحدكدة لمفنكف األدبية التالية
.  المقالة، كالقصة، كالمسرحية

: شعرر ون رر مضمونًا وشكالً : األدب المهجري- ب
يدرس الطالب في الفرعيف العممي كاألدبي قدران مشتركان مف : مالحظة

النصكص التي تتناكؿ الجكانب كالخصائص الفنية المشار إلييا في منيج ىذا 
.  الصؼ

- القصة- المقالة)كيخضع  الفرع األدبي بدراسة كافية لمفنكف األدبية الثالثة 
مف خالؿ عرض نصكص ليذا الفنكف كبدراسة المدرسة الرمزية  (المسرحية

.  كالكاقعية الجديدة في األدب العربي الحديث مف خالؿ النصكص المختارة
: المطالعة- 2

: األهداف
باإلضافة إلى األىداؼ الخاصة بمادة المغة  العربية في ىذه المرحمة يرمي 

: درس المطالعة إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية
أف تنمك قدرة الطالب عمى القراءة كسرعتو فييا كفيمو لممقركء فيمان صحيحان  -أ 

كاسعان، كتمييزه بيف األفكار الجكىرية كالعرضية فيو، كتككينو لألحكاـ النقدية 
.  حكلو، كانتفاعو بو في حياتو العممية

 أف تنمك قدرة الطالب عمى تتبع ما يسمعو كفيمو فيمان صحيحان كاسعان كنقده،  -ب 
 . كاالنتفاع بو في حياتو العممية
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أف ينمك ميؿ الطالب إلى القراءة، كشغفو بيا، كتذكقو لما يقرؤه ليدفعو ذلؾ  -ج 
عمى االتصاؿ بما يالئمو كينفعو مف الكتب كالمطبكعات كال سيما في أكقات 

 . الفراغ

 . أف يقدر الطالب عمى انتقاء المادة الصالحة لقراءتو -د 

أف تزداد قدرة الطالب عمى البحث كاستخداـ المراجع كالمعجمات كاالنتفاع  -ق 
 . بالمكتبة كالفيارس

أف يتصؿ الطالب نتاج المجيديف مف األدباء كأصحاب األساليب في مختمؼ   -ك 
 . العصكر

: مادة المطالعة
: يقرأ الطالب في كؿ صؼ مف الصفكؼ الثالثة الثانكية كفي الفرعيف األدبي العممي

مقاالت تتناكؿ جكانب أدبية كنقدية تتصؿ بمنياج األدب، كتدرج في كتاب  -أ 
.  األدب كالنصكص كالنقد فترفده كتغني مكضكعاتو

كتابان ذا مكضكع كاحد لمؤلؼ كاحد، أك لعدد مف المؤلفيف، أك كتابان ذا   -ب 
كيشترط في الكتاب أف ينسجـ مع األىداؼ . مكضكعات متعددة لمؤلؼ كاحد

العامة لمتربية في القطر، كأف يككف مشبعان لميكؿ الطالب في ىذه المرحمة، 
 . مناسبان قكاىـ، كمثيران نشاطيـ، كباعثان شكقيـ فيقبمكف عمى قراءتو بشغؼ

 يقرأ الطالب قراءة حرة ما ال يقؿ عف كتابيف في العاـ الكاحد يختاراف مف  -ج 
 . ثبت كتب تحدده كزارة التربية

 
 

 

: التعبير- 3
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: األهداف
باإلضافة إلى األىداؼ الخاصة بمادة المغة العربية في ىذه المرحمة، يرمي تدريس 

: التعبير إلى األىداؼ التالية
أف تزداد قدرة الطالب عمى التعبير عما يقرؤه أك يسمعو بأسمكبو الخاص  -1

كتعييف العناصر األساسية في المكضكع، ككضع عناكيف جزئية لكؿ قسـ مف 
.  أقسامو

 أف يزداد لدل الطالب نمك الميارات كالقدرات التي بدأت عنده فيما سبؽ في  -2
لقاء الكممات : فنكف التعبير الكظيفي مف مناقشة، عرض لألفكار كاآلراء، كا 

 . كالخطب  ككتابة الرسائؿ كالتقارير كالممخصات

أف تنمك قدرة الطالب عمى التعبير الشفكم كالكتابي عف خبراتو كآرائو الخاصة  -3
في أسمكب سميـ يتسـ بكضكح األفكار كصحتيا كتنظيميا مع مراعاة قكاعد 

 . الترقيـ كالتقسيـ إلى فقرات، كمراعاة اليكامش

أف تنمك لدل الطالب القدرة عمى معالجة مكضكعات في قضايا أدبية بتدريبو  -4
عمى المناقشة كالمقارنة كالتفسير كالبرىنة كاالستنتاج مع التمثؿ بالشكاىد 

 . المناسبة

: الموضوعات
يجب أف تككف مكضكعات التعبير في ىذه المرحمة مثيرة ركح التفكير لدل  -1

الطالب، مناسبة مستكاىـ العقمي، كيمكف جعؿ بعضيا مما يرتبط بما يقرؤكنو 
مف كتب كصحؼ كمجالت كمف أمثمة ىذه المكضكعات، قصص تمخص أك 
تكمؿ أك تؤلؼ، تعميؽ عمى شأف مف الشؤكف الجارية إعداد خطبة أك كممة 

لمناسبة قكمية أك كطنية أك إنسانية، مكضكعات مف نكاح شتى تتصؿ 
بأىدافنا القكمية كاالجتماعية، تصكير نكاحي البطكلة، مكضكعات كصفية، 

مكضكعات في بعض الشؤكف العالمية، كال سيما ما يتصؿ بقضايانا القكمية، 
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مكضكعات في التعبير األدبي تتعمؽ بما يدرس الطالب في كؿ صؼ مف 
.  صفكؼ ىذه المرحمة

يطرح المدرس عمى طالبو في كؿ صؼ مف صفكؼ ىذه المرحمة في  -2
 :حصص التعبير المقررة بالتناكب

.  مكضكعان مف مكضكعات التعبير اإلبداعي أك الكظيفي-أ
مكضكعان أدبيان يتصؿ بمنياج األدب في ىذا الصؼ، يتكصؿ فيو الطالب - ب

.  إلى تتبع ظاىرة أدبية في النصكص
تدرج بعض المكضكعات في مادة الكتب  المقررة في األدب : مالحظة

كالمطالعة يخطط كيترؾ بعضيا اآلخر دكف تخطيط، لتككف نماذج يسترشدكف بيا 
في كتابة المكضكعات األخرل، كيترؾ لممدرس اختيار بعض مكضكعات التعبير 

.  مراعيان مختمؼ المناسبات العارضة
: النحو- 4

: األهداف
باإلضافة إلى تحقيؽ األىداؼ الخاصة لمادة المغة العربية يرمي تدريس النحك 
عانتيـ عمى الدقة  في ىذه المرحمة إلى عصمة ألسنة الطالب كأقالميـ مف الخطأ كا 

.  في التعبير كالفيـ
: الموضوعات

: في األول ال انوي
تدريبات عمى ما سبقت دراستو في المرحمة اإلعدادية كال سيما استخداـ عالمات - 

، عالمات اإلعراب (عرض عاـ)الترقيـ كاستعماؿ المعجـ، اإلعراب كالبناء 
األصمية كالفرعية، االسـ الممنكع مف الصرؼ، األسماء الخمسة، األفعاؿ الخمسة، 

جزمو كنصبو، المقصكر كالمنقكص كالممدكد : الفعؿ المضارع، المعتؿ اآلخر
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 (ال)إعرابيا، أشير أسماء األفعاؿ، - كتثنيتيا، كجمعيا جمعان سالمان مذكران كمؤنثان 
.  دكف تفصيؿ في أكجو إعرابيا المختمفة، تطبيقات عامة (كال سيما)النافية لمجنس، 

: في ال اني ال انوي األدبي
: الفعل

. بناؤه: الماضي -أ 
رفعو، نصبو، جزمو، استعمالو مع أدكات الشرط )إعرابو - بناؤه:  المضارع -ب 

 . تككيد المضارع المفرد (الجازمة

، كالمتعدم لمفعكليف، إسناد الفعؿ المضعؼ : األمر -ج  بناؤه، المتعدم كالالـز
ما ينكب عف  (مف غير التعرض لألعراب)كالمعتؿ بأنكاعو إلى الضمائر 

تذكيره كتأنيثو، إعرابو كبناؤه، : المصدر في باب المفعكؿ المطمؽ، العدد
 :االشتقاؽ كالنعت كالتركيب

عمؿ اسـ الفاعؿ، عمؿ اسـ المفعكؿ، عمؿ - ب.   فكرة صرفية- أ
.  المصدر، النسبة

:   في ال اني ال انوي العممي 
.  حصة كاحدة كؿ ثالثة أسابيع تؤخذ مف حصص المطالعة

: تدريبات عمى ما سبؽ، االشتقاؽ كالنحت كالتركيب- 
عمؿ المصدر، - عمؿ اسـ المفعكؿ- عمؿ اسـ الفاعؿ- ب.   فكرة صرفية- أ

. تذكيره كتأنيثو: العدد
إسناد الفعؿ المضعؼ المعتؿ بأنكاعو إلى الضمائر : إعرابو كبناؤه -

. (مف غير التعرض لإلعراب)
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: في الصف ال الث ال انوي األدبي
: األساليب- 1
الجممة الكبرل كالجممة الصغرل، التعجب، المدح كالذـ، اإلغراء التحذير، - 

االختصاص، األمر كالنيي، النفي، التككيد في الجممتيف االسمية كالفعمية، الشرط، 
. (مع مراعاة التمييز بيف كـ االستفيامية ككـ الخبرية)االستفياـ 

: حروف المعاني- 2
. حركؼ الجر األصمية كالزائدة كالشبيية بالزائدة، حركؼ العطؼ- 

: في الصف ال الث ال انوي العممي
: (حصة كاحدة كؿ ثالثة أسابيع)

: األساليب
المدح كالذـ، النفي، التككيد في الجممتيف االسمية كالفعمية، التعجب االستفياـ - 
. االختصاص (مع مراعاة التمييز بيف كـ االستفيامية ككـ الخبرية)

ينبغي أف تستنبط القكاعد مف نصكص تختار مف التراث كمف الفكر  : مالحظة
.  الثكرم، كما ينبغي إغناء التطبيقات بأمثاؿ ىذه النصكص

: البالغة- 5
: األهداف

باإلضافة إلى األىداؼ الخاصة بتدريس مادة المغة العربية في ىذه المرحمة 
دراؾ  يرمي تدريس البالغة إلى مساعدة الطالب عمى فيـ األدب كتذكؽ معانيو كا 

بعض خصائصو، كالكقكؼ عمى أسرار جمالو كمحاكاة األساليب البالغة التي يمر 
.  بيا
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: الموضوعات
: في الصف األول

مقدمة مكجزة تتناكؿ تعريؼ البالغة كعمكميا، الحقيقة المجاز في المغة، - 
.  تشبيو الصكرة- تشبيو المفرد-  أركانو–تعريفو : التشبيو

. تعريفيا كأنكاعيا: التصريحية كالمكنية، الكناية- تعريفيا: االستعارة- عمـ البياف
. الخبر كاإلنشاء: عمـ المعاني
. التكرية- السجع- المقابمة- الطباؽ- الجناس: -عمـ البديع

: في الصف ال اني األدبي
تدريبات عمى ما سبؽ في الصؼ األكؿ الثانكم، أنكاع اإلنشاء، أنكاع الخبر، - 

.  الترادؼ كالتكازف، أسمكب القصر
: في الصف ال الث األدبي

يدرب الطالب عمى ما سبقت دراستو مف مكضكعات بالغية في الصفيف 
: األكؿ الثاني الثانكييف، كيدرس ما يمي

.  الصكرة الشعرية كالتجديد الذم طرأ عمييا في العصر الحديث -
 . األسمكب العممي كاألسمكب األدبي كسماتيا -

تدرس البالغة مف خالؿ نصكص مختارة مف التراث كمف الفكر كاألدب : مالحظة
.  الثكرم تبرز الجانب الجمالي فييا

: العروض- 6
إضافة إلى األىداؼ الخاصة بمادة المغة العربية يرمي تدريس : األهداف

: العركض في ىذه المرحمة إلى
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سياسة الضبط المغوي :  ال اً 
الفتح كالضـ )تتميز الكتابة العربية بأنيا كتابة مشككلة فالمدكد القصيرة 

كالسككف، كاإلدغاـ، كالمد ليا ( تنكيف الرفع كالنصب كالجر)كالتنكيف  (كالكسر
عالقات مخصكصة تثبيت فكؽ الحركؼ في الكتابة، ليذه الطريقة ميزات إذ تجعؿ 

الكتابة مختزؿ كتختصر الجيد لكنيا في الكقت ذاتو تككف عالقان أماـ القراءة 
.  السميمة

كالمغة العربية لغة إعرابية كالحركات في أكاخر الكممات ىي عالمات اإلعراب 
في الغالب فكجكدىا يساعد عمى فيـ العالقات المغكية بيف الكممات كتحديدىا كليذا 
كمو فإف ضبط الكممات ضركرية في مرحمة التعميـ كىك يساعد عمى اكتساب المغة 

.  بمفظيا السميـ كيجنبيـ مكاطف الزلؿ كالتحريؼ
كيقـك الضبط المغكم عمى سياسة تنسـ كنمك الكعي المغكم لدل المتعمـ كتتفؽ 
كمراحؿ اكتسابو المغة ككقكفو عمى أسرارىا فيك في المرحمة  األكلى أم في مرحمة 
نما يقدـ لممتعمـ كممات غير مضبكطة مف  لغتو  تعمـ الحركؼ ال يعد ىدفان أكليان كا 
تخفيفان لمجيد كالصعكبات ثـ تتبع سياسة متدرجة لتعميـ الحركات في الصؼ األكؿ 
االبتدائي كتضبط الكممات في ىذا الصؼ في ضكء ما عرؼ التمميذ مف حركات 

كعالمات كمنذ الصؼ الثاني االبتدائي حتى نياية المرحمة االبتدائية يحرص 
المربكف عمى ضبط النصكص ضبطان كامالن في مختمؼ المكاد الدراسية ففي ىذه 

المرحمة تتككف حصيمة التمميذ المغكم األساسية مف المفردات كالبني، كيتعرؼ 
التمميذ كممات كأبنية لغكية ليست مف لغتو الدارجة فينبغي أف يمفظيا كيقرأىا بشكؿ 

.  صحيح مستعينان بالحركات كالعالمات المثبتة فكؽ كؿ حرؼ
كفي المرحمة اإلعدادية يككف الطالب قد قطع شكطان في االكتساب المغكم 
كألؼ لفظ كثير مف مفردات المتكررة في النصكص كتعكد ضبط الجمؿ ذات 

األبنية البسيطة األكلية فيككف مف المناسب تخفيؼ ضبط الكممات في النصكص، 
: فييمؿ ضبط الجار كالمجركر كحركؼ الجر كالمبتدأ كالخبر أحيانان، كذلؾ لسببيف 

.  ألف الطالب ألؼ بعض المفردات كعرؼ لفظيا -1
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ألف الضركرة التعميمية تقضي بأف يتاح لمطالب عمى ضبط النصكص  -2
  (). غير المشككلة بالتدرج 

كفي المرحمة الثانكية يصبح الضبط المغكم ىدفان تعميميان فيترؾ لمطالب ضبط 
كؿ ما يمكف ضبطو في ضكء ما حصمو مف ميارات لغكية كنحكية كال يضبط لو 
مف النص إال ما يمكف أف يشكؿ عميو مف بنية الكممة أك مف حركات اإلعراب في 
الجممة عمى أف تنفيذ ىذه السياسة التعميمية في ضبط النصكص يخضع في كثير 
مف األحياف لكجيات نظر المؤلفيف كالمدرسيف كلذلؾ فطف المشرفكف عمى مناىج 

المغة العربية عمى تكحيد مبادئ الضبط المغكم في الكتب المدرسية، كمنذ عاـ 
 تضمنت مكاصفات الكتب المدرسية لمغة العربية المؤلفة كفؽ المناىج 1958

مبادئ لمضبط المغكم تنطمؽ مف ىذه السياسة  (األردف-  سكريا–مصر )المكحدة 
.  اآلنفة الذكر

 مبادئ لضبط الكتاب 1968كما أصدرت كزارة التربية السكرية في عاـ 
 انطالقان مف المكاصفات السابقة كأصدر المجمع العراقي لمغة ()المدرسية في بالغ

العربية شركطان لمضبط المغكم تقترب مف المكاصفات اآلنفة الذكر كمف بالغ كزارة 
.  التربية السكرية

 بعد 1968كفيما يمي نص البالغ الذم أصدرتو كزارة التربية السكرية في عاـ 
: اختصار مقدمتو
: أهداف الشكل

.  مساعدة التمميذ عمى القراءة الصحيحة -1
تثبيت صيغ الكممات الصحيحة غير المشككلة كتراكيبيا في أذىاف  -2

 .المتعمميف

 .تدريب المتعمـ عمى قراءة النصكص غير المشككلة قراءة صحيحة  -3

: المرحمة األولى
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الصفكؼ األربعة )كتشمؿ الحمقتيف األكلى كالثانية مف المرحمة االبتدائية 
: كيراعى في ىذه المرحمة القكاعد التالية. (األكلى
.   ()تشكؿ جميع الكممات شكالن تامان  -1
ييمؿ شكؿ الحرؼ الممدكد، إذا سبؽ بحرؼ متحرؾ بحركة تناسب المد  -2

 . بعده، باب بكؽ، فيؿ

 .طاَر العصفكر: ييمؿ شكؿ الحرؼ الذم يكقؼ عميو في أكاخر الجمؿ -3

 :ييمؿ الشكؿ بالسككف إال في مثاؿ -4

بيع يـك حيف تككف الكاك كالياء حرفيف صامتيف كثبت في فعؿ األمر كالفعؿ 
 .المجزـك بالسككف

 . يراعى الشكؿ اإلعرابي مراعاة تامة -5

: المرحمة ال انية
كتراعي فييا  (الخامس كالسادس)كتشمؿ الحمقة الثالثة مف المدرسة االبتدائية 
: قكاعد الشكؿ في المرحمة األكلى كيضاؼ إلييا 

ييمؿ شكؿ الكممات المألكفة كالمتكررة كاألعالـ المشيكرة، كبعض األدكات - 1
.  التي أصبحت معركفة إذا أمف المبس

: المرحمة ال ال ة
كتشمؿ الصفكؼ اإلعدادية الثالثة كتراعى فييا القكاعد التالية باإلضافة إلى 

: ما سبؽ
جيؿ : ييمؿ الشكؿ بالفتحة داخؿ الكممات، إال إذا كقع في المبس مثؿ -1

. يحسب
ييمؿ بالتدريج جانب مف الشكؿ اإلعرابي تبعان لتقدـ الطالب في دركس النحك  -2

 . كأف يعمؿ شكؿ الفاعؿ كالمجركر بحرؼ الجر كالمفعكؿ بو
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: المرحمة الرابعة
كتشمؿ الصفكؼ الثالثة مف المرحمة الثانكية كتراعى في ىذه المرحمة 

: القاعدتاف التاليتاف
. نمير- سبح: شكؿ ما يشكؿ في بنية الكممة -1
 .يبقى مف الشكؿ اإلعرابي شكؿ الكممات التي يحتمؿ كقكع الخطأ فييا -2

: أحكام خاصة- 
اليمزة تثبت أبدان كانت ىمزة قطع كتكتب فكؽ األلؼ مضمكمة كمفتكحة  -1

.  كتحت األلؼ مكسكرة
 . الشدة تثبت دائمان  -2

 . المدة تثبت في مكاطنيا دائمان  -3

.  كيعتمد  المعممكف كالمدرسكف ىذه المبادئ في ضبط النصكص
القوانين واألنظمة والتعميمات التربوية لتدريس مادة المغة العربية : رابعاً 
: من واجبات المدرس العامة- 1

 مف النظاـ الداخمي لممدارس اإلعدادية كالثانكية الصادرة 54ذكرت المادة 
 كاجبات المدارس كحرم بنا 26/8/1971 تاريخ 2117بالقرار الكزارم رقـ 

. التذكير ببعضيا
التقيد التاـ بتكزيع مناىج المكاد عمى السنة الدراسية بحيث تنظـ أياـ الدكاـ  -1

.  الرسمي في بداية العاـ إلى نيايتو
طريقة التدريس كما يتناكلو مف مكاد : إعداد دفتر تحضير ثبت فيو -2

 . التدريس بصكرة مفصمة كفقان لممنياج كالخطة الدراسية

 . تنظيـ سجؿ نتائج الكظائؼ البيتية كاالختبارات كاالمتحانات -3



  

 168 

 مف 20اإلشراؼ عمى النشاط المدرسي المتعمؽ بمادتو كقد عدت المادة  -4
 . النظاـ الداخمي النشاط المدرسي مف متممات التدريس

التقيد بالقكانيف كالتعميمات الصادرة بشأف الكتب المدرسية كال سيما ما  -5
يتعمؽ بعدـ جكاز تأليؼ أك طبع أك نشر أك بيع الكتب المدرسية المقرر 
تدريسيا في مدارس الدكلة ككذلؾ الكتب المماثمة لمكتب المدرسية المقرر 

تدريسيا في مدارس الدكلة ككذلؾ الكتب المماثمة لمكتب المدرسية 
كالكراسات التي تتضمف تمخيص الكتب المدرسية كترجمة نصكصيا أك 
أجكبة عمى مسائميا إال بعد الحصكؿ عمى المكافقة الخطية المسبقة مف 

 . كزارة التربية

البالغات الكزارية الناظمة لشؤكف تدريس مادة المغة العربية في ثانكيات - 2
.  القطر العامة كاإلعدادية

: التحضير- أ
 كخالصتو عمى 20/10/1957ث تاريخ 1276/7البالغ الكزارم ذك الرقـ 

كؿ مدرس أف يقتني دفتر التحضير كيذكر فيو تقسيـ المادة كتكزيعيا كمراحؿ 
الدرس كطريقة كؿ مرحمة ثـ يتبع ذلؾ أسئمة تطبيقية بحيث يككف دفتر التحضير 

.  مرآة لمنشاط المدرسي كعمى المكجو رؤيتو كتكقيعو
 مف النظاـ الداخمي مدير المدرسة حؽ 45 مف المادة 12كقد أعطى البند 

االطالع عمى دفتر التحضير اليكمي لممدرسيف كالتكقيع عمييا مرة في كؿ 
.  أسبكعيف

: التحدث بالمغة الفصيحة- ب
: ـ كخالصتو8/7/1978 تاريخ 2146/543/3البالغ الكزارم رقـ 

تذكير العامميف في حقؿ التعميـ كالتدريس بمضمكف البالغ الكزارم رقـ 
ـ الذم ينص عمى كجكب استعماؿ المغة  26/10/1977 تاريخ 3987/543

العربية الفصيحة كلفظيا لفظان سميمان في التعميـ كالممارسة كالحرص عمى تعزيزىا في 
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نفكس الطالب لفظان سميمان في التعميـ كالممارسة كالحرص عمى تعزيزىا في نفكس 
حسف استخداميا شفكيان ككتابيان، كاعتمادىا في شرح . الطالب كذلؾ لتتمكف األجياؿ

الدركس كفي مختمؼ الممارسات الشفكية كالكتابية في التعبير كالتحرير داخؿ الصؼ 
... كفي مختمؼ األنشطة كمحاسبة الطالب عمى قكاعد استخداميا النحكية كالصرفية

كاألسمكبية كأف يجيدكا في إيفاء األصكات المغكية حقيا مف النطؽ السميـ كبخاصة 
تاريخ  (4/3)س /57/543كالبالغ الكزارم ذك الرقـ . أحرؼ التاء كالذاؿ كالقاؼ

: ـ كخالصتو17/1/1975
حظر التحدث بمغة غير عربية في المدارس الرسمية كالخاصة تحت طائمة 

.  أقصى العقكبات الجزائية كالمسمكية بحؽ مرتكبيو
: توزيع درجات المغة العربية في المرحمتين ال انوية واإلعدادية-ح
: في المرحمة ال انوية- أ

ما يزاؿ درجات المغة العربية في المرحمة الثانكية يسير كفؽ تعميمات القرار 
.  11/11/1972ب تاريخ .ىػ/3284/7الكزارم ذم الرقـ 

تكزيع الدرجات عمى مختمؼ فركع المغة العربية في المذاكرات : وخالصته
.  كاالختيارات، المغة  المقررة في كؿ صؼ

األدب كالنصكص كالنقد كالبالغة  الصؼ
 كالعركض

 القكاعد القراءة التعبير

 25  درجة15 األكؿ الثانكم
 عدلت

  عدلت5 5

  عدلت10 5 30  درجة15 الثاني الثانكم األدبي

  عدلت5 5 30  درجات10 الثاني الثانكم العممي
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 كخالصتو 28/11/1972 ىػ ب تاريخ 69/34البالغ الكزارم ذم الرقـ 
تعديؿ في تكزيع الدرجات عمى فركع المغة العربية في الصؼ األكؿ الثانكم كما 

: يمي
 تعبير قكاعد كتطبيؽ قراءة أدب كنصكص

  درجة20  درجات10  درجات5  درجة15

أما التعديؿ لمصفيف الثاني كالثالث الثانكييف العممييف فأصبح عمى النحك 
: اآلتي

 األدب كالتعبير القراءة النصكص كالتطبيؽ

   درجة16  درجات5  درجة19

: أما في الصفيف الثاني كالثالث الثانكييف األدبييف فيك عمى النحك اآلتي
 األدب كالتعبير القراءة النصكص كالتطبيؽ

  درجة24  درجات6  درجة30 

: ةفي المرحمة اإلعدادي- ب
 15/1/1985تاريخ  (4/3)16/543جاء التكزيع كفؽ البالغ الكزارم رقـ 

: كخالصتو
 اإلمالءالتعبير  القراءة كالمطالعةالقكاعد  المحفكظات النصكص

6 6 14 10 16 8 

أما الصؼ الثالث اإلعدادم 
 التعبير التدريبات المغكية كاإلمالئية القكاعد النصكص كالمحفكظات

16 18 10 16 

: درجات المغة العربية- 3
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مف النظاـ الداخمي أف مف شركط نجاح الطالب مف صؼ إلى  (23)ذكرت المادة 
في مادة الصفيف الثاني كالثالث % 40أعمى أف يحصؿ عمى درجة ال تقؿ عف 

في بقية الصفكؼ اإلعدادية % 50 كال تقؿ عف 40الثانكم العممي حيث الدرجة
. 50 باستثناء الصؼ األكؿ الثانكم حيث الدرجة 60كالثانكية حيث الدرجة 

: بالغات عامة- 4
حث : ـ خالصتو11/2/1959ث تاريخ 263/7البالغ الكزارم ذك الرقـ - أ

مدرسي المغة العربية عمى العناية بدرس القراءة كالنصكص في المرحمتيف 
اإلعدادية كالثانكية كاالىتماـ باختباراتيما كذلؾ ألىميتيا في تنمية قدرة الطالب 

غناء ثركاتيـ المغكية في المفردات كاألساليب  عمى جكدة األداء النطؽ كا 
كتعكيدىـ الفيـ كالتذكؽ كالحكـ كالمقارنة عمى إدراؾ أىمية كضكح الفكرة 

كتسمسميا كتشكيقيـ إلى قراءة اآلثار األدبية كالرغبة إلى مدرسي العربية االىتداء 
: بما يمي

يكمفكا النصكص كالكتب المقررة كأف يتخيركا لمطالب ما يناسبيـ مف   -1
اآلثار األدبية كأف يحضكىـ عمى قراءتيا كتمخيصيا كاصطفاء ما فييا مف 

.  جيد التعبير كالصكر
إيالء ىاتيف المادتيف في االختبارات الشفيية التي تجرم في خالؿ العاـ  -2

الدراسي حظان كبيران مف عنايتيـ فال يقتصر المدرس عمى االستماع العابر 
بؿ يختبر مدل تمثؿ الطالب ليا قرؤكه كحفظكه كمدل انتفاعيـ منو في 

 . ميداني التذكير كالتعبير

أف يطرحكا في االمتحانات االنتقالية التي يجرم في نياية العاـ أسئمة  -3
تتعمؽ بمحفكظات الطالب المضبكطة بالشكؿ كأف يكمفكىـ اإلجابة عف 
بعض األسئمة التي يركنيا مجدية في سبر معمكماتيـ المتصمة بما قرؤكه 

 .كحفظكه
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تكجييات : ـ كخالصتو26/1/1961 تاريخ 143/7البالغ الكزارم ذك الرقـ - ب
حكؿ تدريس كتب القراءة ذات المكضكع الكاحد في المدارس اإلعدادية كالثانكية 

. كمعاىد المعمميف كالمعممات
يخصص مدرس المغة العربية في مطمع العاـ الدراسي حصة دراسية يميد  -1

فييا لدراسة الكتاب، يحدث طالبو عف حياة مؤلفو كمكضكع الكتاب كطريقة 
فصؿ )تأليفو بأسمكب يغرم الطالب بقراءتو، ثـ يحدد ليـ قسطان مف الكتاب 

إلعداده في المنزؿ بعد أف يككف قد أعد  (أك قصة أك مقالة أك بضع صفحات
طائفة مف األسئمة تشمؿ أغمب القسـ الذم كمفكا قراءتو مف نكاحي األفكار 

.  الخ.. كاألشخاص كالمكاقؼ كاألسمكب
كفي حصة القراءة التي تمي األكلى يناقش المدرس طالبو بما قرؤكه، كعمى  -2

المدرس أف يقؼ عند األماكف التي قيميا المؤلؼ بمغتو فيكلييا قدران أكلى مف 
عناية كتحميمو كشرحو، كأف يمفت أنظار الطالب إلى ما فييا مف ألكاف الجماؿ 

 . بعد قراءة جيرية سميمة 

يختار المدرس مف القسـ المقرر في المنزؿ عددان مف المفردات كاألساليب  -3
التي يرجح أنيا مكضكع صعكبة كيناقش الطالب في معناىا كيقؼ بيـ كقفات 

 . قصيرة أماـ بعض األساليب ليمسحكا جماليا كيتعرفكا أسرارىما

يكمؼ الطالب تمخيص القسـ الذم قرؤكه أك جزء منو مع تكجيو عنايتو إلى  -4
 . االىتماـ باألفكار األساسية فيو

يستحسف االتخاذ مف ىذا الكتاب محكران لنشاط لغكم منكع كمتجدد كربطو  -5
 . بدرس التعبير

 .الكتاب كحدة متكاممة ال تتحقؽ الفائدة إال بإتماـ قراءتو كاستيعابو -6

: كخالصتو الرجاء مف مدرسي المغة العربية التقيد بما يمي
تجنب إمالء مكضكعات جاىزة في التعبير األدبي أك خالصات نقدية  -1

.  بدكنيا في داخؿ الحصص المقررة
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 . التقيد الكامؿ بمادة الكتاب المدرسي -2

تجنب تجاكز دركس أك نصكص أدبية مما كرد في الكتب المدرسية  -3
 . كجاءت في تكزيع المنيج

بذؿ المزيد مف العناية كاالىتماـ في دركس التطبيؽ النحكم كاإلعراب أك  -4
 . البالغي كالعركض في مختمؼ الصفكؼ بحسب المناىج المقررة

االىتماـ البالغ بإشراؾ الطالب في عممية التعمـ إشراكان يساعدىـ عمى  -5
الممارسة كتحقيؽ فاعمياتيـ في دركس المغة كاألدب كفي أنشطتيا 

 . المصاحبة

: ـ كخالصتو10/7/1966ح تاريخ 1279/7البالغ ذم الرقـ - د
يحظر عمى المدرسيف كالمعمميف في جميع المدارس الرسمية كالخاصة  -1

العممية أك بيع أك تنقيح الترجمات كالممخصات كالشركح كحمكؿ المسائؿ 
العممية كالرياضية تحت طائمة المسؤكلية ككؿ مخالفة ألحكاـ ىذا البالغ 

تعرض صاحبيا لمعقكبات المسمكية كالقانكنية المنصكصة في المادة 
. ـ7/9/1949تاريخ  (39)األكلى مف المرسكـ التشريعي رقـ 

مديرك المدارس كمعممكىا في جميع المراحؿ التعميمية مكمفكف منع  -2
الطالب مف استخداـ ىذه الممخصات كلفت نظرىـ إلى االقتصار عمى 

 . دراسة الكتب المدرسية

:  كخالصتو24/1/1967ج تاريخ 17/7البالغ ذم الرقـ - ىػ
تأكيد عمى عدـ جكاز طبع أم كراس أك دراسة أك تمخيص أم كتاب مف 

الكتب المدرسية المقررة إال بعد عرض المخطكط قبؿ طبعو عمى كزارة التربية 
.  كالحصكؿ عمى مكافقتيا
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مكانات تطويرها: خامساً   :من أساليب تدريس المغة العربية في سورية وا 

يستعرض الباحث تحت ىذا العنكاف مسألة تطكر مفيكـ اكتساب المغة 
مكانات تطكيرىا  بإيجاز، كطرائؽ تدريس العربية في المراحؿ الثالث كأساليبيا كا 

 . باالستفادة مف طرائؽ تدريس المغة الحديثة 
:  تطور مفهوم اكتساب المغة- أ

سعى المربكف في الماضي إلى تزكيد الناشئة بمجمكعة مف الحقائؽ كاألحكاـ، 
فعمدكا إلى إثراء حصيمتيـ المغكية مف المفردات كالقكاعد النحكية كالمصطمحات 

البالغية منطمقيف مف مدخؿ التركيض العقمي ىذا االتجاه الذم سيطر في بدايات 
القرف العشريف كانصب االىتماـ عمى تدريب المتعمميف عمى عادات التفكير كشحف 
الذاكرة بالمعمكمات النظرية الكثيرة إذ قدر المربكف أف العقؿ المككف مف مجمكعة 

.  مف الممكات قد يفيد تدريب إحداىا باالنتقاؿ إلى أخرل
ثـ جاءت المدرسة السمككية كنظرت عمى المغة عمى أنيا مجمكعة إشارات 

لغكية كأف اكتسابيا يتـ في الكسط االجتماعي، كجاء تشكمسكي ليؤكد أف في العقؿ 
مقدرة فطرية عمى التكليد كالصكغ كرأل أف األداء المغكم ىك ممارسة المغة 

كاستعماالتيا في الحياة كأف ىدؼ الدراسة المغكية ىك معرفة المقدرة المغكية مف 
كاستطاع عمماء عمـ النفس المغكم أف يدحضكا الرأم القائؿ . خالؿ األداء المغكم

كأنصاره ليقكلكا بما  (ككلردج)بكجكد حاجز ما بيف العقؿ كأعمالو الفكرية، كيقدـ 
نما ىي إلى جانب ذلؾ قكة  معناه ليست المغة مجرد سبيؿ لنقؿ األفكار فحسب كا 

خالقة مبدعة في حياة اإلنساف فأكدكا كجكد العالقة ما بيف المغة كالفكر حيث إننا 
ال نفكر إال بمفظ إال يفكر كغدا عنده معمـ المغة معمـ األلفاظ كالمعاني في آف 

.  كاحد
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كما نظرت التربية الحديثة إلى المغة نظرة جديدة أكدت أىميتيا في خالؿ 
أىميتيا االجتماعية كالكظيفية كفي ىذا الصدد يشير الدكتكر جكدت الركابي إلى 

": كأساس ىذه النظرة أمراف:"أساس تمؾ النظرة كيقكؿ
.  إنيا كسيمة اجتماعية لمتفاىـ بيف األفراد -1
نيا يجب أف تدرَّس عمى أساس أىميتيا الكظيفية في الحياة كذلؾ ليدرؾ  -2 كا 

 .()" المتعمـ أنو يتعمـ شيئان يحتاج إليو في حياتو

مكانات تطويرر-  ب : من أساليب تدريس المغة العربية في سورية وا 
بشكؿ عاـ ما تزاؿ طرائؽ التدريس المغة العربية المتبعة في مراحؿ التعميـ 

الثالث ال تخرج عف األساليب التي اتبعت منذ حكالي ثالثيف سنة كنممس خطكطان 
: عامة مشتركة في مجاالت التعميـ

ففي مجاؿ القراءة في المرحمة االبتدائية نالحظ أف الطريقة التركيبية التي 
تنطمؽ مف الحرؼ إلى المقطع فالكممة فالجممة ىي التي سادت مدة ال بأس بيا، 
ثـ عدلت إلى الطريقة التحميمية حيث يتـ انتقاؿ التعمـ مف الجممة إلى الكممة إلى 
المقطع الصكتي فالحرؼ التي انطمقت مف مبدأ أف إدراؾ الكؿ أسيؿ مف إدراؾ 

الجزء ثـ جاءت فيما بعد الطريقة التكفيقية أك المختمطة لتجمع بيف التحميؿ 
.  كالتركيب كىذا ما ىك سائد حاليان 

" القياسية"أما في مجاؿ دراسة النحك فنرل غمبة استخداـ الطريقة االستنتاجية  -
التي تنطمؽ مف القاعدة إلى التدريبات كالتطبيقات كيميؿ التقميديكف إلى 
استخداميا مف خالؿ تعمميـ دراسة النحك كفؽ كتبو القديمة التي تعرض 

القاعدات قبؿ األمثمة كالتطبيقات كقد رأيناىا في مدارسنا في اآلكنة األخيرة 
استخداـ معمـ العربية الطريقة االستقرائية التي تنطمؽ مف خالؿ معالجة 
مجمكعة مف األمثمة التي تستقرأ الستخالص القاعدة كمف ثـ يككف حؿ 

أما الطريقة المعدلة أك طريقة النصكص المتكاممة المشتممة عمى . التدريبات
أمثمة القاعدة التي تتضمف تدريبات فال نراىا في حرفيتيا إال بعض كتب المغة 
ف كنا ال نعدـ  العربية لغير المختصيف في المعاىد المتكسطة كالجامعات، كا 
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كجكد مثؿ تمؾ النصكص في مناىج المراحؿ الثالث التي تتضمف أمثمة 
.  لمكصكؿ إلى القاعدة كمف ثـ التدريبات

أما في مجاؿ اإلمالء فإف ما يجرم عمى النحك يجرم عمى اإلمالء القاعدم  -
كاإلمالء المنظكر يككف مف خالؿ نصكص القراءة في كتب الحمقة الدنيا في 

أما غير المنظكر فنجد نصكصان معدة خصيصان ليذا . المرحمة االبتدائية
اإلمالء تتضمف الكممات الجديدة في النص القرآني أك شكاىد عمى القاعدة 

اإلمالئية كال سيما قاعدة اليمزتيف المتطرفة كالمتكسطة كاأللؼ المينة 
 . كالممدكدة كمكاطف الحذؼ في المرحمتيف االبتدائية كاإلعدادية

أما في مجاؿ التعبير فإف التعبير السائد في مدارسنا االبتدائية ال يزاؿ يقتصر  -
ف زاحـ التعبير الكجداني كاإلبداعي ىذا التعبير في  عمى التعبير الكظيفي كا 

المرحمتيف االبتدائية كاإلعدادية كقد سعت كتب العربية في المرحمتيف االبتدائية 
كاإلعدادية إلى تعزيز دركس التعبير بزاد لغكم لكتّاب متميزيف في مجاؿ 

مكضكع التعبير كلكف إمكانات االستفادة مف ىذا الزاد المغكم المعزز فتتفاكت 
بيف معمـ كآخر فمنيـ مف ال يتكرع عف دفع طالبو إلى االستفادة مف ىذا الزاد 

بأسمكب يبدك فجان فيقحـ الطالب بعض التعابير الكاردة في ذلؾ الزاد المغكم 
في مكضكعو بشكؿ مقحـ كفج كفي غير مكانو دكف سالسة في الربط حتى 

يبدك مكضكع التعبير الذم يقدمو الطالب ككأنو نتؼ غير مترابطة مف 
نصكص الزاد المغكية المعزز كثمة معممكف يفسحكف في المجاؿ لطمبتيـ 

بتمثؿ ىذا الزاد المغكم بعد معالجتو معالجة راقية تتيح لممتعمـ التمثؿ كحسف 
 .   االستخداـ في سياؽ ترابطي ال غبار عميو

أما األدب كالتعبير األدبي في المرحمة الثانكية فإننا نجد صعكبات جمة يعاني  -
منيا كؿ في المدرسة كالطالب في الصفكؼ الثالثة في األكؿ الثانكم الذم 

يدرس فيو الطالب األدب الجاىمي كاإلسالمي نجد مشكمة في تناكؿ مكضكع 
األدب كالتعبير حيث اصطمح عمى تسمية خصائص أدبية لشاعر ما باألدب، 
كاقتصر التعبير األدبي عمى تناكؿ غرض شعرم في عصر ما، حيث نجد 
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مشكمة إمالء المكضكعات الجاىزة في الكصؼ كالنقائض كاألحزاب كىذا 
ينطبؽ عمى الصؼ الثاني الثانكم بفرعيو كتبز مشكمة تدريس األدب كالتعبير 
في الصؼ الثالث الثانكم العممي كاألدبي، حيث ىذاف الصفاف ىما شيادة 
الدراسة الثانكية السكرية فامتحاف األدب فييما في نياية العاـ يأتي لإلجابة 

عف أحد سؤاليف اختيارييف في مسألة المذاىب األدبية كالفنكف األدبية، كيككف 
التصحيح في نياية العاـ أقرب إلى الحرفية المكجكدة في الكتاب، أما التعبير 
األدبي فثمة سؤاؿ إجبارم قد يككف مشتركان لمصفيف أك لكؿ صؼ عمى حدة 

 . كيتناكلكا محكران مف محاكر الكتابيف المشتركة التسعة

 إذ يقترف السؤاؿ عمى محكر بعينو أك قد يتطمب ىذا السؤاؿ الربط بيف 
محكريف أك أكثر كنظران ألىمية الدرجة في ىذا الصؼ فإننا نرل كثرة 

المكضكعات الجاىزة في محكر ما أك في الربط بيف عدة محاكر مكتكبة أك 
مطبكعة يتداكليا طمبة ىذا الصؼ بشكؿ عاـ كالمتكسطكف كالضعاؼ بشكؿ 
خاص كسنتحدث اآلف عف أساليب تدريس المغة العربية في المراحؿ الثالث 

مكانات تطكيرىا .  كا 
 يسير تعميـ الصؼ األكؿ االبتدائي في سكرية في : في المرحمة اوبتدائية- 1

كعف طريؽ "  التحميمية التركيبية"مادة القراءة كفؽ الطريقة التكفيقية أك ما يسمى 
ربط القراءة بمكقؼ لغكم متكامؿ تككف فيو تمؾ القراءة متكسطة ما بيف المغة 

سماع  النمط المغكم السميـ باالعتماد عمى : "المحكية الكتابة كفؽ المراحؿ التالية
األذف كالتمفظ بو مراران باالعتماد عمى األذف، كالتمفظ بو مراران باالعتماد عمى 

المساف، كالقراءة في الكتاب تعتمد عمى المساف العيف، كمف ثـ الكتابة التي تعتمد 
عمى العيف كالميارة اليدكية، كقد تـّ ضبط نصكص القراءة ككتاباتيا، كيعمـ المعمـ 
كفؽ دليؿ المعمـ كيأتي كتاب القراءة في الصؼ الثاني مكمالن لمعممية التي بدأت 

في الصؼ األكؿ؛ كذلؾ لتمكيف التمميذ مف الميارات القرائية األساسية كيشير دليؿ 
المعمـ إلى أنو عمى المعمـ أال يفترض أف الطفؿ قد أتقف الميارات القرائية في 

ترسيخ معرفة التمميذ بالحركؼ كأصكاتيا " الصؼ األكؿ؛ لذلؾ تـ التركيز عمى 
كأشكاليا كالحركات التضعيؼ كالمد، كتركيز عمى الحركؼ التي ال تمفظ في معظـ 
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سالمة القراءة "كيزداد االىتماـ في الصؼ الثالث كالرابع عمى " الميجات العامية
الجو رية المعبرة، كمنيـ المعنى كاستنتاج أفكاره، كسرعة القراءة الصامتة المقركنة 
". بالفيـ، كاكتساب المزيد مف المعارؼ كالقيـ كاالتجاىات بما يتناسب كنمكه العقمي
أما في الصفيف الخامس كالسادس فيتسع مفيـك القراءة حيث يمتد إلى التقكيـ 

كاالستيعاب بمقدار ما يعنى بآلية المفظ كسالمة المغة عمى تنمية آفاؽ المتعمميف 
رىاؼ أذكاقيـ .  كخبراتيـ كصقؿ مشاعرىـ كا 

كيمكف االستفادة مف االتجاىات الحديثة في مسألة تعميـ القراءة حيث أكدت 
أف معدالت النجاح تتفاكت صعكدان أك "بحكث أجريت في كؿ مف إنكمترا كفرنسا 

ىبكطان بحسب التعرؼ المعتمد لمقراءة معياران لمنجاح كما أف لنكع  أداة القياس 
. ()" المستعممة تأثيره أيضان في ىذه المعدالت

كيعرض الدكتكر السيد إمكاف برمجة القراءة في ضكء مستكيات الدارسيف إذ 
: يقكؿ
كيمكف أف تبرمج ميارات القراءة في ضكء مستكيات الدارسيف بدءان مف تعرؼ "

الحركؼ كالتمييز بينيا كبيف األصكات كالمقاطع الصكتية كانتياء باستخالص 
المغزل النقد الحكـ مركران بتنظيـ عناصر المادة كتعرؼ الفكر كتدريبات عمى 

نيائيا التضاد في المفردات .  الخ... إكماؿ الجمؿ كا 
كعندما يككف الطفؿ أماـ كممة مكتكبة يعمد إلى تيجيتيا كنطؽ مقاطعيا 
بصكت عاؿ بالتدريج، كيستمع إلى الكممة المنطكؽ بيا كاممة ثـ يفيـ ما يقرأ، 

: فأمامو خمس مراحؿ
.  تعرفيا كفيميا–سماعيا -  نطقيا بصكت عاؿ– تيجيتيا –كممة مكتكبة 

كقراءة الكممة عمى ىذا النحك ينبغي لو أف يسبؽ بقراءة الكممة مقطعة إلى مقاطعيا 
لى مجاؿ  إذ إف الصعكبات المتعمقة باكتساب المقاطع ترجع إلى مشكالت المفظ كا 
بناء المقاطع، فقد يحصؿ المبس في تككيف المقطع كفي تجاكز مقطع إلى مككنات 
مقطع آخر، األمر الذم يدعك إلى تنكع  التمرينات الميكانيكية في قراءة المقاطع 
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كضركرة التعزيز في كؿ مرحمة، كالكممة المنطكؽ بيا جيدان تساعد عمى تعرفيا إذ 
: إف

عدـ تعرؼ الكممة محاكلة -  كممة غر منطكؽ بيا جيدان –قراءة المقاطع 
.  جديدة إعادة قراءة المقاطع

كمف التدريبات المبينة عمى التعمـ الذاتي ما يتعمؽ بفيـ الكممات مف خالؿ 
السياؽ، ككضع عناكيف لممقاطع المقركءة كاستخالص الفكر، كاإلشارة إلى 

.  إلخ... المغزل
كتتـ ىذه التدريبات في ضكء أسس التعميـ المبرمج كمف خالؿ الرـز 

التعميمية، حيث يستمع الدارس إلى النص المكتكب أمامو، فيقرأ بعينو كيستمع 
بأذنو إذ يككف النص مسجالن عمى شريط، ثـ يجب عف األسئمة المثبتة بعد النص، 
كيقارف بيف إجاباتو الصحيحة، فيصحح الخطأ، كتمنحو اإلجابة الصحيحة حفزان 

.  إلى اإلماـ
نما ال بد مف أف يحبكا القراءة، كالقراءة  كليس الميـ أف يتعمـ التالميذ القراءة كا 
الحرة معيف ال ينضب يعد لمتعبير بالمعاني كالمفاىيـ كالصكر كاألخيمة كاألساليب 
كالتراكيب، كما أف فييا تنمية لمشخصية كتكسيعان آلفاقيا الفكرية كالجمالية، كالتذكؽ 

. ()" األدبي ال ُينمى إال بالقراءة الحرة
أما في مجاؿ التعبير فينصب االىتماـ في الصؼ األكؿ االبتدائي عمى  
التعبير الشفكم لنقؿ المتعمـ مف لغة البيت عمى لغة التعمـ كتحاكؿ المدرسة 

االبتدائية في سكرية مف خالؿ حصص المحادثة كالتعبير التغمب عمى الكثير مف 
صعكبات االزدكاجية المغكية التي عاني منيا المتعممكف كتحاكؿ دفعيـ  إلى 

التحدث بالفصحى كتدربيـ عمى األنماط المغكية السميمة بمحاكاتيا كذلؾ باالعتماد 
عمى صكر المحادثة كمكاقفيا الكمية أك الجزية كال سيما في الصفيف األكؿ كالثاني، 
أما في الصفيف الثالث كالرابع فيستمر االىتماـ بالتعبير الشفكم إلى جانب التعبير 
الكتابي المعتمد عمى نصكص قصيرة ترتكز إلى خبرات التالميذ كتكافؽ ميكليـ 

كقدراتيـ أك عمى صكر تحكى قصة أك حكادث متسمسمة كتدريبات مف خالؿ أسئمة 
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لإلجابة مف خالؿ النص المكتكب أك القصة المركية كثمة تدريبات تدفع إلى 
.  تركيب جمؿ باالعتماد عمى الخبرات السابقة

كفي الصفيف الخامس كالسادس يككف تحفيز التمميذ كتزكيده بالثركة المفظية 
كاألنماط المغكية األساسية كالمكضكعات في ىذيف الصفيف بعضيا يدكر حكؿ مادة 

القراءة كبعضيا اآلخر يتصؿ باىتمامات التالميذ كالمناسبات القكمية كالكطنية، 
تدريبات حكؿ النص المختار لمتعبير "كيأخذ التعبير في ىذا الصؼ أنماطان منيا 

مف مثؿ كضع كممة أك تركيب في جممة أك اإلتياف بمترادؼ لمكممة كاستخداـ مفردة 
في معانييا المختمفة أك تحكيؿ بنية لغكية مف المفردات عمى المثنى ثـ عمى الجمع 

أك محاكاة النمط المغكم بصياغة بنية مماثمة كاستخداـ تشبيو مكجكد في سياؽ 
كثمة نمط تأليؼ نص شفكم أك كتابي باالستفادة مف مفردات كأساليب سباقة " آخر

كلكف ىناؾ مشكمة في تدريس التعبير في ىذه المرحمة تتعمؽ بتفاكت قدرات 
المعمميف في مسألة التعامؿ مع دركس التعبير الكاردة في المنيج أك مع  

.  المكضكعات الكظيفية كاإلبداعية التي ال تكجد ليا نصكص معززة
لقد أثبتت معطيات عمـك المساف الحديثة كمعطيات التربية أف تعمـ المغة يتـ 
مف خالؿ تراكيب المغة كأنماطيا أم إننا يمكف أف نعمد في المدرسة االبتدائية كال 
سيما في الصفيف األكؿ كالثاني عمى ما يمكف تسميتو بالتدريبات العالجية فبعد 

اإلصغاء إلى تعبيرات التالميذ يمكف أف ينطمؽ المعمـ إلى تصكيب األغالط 
المرتكبة كقد ندفع المتعمميف إلى الحديث الشفاىي عف بعض الصكر المعركضة 

كفي مراحؿ أخرل متقدمة قد نعمد إلى عركض كاقعة اجتماعية تككف  محكران 
كبشكؿ عاـ ال بد مف التركيز عمى التعبير الشفاىي في المرحمة . لمنشاط كالتعقيب

االبتدائية كعمى المعمميف حيث المتعمميف عمى الكالـ كتشجيعيـ عمى االستمرار 
فيو عمى أف يقـك المعمـ بالتقكيـ كالتصحيح كالتكجيو كما أنو يمكف أف يضع 

.  المتعمميف في مكاقؼ الكالـ كأف يقتصر دكره عمى المراقبة كالتشجيع
كفي الصفكؼ المتقدمة في المرحمة االبتدائية يمكف لممعمـ أف يدفع تالميذه 

إلى المطالعة، كال سيما في كتب تغني الثركة المفظية عمى أف تككف تمؾ المطالعة 
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. ممنيجة لحسف االستيعاب، كتمثؿ األساليب كحسف استخداـ الشكاىد المناسبة
سكاء أكانت مف القرآف الكريـ أـ مف األحاديث النبكية الشريفة أـ الشعر أـ الحكـ 
أـ األمثاؿ الفصيحة ليأتي الشاىد في السياؽ مميدان لو مرتبطان بما بعده فيحسف 

.  التدبيج دكف أف يككف غاية بحد ذاتو
أما في مجاؿ النحك فيتعمـ التمميذ في الصفكؼ األربعة األكلى أنكاع الكممة 

دكف المجكء إلى التحميؿ كاإلعراب مع التكضيح عمى أف الفعؿ يسبؽ الفاعؿ 
كالمبتدأ يسبؽ الخبر كمحاكلة تعكيد التالميذ عمى استخداـ األنماط المغكية مع فيـ 

.  المعنى مع بعض التعريؼ ببعض المفاىيـ النحكية البسيطة
أما في الصفيف الخامس كالسادس فكاف لمنحك كتاب خاص في كؿ صؼ 
يقتصر كؿ منيما عمى القكاعد الضركرية المعينة عمى صحة النطؽ كسالمة 

التعبير لتدريب التالميذ عمى ضبط الكالـ حديثان ككتابة كقراءة كتمكيف التالميذ مف 
تمييز الخطأ كمعرفة أسبابو لتجنبو كتكسيع ذخيرة التالميذ بأصكؿ االشتقاؽ 

كالتصريؼ، كمما يجدر ذكره في ىذا المجاؿ أف عمى المعمـ أف ينطمؽ مف أف 
النحك ليس غاية في حد ذاتو بؿ ىك كسيمة لسالمة المغة كعميو أف ينطمؽ مف أف 

حفظ القاعدة ليس اليدؼ األخير، بؿ ىك حسف استخداميا في تعبيره كعمى 
المحتكل كطريقة التدريس أف يركزا عمى المعنى ال المبنى كي ال ينفر المتعمـ مف 
النحك الذم انصب في الفترة السابقة عمى التعاريؼ النظرية كاألحكاـ اإلعرابية، 
كأىمؿ التدريب فقد كاف التركيز عمى استنباط األحكاـ كالقكانيف دكف االىتماـ 
باألىـ، كىك التطبيؽ االستعماؿ ناىيؾ بمسألة ىامة أكثر خطكرة كىي ضركرة 
استخداـ العربية الفصيحة كال سيما في دركس العربية كعمى األخص في دركس 

.  النحك
أما في مجاؿ اإلمالء كىك الرسـ الصحيح لمكممات فالصكرة الخطية رمز 

المدلكؿ عند أبناء المغة كفي مدارسنا ال يكتب التمميذ أم كممة قبؿ أف يمفظيا جيدان 
كيفيـ مدلكليا إال أنو قد تطمب منو تمؾ الكتابة قبؿ معرفة الحركؼ كميا أم قبؿ 

التجريد كقبؿ أف يتدرب عمى تمؾ الحركؼ منفصمة كمتصمة كثمة جيكد لدل 
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كثمة أنكاع . المؤلفيف في ترتيب دركس الكتابة اإلمالئية كفؽ ترتيب تجريد الحركؼ
لإلمالء منيا المنقكؿ مف عمى نص محدكد مف السبكرة أك الكتاب، أك المنظكر مف 

نص محدكد يعرض كتناقش صعكباتو ثـ يحجب أما غير المنظكر فال يعرض 
النص عمى السبكرة بؿ يقرأ كتناقش حاالتو الصعبة ثـ يحجب، كاإلمالء االختيارم 
عمى طريقة غير المنظكر إال أف الكممات الصعبة ال تكتب عمى السبكرة كال تناقش 

كىك محصكر في الصفيف الخامس كالسادس، أما اإلمالء القاعدم فيسير كفؽ 
.  دركس النحك

كما ينطبؽ عمى النحك ينطبؽ إلى حد كبير عمى اإلمالء مع دعكة صادقة 
.  إلى تكحيد الرسـ اإلمالئي لمكممات في الدكؿ العربية كافة

كنختـ في سياؽ تعميـ المغة العربية في مرحمة التعميـ األساسي الدعكة إلى 
: أسمكب التميير ال التحفيظ كالتسميع مع إدراكنا أف الميارة المغكية تتطمب ما يأتي

.  التعميـ المعرفي -1
 . التدريب كالتكرار -2

 . التكجيو -3

 . القدكة الحسنة -4

 . التشجيع التعزيز -5

الميارة التي تصؿ عمى العادة مع مالحظة أف االنتقاؿ إلى العادة قبؿ  -6
اكتساب الميارة يكقع في محذكرات كثيرة أقميا اكتساب تعمـ خاطئ تفكؽ 

 . صعكبة محكه صعكبة تعمـ جديد

: في المرحمتين اإلعدادية وال انوية- 2
نستعرض تحت ىذا العنكاف أساليب تدريس النحك كالتعبير كاألدب كالتذكؽ 

األدبي ففي مجاؿ النحك مّر تدريس ىذه المادة مف القياس إلى االستقراء عمى أف 
جاءت كتب النحك في الصفكؼ الستة متضمنة لنصكص أدبية شعرية أك نثرية 
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تتضمف فيما تتضمف شكاىد أك أمثمة عمى القاعدات الجزئية لمنقطة التعميمية 
.  الكبرل أال كىي عنكاف الدرس

القيمية منيا : كتعمد تمؾ الكتب بعد عرض النص كبعض األسئمة عنو
كالمعرفية إلى عنكاف اسمو الشرح يتضمف استقراء األمثمة لمكصكؿ عمى  القاعدة 
الجزئية ثـ يأتي بعد ذلؾ ما يمكف أف نسميو بالتقكيـ البنائي أك المرحمي ثـ يتـ 
االنتقاؿ إلى استقراء أمثمة القاعدة الجزئية التالية المستخمصة مف النص كىكذا 
دكاليؾ، كيتفاكت أسمكب استخالص األمثمة كمف ثـ استقراء األمثمة بيف مدرس 
كآخر كصؼ كآخر فبعض المدرسيف ينبرم إلى كتابة األمثمة دكف استخالص 

منطقي كيشير إلى مكاطف الشاىد تمميحان أك تصريحان تكفيران لمجيد أك لمكقت كما 
يدعي بعضيـ، مما يحـر المتعمميف مف التعمـ الذاتي كاالستقراء الذم يرسخ التعمـ 

.  كينمي حب التعمـ االكتشافي
 كىنا تبرز مسألة دكر المعمـ الذم يجب أف يككف مشرفان كمكجيان أكثر منو 

ممقنان ككاعظان يفسح في المجاؿ بالتعمـ الذاتي كاالكتشاؼ كيستكعب أف النحك 
كقكاعده في خدمة التعبير الشفاىي كالكتابي كليس غاية بحد ذاتو، مع سعي ىذا 
المدرس إلى أف يككف قدكة حسنة في مجاؿ األداء المغكم ألف لمقدكة الحسنة أثران 

. كبيران في المحاكاة، كال بأس مف تقتحـ مدارسنا مجاؿ المختبرات المغكية
فالسائد في مدارسنا في مجالي التعبير الكظيفي أك : أما في مجاؿ التعبير

اإلبداعي ىك كتابة نص المكضكع عمى السبكرة، كقراءة ىذا النص، كالبدء بتسجيؿ 
عناصر ىذا المكضكع بأسمكب يختمؼ مف مدرس آخر فبعضيـ يأتي بالمكضكع 
كعناصره، كال يتكرع آخركف عف كتابة ما سمكه بالمكضكع النمكذجي أك المثالي، 
فالمكضكع سكاء أكاف مقرران في الكتاب أـ مف عند المدرس ىك مفركض عمى 
المتعمميف، كجاءت مسألة كتابة بعضيـ لمعناصر كالشكاىد ضربة أخرل تحـر 
المتعمميف مف اإلسياـ المغكم كالفكرم في طرؽ ىذا المكضكع أك ذاؾ ناىيؾ 

بمسألة مف يكتب ما يسميو المكضكع المثالي فتككف الضربة القاضية مع الحرماف 
مف التعبير الشفاىي، كلكننا في مقابؿ ىذه السمبيات لدل بعض المدرسيف نجد 
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مدرسيف آخريف يطمبكف مف تالميذىـ تخير مكضكع ما، ثـ ينطمقكف إلى المتعمميف 
القتراح عناصر لو، كاستعراض مجمكعة مف الشكاىد ثـ يطمبكف منيـ الكتابة في 

كماؿ المكضكع في المنزؿ عمى أنو كظيفة .  بعض العناصر كا 
كثمة مشكمة أخرل تتعمؽ بالتعامؿ مع النصكص المساعدة لمكضكع التعبير 

إذ حار بعض األخكة المدرسيف في كيفية التعامؿ "التي تشكؿ الزاد المغكم المعزز 
مع ىذا الزاد المغكم كفي كيفية اإلفادة مف نصكصو كتدريباتو، فاكتفى بعضيـ 

قراءة النص أك النصكص كحؿ تدريباتيا، أك قامكا بتحكيؿ درس التعبير عمى درس 
قراءة مشركحة أك صامتة كأبقكا كتابة المكضكع كظيفة لممنزؿ أك عمد بعضيـ إلى 

... تحفيظ ىذه النصكص أك جزءان منيا بشكؿ جامد
كلكحظ قمة االىتماـ بالتعبير الشفاىي بعد كتابة العناصر عمى الرغـ مف 

 كلما كاف التعبير في ىاتيف المرحمتيف ال يجرم عمى السجية ()"أىمية ىذا التعبير
بؿ ال بد فيو مف صقؿ الفكرة كتشذيب الكممة كالدقة كالعمؽ حيث ىك معرَّض لنقد 

تمييد مناسب، : اآلخريف لذا ال بد مف أف نراعي مجمكعة مف األمكر فيو مف مثؿ
كعرض لنص المكضكع كقراءة ىذا النص كتذليؿ صعكباتو المغكية خشية الكقكع 
في غمط تفسير معنى كممة ما، كما ال بد مف أف يحيط المتعممكف بجك المكضكع 

معرفيان، كيككف استخالص العناصر بعد قبكؿ ما يقترحو المتعممكف ثـ الغربمة 
كالتبكيب، مع تجاكز تمؾ الالزمة التي طبعت المتعمميف بطابع كاحد أال كىي 
المقدمة كالعرض كالخاتمة فالعرض قد يتضمف عنصران أك ثالثة أك أربعة كفي 

براز مشاعر مع االستفادة مف . الخاتمة ال بد مف خمكص إلى نتائج كعرض آراء كا 
كثـ . (النحك كاألدب كالنصكص كالقراءة)فركع العربية كميا في  كتابة المكضكع 

عطاء تكجييات كمالحظات تككف  االستماع عمى نماذج مف كتابات المتعمميف كا 
تماـ المكضكع كتشجيع المتعمميف عمى تقكيـ كتاباتيـ  نبراسان لتجاكز األغالط كا 

. ككتابات زمالئيـ مستخدميف المنطؽ النقدم القكيـ مبنى كمعنى 
: أما في مجال األدب والنصوص والتذوق األدبي
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 يقتصر تدريس األدب كالنصكص في المرحمة اإلعدادية عمى تعريؼ مكجز 
لحياة األديب كمف ثـ قراءة النص الشعرم أك النثرم مف المعمـ كمف ثـ مف الطمبة 
المجيديف ثـ يبدأ المدرس بشرح األلفاظ الجديدة التي تساعد في شرح األبيات، كبعد 
االنتياء مف شرحيا يعمد المدرس بالتعاكف مع الطمبة إلى استخالص الفكرة العامة 

كالفكرة الرئيسة المكجكدة بالنص، كمف ثـ يستعرض القيـ كاالتجاىات الكاردة 
بالنص، كما يمكف أف يجرم بعض التدريبات المتصمة بفيـ النص، أك بعض 

التدريبات النحكية كالصرفية ككثيرة ىي األحياف التي يتندر فييا بعض المدرسيف 
في مسألة نحكية أك صرفية، مما ال يندرج  في سياؽ المنيج المقرر كىي مما 
حفظكه كرأكه مف سنكات سابقة، كعمدت الكتب مف فترة قريبة إلى الطمب مف 

الطمبة بياف الصكر التي أعجبتيـ مع تعميؿ سبب اإلعجاب كال يعدـ كجكد بعض 
التدريبات التي تدفع الطمبة إلى النشاط المغكم الذاتي مف مثؿ الكشؼ بالمعجميات 
أك العكدة إلى كتب التراث أك بعض كتب تاريخ األدب كلكف ىذه التدريبات ميممة 

.  إلى حد كبير
أـ في المرحمة الثانية التي يبدأ فييا الطمب إلى الطمبة القياـ بالدراسة األدبية 
لأللفاظ كالتراكيب كالمشاعر كالعكاطؼ كبياف المحسنات المفظية كالبديعة كالصكر 
البيانية كالمكسيقا كالخياؿ كالتدريس فييا ال يخرج في ىذه المرحمة عف  الطرائؽ 

: الثالث التالية
األكلى منيا تتبع المنيج القياسي مف حيث إصدار األحكاـ المسبقة قبؿ بدء 

المعالجة، أما الطريقة الثانية فتتبع المنيج االستقرائي حيث تعرض نماذج أدبية مف 
حيث المبنى كالمعنى كمف ثـ . العصر كيقـك الطمبة بدراستيا بإشراؼ المدرس

استنباط الخصائص التي يتكقع أف تككف السمات األدبية لمعصر المأخكذة منو مع 
التركيز عمى الجانب البالغي، أما الطريقة الثالثة فتعنى أكثر ما تعنى باألحكاـ 
النقدية كالتذكقية كبالتعبير األدبي كبشكؿ عاـ ال نممس أثران لممناىج الجديدة في 

تدريس مادة األدب كالنصكص فال أثر لممنيج النفسي الذم ُيعنى بشخصية األديب 
كتاريخيا ألنيا تتدخؿ في اإلبداع األدبي كتؤثر فيو مف خالؿ مفيـك الالكعي، 

ككذلؾ ال أثر لممنيج االجتماعي الذم يرل أف األدب جزء مف البنى الفكقية التي 
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تعكس البنى التحتية حيث التناظر قائـ بيف اليياكؿ األدبية كاليياكؿ االجتماعية، 
كال نرل اطالعان عمى المنيج الشكالني الذم يقكـ عمى تفسير النصكص تفسيران 

عقالنيان عمميان كالنظر إلى األدب عمى أنو ظاىرة طبيعية يمكف دراستيا كفؽ المنيج 
العممي حيث تحمؿ عناصر األثر األدبي باالستناد إلى عمـ المساف كما ال ينطمؽ 
: تدريس األدب مف إدراؾ أف أركاف العمؿ األدبي متفاعمة عضكيان فيما بينيا مف

 مف خالؿ بحثو في رسالة ()كقد استطاع الباحث (المرسؿ كالمتمقي النص)
الدكتكارة أف يتكصؿ إلى اقتراح أىداؼ جديدة كأكثر تفصيالن لتدريس األدب في 

كيمكف أف تمثؿ معايير لتقكيـ محتكل كتب األدب . المرحمة الثانكية السكرية
. كتدريسيا

لغوي : أووً 
.  أف ُتغنى حصيمة الطالب المغكية كال سيما المفظية -1
 .  أف يتتبع ما يقرأ كما يستمع إليو مع القدرة عمى الفيـ كالتمخيص -2

 . أف يشرح األفكار كالغايات التي يتضمنيا النص األدبي -3

 . أف يقرأ النصكص مع فيمو لما يقرأ -4

 . أف يضبط النصكص في ضكء معارفو النحكية كالصرفية -5

 . أف يمقى النصكص األدبية إلقاء معبران عف المعنى -6

 . أف يحدد الفكر العامة كالرئيسة في عبارات سميمة كدقيقة -7

 . أف يشرح النص األدبي شرحان أدبيان كفؽ مفيكـ الدراسة األدبية -8

 . أف يحمؿ النص األدبي مبينان جماليتو كأفكاره -9

 . أف يعطي نبذة كافية عف حياة  األديب -10

 . أف يذكر مناسبة النص، كالظرؼ الذم قيؿ فيو -11

 . أف يحفظ عددان مف األبيات مف كؿ قصيدة -12
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أف يظير بعض مالمح البيئة الطبيعية كاالجتماعية كالسياسية التي  -13
 . يصكرىا النص

 . أف يشير مف خالؿ الفيـ إلى البيت أك المقطع الذم يتضمف فكرة ما -14

 . أف يبيف التطكر الداللي لأللفاظ -15

أف يعطي نبذة عف العصر كخصائصو األدبية كالثقافية كقيمة اآلثار التي  -16
 . أبدعت فيو

 أف يشرح المذاىب األدبية محددان خصائصيا كسماتيا العامة عالميان كعربيان   -17

 .أف يشرح الفنكف األدبية محددان خصائصيا كأشكاليا قديمان كحديثان  -18

تعبيري :  انياً 
.  أف يفسر أىمية السياؽ في إعطاء األلفاظ قيمة -1
 . أف يشرح مقكلة المغة أداة لمتعبير عف المعاني كاألفكار كالمشاعر -2

 . أف يستخدـ الشكاىد الشعرية كالنثرية المناسبة في المكضكعات األدبية -3

أف يتمثؿ القيـ المبثكثة كاألعراؼ كالتقاليد اإليجابية السائدة في النصكص  -4
 . األدبية في تعبيره الشفكم

 .كاالبتكار كالسالمة المغكية (التفرد أك التميز)أف يعبر تعبيران يتسـ باألصالة  -5

 . أف يكظؼ األساليب األدبية المكتسبة في تعبيره -6

 . أف يكتشؼ الصمة بيف الحالة الشعكرية لألديب كالنص الذم أبدعو -7

 . أف يحدد الداللة التعبيرية لبعض أصكات الحركؼ في الكممات كالتراكيب -8

أف يظير الصمة بيف تطكر الحياة مف جية، كاستخداـ األلفاظ في التعبير مف  -9
 . جية أخرل

 . أف يصؼ بأسمكبو الخاص الكائنات الحية المكجكدة في البيئة -10
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تذوقي، جمالي  :  ال اً 
.  أف يحدد الغرض األدبي لمنص -1
 .لمنص (المفظية كالمعنكية)أف يحدد أبرز السمات كالخصائص األسمكبية  -2

 . أف يشير إلى مكاطف الجماؿ في النص األدبي -3

 . أف يشير إلى خصائص األلفاظ كالتراكيب، كما في التعبير مف إيحاء -4

 . أف يقارف بيف عبارة كأخرل أك بيت كبيت مف حيث األسمكب كالفكرة -5

 . أف ينقد النص كيحممو باالستناد إلى أسس النقد كمبادئو األساسية -6

 .  أف يشرح الصكر األدبية كيتذكقيا -7

أف يفسر بنى الصكر، كأنماطيا، كالرمكز كمدلكالتيا، كدكرىا في التعبير عف  -8
 . مقاصد األديب

أف يحدد المشاعر السائدة في النص، العاطفة التي تنظـ ىذه المشاعر،  -9
 . كاألدبيات األكثر تعبيران عنيا

أف يكازف بيف قصيدتيف لمشاعر نفسو، أك بيف قصيدتيف لشاعريف في  -10
 . غرض كاحد

أف يرد النص إلى مذىبو األدبي أك المدرسة األدبية أك فنو األدبي أك  -11
 . غرضو األدبي الذم ينتمي إليو

 . أف يبيف السمات الفنية المميزة ألسمكب األديب -12

 . أف يبيف مكانة األديب بيف أدباء عصره، كاألثر األدبي الذم تركو -13

 . أف يذكر مراحؿ التجربة األدبية لألديب، كسمات كؿ مرحمة -14

يقاعاتو كداللتيا المعنية كالعركضية -15  . أف يبدم رأيو بمكسيقا النص كا 

 . أف يبيف أثر البيئة كالتراث األدبي كالثقافي في إنتاج األديب كأسمكبو كفكره -16
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قيمي، أخالقي، وجداني  : رابعاً 
.  أف يميؿ عمى القراءة كيشغؼ بيا -1
 .  أف يتصؿ بالكتب كالمصادر التي تشبع ميكلو نحك القراءة -2

 . أف ُيحس بالحياة مف خالؿ تعبيره عنيا -3

أف يقؼ مكقفان إيجابيان مف قيمة العمؿ ميما كاف نكعو، كمف العامميف  -4
 . المنتجيف

 . أف يبيف الصدؽ كالكفاء كاإلخالص كالشجاعة كالعمـ في سمككاتو -5

 . أف يؤمف بالنياية الحتمية لمشر كالعاقبة الفضمى لمخير -6

 . أف يقتبس القيـ كيضمنيا في تعبيره بصكرة سميمة -7

 . أف يقؼ مكقفان إيجابيان مف معاناة األديب -8

فردي : خامساً 
.  أف يقرر القرار المناسب بخصكصو كباستقاللية -1
 . أف تظير األصالة االبتكار في مكاقفو كسمككاتو -2

 . أف تظير مكاىبو األدبية الخاصة -3

 . أف تدؿ معارفو كسمككاتو عمى شخصيتو المتكاممة -4

أف يربط بيف المفيكمات، كما يتصؿ بيا مف مياديف العمـك بصكرة تعزز كحدة  -5
 . المعرفة كتكامميا

 .  أف يحؿ المشكالت التي تكاجيو -6

 
 

 فكري: سادساً 
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أف يربط المفيكمات القديمة بالمفيكمات الحديثة في نظرة تطكرية عمى  -1
.  المستكييف العربي العالمي

 . أف يقؼ مكقفان إيجابيان كاعيان مف األفكار الجديدة كالقضايا المعاصرة -2

أف يميز بيف القيـ اإليجابية كالقيـ السمبية في ضكء المنظكمة القيمية  -3
 . اإلنسانية

 . أف يشرح بعض المصطمحات الفكرية كاألدبية في النصكص األدبية -4

 . أف يكتشؼ الصمة بيف المغة كالفكر -5

 . أف يفسر تكامؿ المغة كالفكر -6

اجتماعي  : سابعاً 
أف يشرح العادات االجتماعية التي كانت سائدة عند العرب، كتطكر ىذه  -1

.  العادات عبر العصكر
أف يشرح العادات االجتماعية التي كانت سائدة لدل بعض الشعكب  -2

 . األخرل

 . أف يفسر الظكاىر المشكالت االجتماعية المحمية كالعالمية -3

 . أف يتمثؿ العادات االجتماعية الصحيحة لتغدك سمككان يكميان  -4

 . أف يقدر الكالديف كالمربيف ككبار السف -5

 . أف يتمثؿ المسائؿ المتصمة بمستقبؿ حياتو كدكره االجتماعي في المستقبؿ -6

 . أف يقؼ مكقفان معاديان مف المفسديف لممجتمع كالمخميف بقيمو -7

 . أف يربط بيف النص كقائمو، كالكاقع االجتماعي الذم أفرزه -8

أف يذكر أياـ العرب المشيكرة كأثرىا االجتماعي كالقكمي كالقيمي، كما  -9
 . تتضمنو مف قيـ

ديمقراطي :  امناً 
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.  أف يؤمف بأىمية الحرية كيدافع عنيا -1
 . أف يتقيد بحدكد حريتو الفردية -2

 . أف يتمسؾ بالمبادئ الديمقراطية -3

 . أف يرفض الظمـ كاالستبداد كالتسمط -4

أف يتمثؿ قيـ المحبة كالعدالة كالمساكاة في سمككو عمى الصعيديف الفردم  -5
 . كاالجتماعي

 . أف يرفض التبعية كاالستغالؿ -6

 . أف يتجنب المجكء إلى العنؼ كالتيديد كيرفضو -7

 . أف يثمف قيمة األمف كاالستقرار كالسالـ العادؿ -8

 . أف يقدر آراء اآلخريف -9

 . أف يؤمف بأىمية التعاكف كالعمؿ الجماعي كفؽ مفيـك ركح الفريؽ -10

 . أف يؤمف بدكر األدب كاألديب في التصدم لمشكالت العصر -11

قومي : تاسعاً 
أف يفخر بالقيـ العربية األصيمة مف خالؿ اتصالو بالتراث األدبي العربي   -1
أف يفخر بأبطاؿ العرب الذيف قدمكا تضحيات لمدفاع عف الكطف، كنصرة  -2

 . الحؽ

 . أف يفخر بالماضي العربي المجيد -3

 . أف يقؼ مكقفان معاديان مف أعداء أمتو -4

 . أف يؤمف بعدالة قضايانا القكمية -5

 . أف يعبر بالمفظ كالسمكؾ عف االنتماء القكمي كالكالء لألّمة العربية -6
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أف يعبر بالمفظ كالسمكؾ عف قناعتو بحتمية الكحدة العربية، كرفض  -7
 . التجزئة

أف يشرح الطبيعة العنصرية لمصييكنية، ككاقع كفاح شعبنا مف أجؿ  -8
 . القضية الفمسطينية كمعاناتو

 . أف يفخر بالطابع اإلنساني لقكميتنا العربية -9

 . أف يظير حبو كارتباطو بأرضو لفظان كسمككان  -10

إنساني : عاشراً 
.  أف يتمثؿ بسمككو القيـ اإلنسانية التي تبرزىا النصكص -1
 . أف يكظؼ الخبرات اإلنسانية في مكاقؼ الحياة -2

 . أف يحدد صفات المجتمعات اإلنسانية كتمايزىا -3

أف تظير مكاكبتو لمحضارة اإلنسانية المعاصرة في مكاقفو كسمككاتو آخذان  -4
 . بمظاىرىا اإليجابية نابذان مظاىرىا السمبية

 .  أف يتعاطؼ مع قضايا الشعكب المستضعفة، كيؤيدىا عف قناعة -5

أف ُيظير في مكاقفو الحياتية محبتو لإلنساف، كسمك مشاعره اإلنسانية نابذان  -6
 . التعصب الطائفي كالعنصرم

 . أف يقؼ مكقفان إيجابيان مف البيئة كالحفاظ عمييا -7

 . أف يسمؾ سمككات إنسانية في ضكء ما زكد بو مف معارؼ كخبرات -8

كبالنسبة إلى استخداـ التقنيات في عممية تدريس العربية، فإنو يقتصر عمى 
األجيزة التقميدية مثؿ المسجمة كالسبكرة الضكئية كبعض الكسائؿ التقميدية مثؿ 
المكحات الكبرية كالبطاقات الجيبية، كنادران ما يستخدـ الفيديك عمى الرغـ مف 

المحاكالت العديدة المبذكلة الستخداـ التقنيات الحديثة في الكتابة العربية كنشر 
كقد يعكد ذلؾ إلى المكاقؼ السمبية مف بعض المدرسيف تجاه . العربية كتعمميا
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التقنيات كرغبتيـ بالتدريس كفؽ ما تعممكه سابقان، عمى الرغـ مف أف ىذه األجيزة 
تمكنيـ مف تكفير الجيد كالكقت في حاؿ تكافرىا قد يعكد إلى نقص التدريب عمييا 

كىناؾ برنامج تمفازم تقدـ مف خاللو بعض دركس العربية . كعدـ ثبكت فعاليتيا
كال بد مف تشجيع المدرسيف كالمتخصصيف عمى إعداد كسائؿ . لممراحؿ الثالث

نجاز برامج لغكية تعرض بالحاسكب كاآلالت  كفؽ النظرة النظمية المتكاممة كا 
. التعميمية تيسر تعمـ العربية كتؤدم إلى تعمـ متقف 
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: النشاط المغوي في المدارس السورية- سادساً 
كتتجمى فعالية المناشط المغكية غير الصفية في تعمـ العربية، ككنيا تكفر 

ثبات شخصياتيـ بعيدان عف  الفرص المناسبة لمطالب لمتعبير عف أنفسيـ، كا 
الحصص الدراسية، فيككنكف أكثر فاعمية نتيجة اىتماماتيـ المباشرة في اختيار 
منشط ما مف المناشط المغكية، مما يساعد عمى االنتفاع منو في مجاالت األداء 

المغكم، كتحمؿ المسؤكليات، كمما يساعد عمى النمك األفضؿ في شخصية المتعمـ 
مف نكاحييا المختمفة الخمقية، كاالجتماعية، الفنية، فيصبح بالتالي أقدر عمى 

التكيؼ مع المحيط الذم يعيش فيو نتيجة بنائو، كاكتسابو ميارة المغة، كما جناه 
عميو ىذا االكتساب كأنو يمكننا مف أف ننيط بالمناشط المغكية غير الصفية 

: الميمات التالية 
.  تعزيز تدريس المغة العربية -1
 . زيادة الحصيمة المغكية لممتعمـ -2

 . تنمية ميارات المتعمـ المغكية -3

 . تنمية المكاىب األدبية، كالفنية لدل المتعمميف -4

 . تقضية أكقات الفراغ بما ىك مفيد -5

 . خمؽ مكاقؼ متشابية مع مكاقؼ الحياة، كاكتساب السمكؾ الصحيح حياليا -6

تحقيؽ النمك األمثؿ في الجكانب الخمقية كاالجتماعية كالنفسية كالتعميمية في  -7
 . شخصية المتعمـ، كمعالجة الخمؿ إف كجد

 . تبادؿ الخدمات بيف البيئة، كالمدرسة -8

: كليذه المناشط أسسيا التي مف أىميا
أف يسعى كؿ لكف مف ألكاف النشاط الخاص بالمغة العربية إلى تحقيؽ ىدؼ  -1

.  أك أكثر مف أىداؼ المناشط عمى التمقائية غير الصفية
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 . أف يقكـ ىذا النشاط عمى التمقائية المكجية -2

أف يجرم في مجاالت حيكية طبيعية، مما تزخر بو مكاقؼ الحياة العممية في  -3
 . المجتمع الخارجي

 .  ()أف يككف بينو كبيف المنيج ترابط كتكامؿ  -4

: أما مجاالت المناشط المغكية غير الصفية فيي
اإلذاعة المدرسية، كالصحافة المدرسية، كالمكتبة المدرسية، كالقراءة الحرة، 

كالجماعة األدبية، كالمراسالت األدبية، كنادم المغة العربية، كالخط العربي، كالتمفاز 
.  كالمسرح المدرسي

تاريخ        (4/3)47/543كقد عممت كزارة التربية البالغ الكزارية رقـ 
 بخصكص تنفيذ النشاط المغكم في المدارس اإلعدادية كالثانكية 12/2/1985

: الرسمية كالخاصة كجاء فيو
ـ 14/1/1984تاريخ  (4/3)2106/543تضمف البالغ  الكزارم ذك الرقـ 

الناظـ لتكزيع عالمات المغة العربية لممرحمتيف اإلعدادية كالثانكية تقدير النشاط 
المغكم الذم يمارسو كؿ طالب بإشراؼ مدرسي المغة العربية في كؿ مدرسة 
ف النشاط المغكم ال يقؿ شأنان في  كبالتعاكف مع الجياز اإلدارم الذم فييا، كا 

. مردكده التعميمي كفكائده المحصمة مف التعميـ في نطاؽ الخطة الدراسية المقررة
لذ نذكر السادة مدرسي المغة العربية كمدرساتيا بالبالغ الكزارم ذم الرقـ 

كما نرغب .  تنفيذ ما جاء في مضمكنو8/5/1985تاريخ  (4/3)1104/543
: إليكـ تنفيذ ما يمي

يقدـ الطالب إلى مدرسة في كؿ فصؿ كحد أدنى لمنشاط المغكم تمخيص 
لكتاب طالعو ال يقؿ عدد صفحات عف مئة أك تمخيص لمختارات ال يقؿ مجمكعيا 
عف مئة صفحة كيككف التمخيص منو جزءان مف دفتر التعبير، يطمع عميو المدرس 
كيقكمو كيسجؿ عميو درجة النشاط في كؿ فصؿ، عمى أف تككف ىذه الكتب مف 
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الكتب الذم كافقت عمييا كزارة التربية كالمشار إليو في بند المطالعة مف منياج 
.  المرحمتيف اإلعدادية كالثانكية

كيراعى عند تقدير الدرجة جكانب األنشطة األخرل التي ينفذىا الطالب في 
: كؿ فصؿ مف أكجو النشاط المغكم السائرة في المدارس السكرية ما يأتي

: الصحافة المدرسية: أووً 
صحيفة الصؼ أك الشعبة كىي جدارية تعمؽ في داخؿ الصؼ معبرة عنو  -1

بكصفو مجتمعان صغيران لو إمكاناتو الخاصة كىي ميداف لمنشاط المغكم يشرؼ 
عمييا مدرس العربية، كيتكلى تحريرىا طالب الصؼ المقسميف إلى مجمكعات 

.  بعد أف تحدد مكضكعاتيا. تتكلى كؿ مجمكعة منيا إخراج عدد منيا
صحيفة الحائط كتعد مرآة المدرسة كيقـك باإلشراؼ عمييا ىيئة تختارىا إدارة  -2

المدرسة مف بيف المدرسيف كالطالب، كيككف مدرس العربية أحد أعضاء ىذه 
الييئة، أما ىيئة التحرير فيي مف الطمبة ذكم الميكؿ الصحفية كتتكلى 

مراجعة المكضكعات كالتحقؽ مف صحة مادتيا كسالمة عبارتيا ثـ تختار 
أجكدىا كتنظمو في تبكيب منسؽ كميذب كتتفاكت أعداد إصدارىا بيف مدرسة 

 . كأخرل تبعان لنشاط المدرسة

كىي عبارة عف نشرة ثقافية أدبية غر دكرية تمثؿ النشاط : مجمة المدرسة -3
المغكم في المدرسة كما تككف المساف المعبر عنيا ُيختار ليا اسـ كتتكلى 

أمكرىا ىيئة األشراؼ عمى الصحيفة الجدارية كيحررىا الطالب المكىكبكف في 
كتابة القصة أك المقالة أك المسرحية أك نظـ الشعر كما يعرض فييا الجديد 

 . مف التجارب كالنظريات كاألخبار المدرسية كالعامة

تستطيع بعض المدارس إصدار صحيفة خاصة : صحؼ المناسبات -4
 . بالمناسبات القكمية كاالجتماعية كالمدرسية

 

: (النشاط المكتبي)القراءة الحرة -  انياً 
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مف المفيد أف تسعى المدرسة إلى عقد صداقات ما بيف طالبيا كالكتب بعد أف  
تزكد مكتبة المدرسة بما يشكؽ الطالب كيستيكيو مف الكتب، كمف الضركرم إيجاد 

.  حكافز إلقباؿ الطمبة عمى القراءة الحرة
كلقد استطاعت كزارة التربية السكرية في السنكات األخيرة أف تبعث الحياة في 
المكتبات المدرسية عف طريؽ تقديـ المساعدات المالية سنكيان لكؿ مدرسة مف أجؿ 

غناء مكتباتيا مف كاردات صندكؽ % 10كما خصصت نسبة . شراء الكتب كا 
التعاكف المدرسي لصالح المكتبة، كحددت األسبكع األكؿ مف شير شباط في كؿ 

عاـ أسبكعيان لممكتبة تجمع فيو تبرعات الطالب كاألىميف لمّد مكتبة المدرسة 
قامة دكرات تدريبية ألمناء المكتبات تطمعيـ عمى أصكؿ تنظيـ المكتبات  بالكتب، كا 

.  المدرسية ككيفية اإلعارة منيا، كقد بدأت ىذه العناية تأتي أكميا
: اإلذاعة المدرسية-  ال اً 

تعد اإلذاعة المدرسية منشطان لغكيان ىامان، فمف خاللو ثمة نشاط لغكم لمطالب 
الذم يعمؿ معدان لمبرامج فتغرس فيو ركح البحث كالتنقيب، كذلؾ الذم يعمؿ مذيعان 

فييا مما ينمي شخصيتو كجرأتو األدبية، كما تفيد المستمعيف الذيف يفترض أف 
تغنى معارفيـ كأف يدربكا عمى حسف االستماع كدقة الفيـ كالنقد، كىي ميداف فسيح 

لتدرب عمى التمرس بالفصحى، كجكدة األداء، إذا ُأحسف استخداميا كاإلشراؼ 
كالكاقع الحالي في المدارس السكرية ىك كجكد أجيزة اإلذاعة . الكاعي عمييا

المدرسية في معظـ المدارس، تُقدـ فييا نشرات أخبار عامة كمدرسية كمقطكعات 
أدبية كبعض الطرائؼ كالفكاىات الميذبة كالتكجييات السمككية كالثقافية كالقكمية 
.  كبعض األناشيد، كبعض المقابالت، كالمباريات الثقافية في مختمؼ ألكاف المعرفة

 
 
: النشاط التم يمي- رابعاً 
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لمنشاط المسرحي دكر ىاـ م األداء المغكم كما لو مردكد تربكم في مجاالت 
تجاكز االرتباؾ كالخجؿ كتقكية الشخصية كتجاكز المشكالت النفسية السيمة، ككاقع 
المسرح المدرسي الراىف ىك كجكد لجنة لمنشاط التمثيمي تعمد في المناسبات إلى 

تقديـ أعماؿ فنية تتمثؿ في عرض مسرحية أك حفؿ منكعات كتفتقر معظـ 
المدارس االبتدائية كاإلعدادية كالثانكية إلى كجكد مكاف مناسب لتقديـ ىذه األعماؿ 

. الفنية حيث ال تكجد مسارح مدرسية في العديد مف المدارس
كىناؾ إدارة لممسرح المدرسي في كزارة التربية كمديرياتيا كتقكـ تمؾ المديريات 
بإعداد ندكات فنية تؤىؿ الطالب الذيف يرغبكف في العمؿ المسرحي كلكنيا قميمة 

كما تكفد الكزارة بعض المدرسيف أك المعمميف إلى دكرات إلى المعيد العالي لمفنكف 
.  المسرحية في دكرات فنية

أما كتب التراث التي تدعك مناىج العربية إلييا فتنحصر في المعمقات كبعض 
كتب الجاحظ كأبي حياف التكحيدم كالمبرد كالمقامات كياقكت الحمكم كثمة تكجيو 

شكقي ضيؼ  . شكرم فيصؿ كد. إلى بعض الكتب األدبية مف مثؿ مؤلفات د
كحنا الفاخكرم، أما المعجمات  فيي المعجمات العربية مف لساف العرب كالقامكس 
.  المحيط كالكسيط كمختار الصحاح كثمة معجـ لغكم سكرم ىك المعجـ المدرسي
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: إعداد معمم المغة العربية لغويًا وتربوياً : سابعاً 
الكفايات المطمكبة لدل المتقدميف كالمتقدمات إلى مينة تدريس المغة -  أ
يتـ تعييف مدرسي المغة العربية كمدرساتيا عف طريؽ مسابقة انتقاء : العربية

ككانت إعالنات المسابقات قبؿ عاـ . مدرسيف كمدرسات تعمف عنيا كزارة  التربية
ـ تشترط حصكؿ المتقدـ أك المتقدمة عمى شيادة اإلجازة في المغة العربية 1999

كآدابيا مف جامعة معترؼ بيا فقط، دكف اشتراط حصكؿ المتقدـ عمى شيادة دبمـك 
التأىيؿ التربكية كيعيف الناجحكف في المدارس اإلعدادية كالثانكية كبعض المعاىد 
المتكسطة التابعة لكزارة التربية التي تتضمف مناىجيا مادة المغة العربية، كمنذ عاـ 

ـ اشترطت كزارة التربية حصكؿ المتقدميف كالمتقدمات لممسابقة عمى شيادة 1999
كثمة التزاـ . دبمـك التأىيؿ التربكم باإلضافة عمى شيادة اإلجازة في المغة العربية

قسـ )مف كزارة التربية في سكرية بتعييف خريجي معاىد إعداد المدرسيف المتكسطة 
حيث يدرس طمبة تمؾ المعاىد سنتيف بعد الشيادة الثانكية العامة  (المغة العربية

كيسمى ىؤالء مدرسيف مساعديف لمتدريس في المدارس االبتدائية كفي بعض 
.  الحاالت في المدارس اإلعدادية

تقيـ كزارة التربية في سكرية دكرات تدريبية : التدريب في أثناء الخدمة- ب
لممدرسيف كالمدرسيف المساعديف في أثناء العاـ الدراسي كالعطمة الصيفية بشكؿ 

.  دكرم
.  كما تدعك إلى العديد مف المحاضرات المتخصصة

كفي السنتيف الماضيتيف أكفدت الكزارة المدرسيف القائميف عمى رأس عمميـ 
ممف لـ يحصمكا عمى شيادة دبمـك التأىيؿ التربكم إلى كميات التربية بإجازة دراسية 

.  مأجكرة لمحصكؿ عمى شيادة دبمـك التأىيؿ التربكم
 فإف 1999كبعد صدكر الالئحة الداخمية الجديدة لكميات التربية في عاـ 

إما النظاـ التكاممي حيث ينتسب : إعداد مدرسي العربية سيككف كفؽ أحد نظاميف
الطالب إلى كمية التربية لمدة خمس سنكات يدرس فييا المكاد المغكية كالتربكية 

.  كالعامة كالكظيفية
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ما النظاـ التتابعى حيث ينتسب الطالب إلى كميات اآلداب أقساـ المغة - كا 
العربية كآدابيا في الجامعات السكرية لمدة أربع سنكات ثـ يتابع دراسة دبمـك 

.  التأىيؿ التربكم في كميات التربية
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تدريس المغات األجنبية وأ رر :  امناً 
كاف يدرس المغات األجنبية في المدارس العامة السكرية إلى كقت قريب 

مقتصران عمى المغتيف اإلنكميزية كالفرنسية كبدءان مف الصؼ األكؿ اإلعدادم، إال أنو 
في السنكات العشر الماضية أدخؿ تعميـ ىاتيف المغتيف إلى المدرسة االبتدائية 

كبدأ تركيز كبير مف كزارة التربية عمى ضركرية . كبدءان مف الصؼ الخامس فييا
أف يككف تكزيع تعمـ المغتيف مناصفة مف  حيث العدد إال أف التسرب مف المغة 

الفرنسية إلى اإلنكميزية يحصؿ بكثرة عمى الرغـ مف اىتماـ الكزارة بأف يتعمـ نصؼ 
الطمبة المغة الفرنسية، كيستمر تعميـ المغتيف مف الصؼ الخامس االبتدائي إلى 

السنة األخيرة في الجامعة، كيككف تعميـ المغة األجنبية في الجامعة بكصفو مقرران 
كال نعدـ كجكد لغات مثؿ األلمانية أك الركسية كاف الطالب قد . عامان جامعيان 

.  درسكىا خارج سكرية كحصمكا عمى الثانكية العامة مف خارج سكرية
كحكؿ أثر تدريس المغات األجنبية في تعمـ العربية فمف المعركؼ أف أفضؿ 
كقت لتعمـ المغة ىك ما قبؿ السادسة، كأم تعمـ لمغة جديدة غير المغة األـ بعد 
السادسة ال يؤثر تأثيران كبيران في تعمـ المغة األـ، كلكف مف المعركؼ أيضان أف 

اكتساب المغة يتـ عمى األكجو األمثؿ عندما ال يككف المتعمـ مشغكالن بتعمـ آخر 
كلكف ال بّد مف اإلشارة إلى ظمـ طفمنا أك طالبنا مف حيث التأثير السمبي لميجات 
العامية التي تعمميا قبؿ السادسة كدخؿ المدرسة ليتمقى المعارؼ فإذا بو يبدأ بتعمـ 

.  جديد لمغة ىك تعمـ العربية الفصيحة
كبشكؿ عاـ ال نرل تأثيران لتعمـ المغات األجنبية في تعمـ المغة العربية حيث 
يقدـ في سف مناسبة الميـ سكل تعمـ بعض المفردات التي سارت في لغتنا مسيؿ 

ناىيؾ بمسألة أىمية المغات األجنبية بالنسبة إلى . لعاب األفاعي في مسيؿ فرات
المتعمميف الذيف سيتابعكف دراساتيـ العميا كال سيما أف سكرية عربت مناىج التعميـ 

العالي بمختمؼ فركعو مما يدعك الباحثيف عمى تقكية لغتيـ األجنبية لالطالع 
.  كاالستفادة
: س.ع.من البحوث الجامعية والبحوث التي أجرتها وزارة التربية في ج: تاسعاً 
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. يعرض الباحث ىذه البحكث مف خالؿ تناكليا لفركع المغة العربية أك مياراتيا
: كمف البحكث الجامعية

: في مجال القراءة- 1

قاـ بيا الطالب ماجد عبداهلل الفقير كعنكانيا  (رسالة ماجستير)ىناؾ دراسة - أ
دراسة ميدانية عمى طمبة الصؼ األكؿ اإلعدادم - دراسة تقكيمية لمقراءة الجيرية"

كتكصمت الدراسة " 1987في المدارس اإلعدادية الرسمية بمحافظة القنيطرة عاـ 
إلى كجكد ضعؼ في مستكل القراءة الجيرية بيف طالب الصؼ األكؿ اإلعدادم 

كطالب المرحمة االبتدائية كندرة كجكد المعمـ المؤىؿ تأىيالن تربكيان كافيان في المرحمة 
قمة الثركة المفظية كقمة . االبتدائية، كيرجع الباحث ىذا الضعؼ إلى أسباب منيا

التدريب عمى ىذا المكف مف القراءة خارج الصؼ كعدـ دخكؿ ىذه القراءة في  
جراء تدريبات  االمتحاف، كما دعا إلى كجكب ضبط كممات النص المقركء كا 

.  عالجية كاستخداـ التقنيات

قامت بيا الطالبة يسرل تميـ كىي  (رسالة ماجستير) كثمة دراسة أخرل –ب 
قياس الميارات األساسية لمقراءة الصامتة لدل في نياية المرحمة اإلعدادية "بعنكاف 

 دراسة ميدانية في المدارس اإلعدادية الرسمية في محافظة مدينة دمشؽ عاـ –
كتكصمت ىذه الدراسة إلى أف الدراسة اإلعدادية لـ تحقؽ األىداؼ المرجكة " 1988

مف تدريس القراءة الصامتة، كأكدت تدني مستكل اكتساب الميارات األساسية ليذه 
عدـ تحديد األىداؼ الخاصة : القراءة كأرجعت تذلؾ إلى أسباب متعددة منيا

 ـبتدريس القراءة الصامتة كعدـ تكافر الكتب التي تشبع ميكؿ الطمبة كاىتماماتو
. األنشطة المغكية كقمة تأىيؿ المدرسيف تربكيان 
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كتابعت الطالبة تميـ مكضكعان قريبان مف مكضكع  رسالتيا في الماجستير 
". 1996رسالة دكتكراه أنجزتيا عاـ "كعنكانو التمخيص الكتابي كصعكباتو 

قاـ بيا الطالب محمد جياد الجمؿ " رسالة ماجستير"كىناؾ دراسة - د
التخمؼ في القراءة كأثره في مجاؿ النصكص كالتعبير لدل طمبة الصؼ "كعنكانيا 

". 1993األكؿ اإلعدادم عاـ 

تكصؿ مف خالؿ نتائج البحث إلى كجكد أثر ذم داللة إحصائية لمتخمؼ في 
.  مجاؿ النصكص كالتعبير

: في مجال القصة- 2

قاـ الطالب عيسى الشماس بدراسة في مجاؿ القصة ناؿ بمكجبيا درجة 
دراسة - القصة الطفمية في سكرية" كعنكانيا 1987الماجستير في التربية عاـ 
ككشفت النتائج أف تكزيع القيـ ضمف المجمكعات القيمية " تحميمية لمقيـ التربكية فييا

األربع القكمية كالكطنية، كاالجتماعية، اإلنسانية، العممية المعرفية، لـ يكف كاحدان 
كظير االختالؼ في ترتيبيا كاضحان تبعان لكجيات النظر بيف المعمميف كالكتاب 

كاألطفاؿ كمف تكصيات تمؾ الدراسة السعي إليجاد معجـ لغكم لألطفاؿ، كاالبتعاد 
. عف األسمكب المباشر في الكتابة كدعـ كتابات الطالب 

: في مجال التعبير- 3

مشكالت تدريس "بعنكاف " رسالة ماجستير"أنجز الطالب ساـ عمار دراسة - أ
التعبير في المرحمة اإلعدادية دراسة تتناكؿ المدارس اإلعدادية الرسمية في مدينة 
دمشؽ كمحافظتيا كتكصمت الدراسة إلى كجكب اختيار مكضكعات التعبير مف 



  

 204 

لزاـ  اىتمامات الطالب كرغباتيـ كمتطمبات كاقعيـ كمشكالت حياتيـ العممية كا 
.  المدرسيف بالعناية بمغتيـ الفصيحة كالكسائؿ التعميمية

أنجز  الطالب راجح تميـ رسالتو في الماجستير التي حممت العنكاف - ب
تكصؿ مف خالليا " 1992بياف الميارات األساسية لمتعبير الكتابي عاـ :"اآلتي

.  عمى بياف الميارات التي يتطمبيا التعبير الكتابي كىي مما ىك معركؼ

 بعنكاف 1999أنجز الطالب محمكد عبد المطيؼ رسالتو في الدكتكراه عاـ - ج
دراسة تجريبية في الصؼ - فاعمية تطكير تدريس التعبير في المرحمة  اإلعدادية"

". الثاني اإلعدادم في دمشؽ

: في مجال النصوص األدبية- 4

قاـ الطالب محمد دركيش بدراسة حصؿ بمكجبيا عمى درجة الماجستير في  - أ
دراسة مقارنة األثر طرائؽ القراءة كالسماع في " كعنكانيا 1980التربية عاـ 

حفظ النصكص األدبية كاالحتفاظ بيا كصكر استخداـ التسجيالت المكسيقية 
كمف " الغنائية في ذلؾ، دراسة تجريبية عمى تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادم

نتائج ىذه الدراسة األثر اإليجابي لممكسيقا عند معظـ الطالب في عممية حفظ 
النصكص كتعرض أكائؿ األبيات لمنسياف أكثر مف غيرىا ككذلؾ كممات 

القكافي كتمؾ الكممات التي ال تضيؼ معنى جديدان مما يمكف عّده حشدَا أك 
تطكيالن في النص كمف تكصيات تمؾ الدراسة ضركرة تعميـ الطالب أصكؿ 
الدراسة االقتصادية ضمف المنيج المدرسي تيسيران لمياميـ الدراسية المقبمة 

كعدـ الرككف إلى الحفظ مف المرة األكلى، كالدعكة إلى إجراء تجارب عمى أثر 
.  المكسيقا في تعميـ الشعر العربي
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كاقع كتب " أنجز الطالب فرح سميماف المطمؽ دراستو في الدكتكراه حكؿ  - ب
األدب كالنصكص في المرحمة الثانكية السكرية، كمدل تحقيقيا لألىداؼ 

 .1999عاـ " المكضكعة ليا، كتصميـ كحدات دراسية لمصفكؼ الثالثة

كخمص فييا إلى بعض النتائج منيا  تفاكت نسب تحقؽ أىداؼ تدريس األدب 
كالنصكص في المرحمة الثانكية كال سيما مسائؿ التذكؽ األدبي، كقمة محاكاة 

محتكل ىذه الكتب لمستكيات متقدمة مف المعرفة مثؿ التحميؿ كالتركيب كالتقكيـ 
ضركرة شمكؿ أىداؼ تدريس األدب : كالنقد كمف التكصيات التي جاءت مف البحث

كالنصكص المجاليف الكجداني كالميارم، كأف تقترب مادة الكتب بأكثر مف 
متطمبات العصر، كتراعي اىتمامات الطمبة كحاجاتيـ كتراعي الفركؽ الفردية 

بينيـ، كأف تركز عمى القيـ العربية األصمية، كتساعد الطالب عمى التعبير المتسـ 
باألصالة كاالبتكار، كأف تنمي تمؾ الكتب حب البيئة كالحفاظ عمييا، كأف تطكر 

.  طرائؽ التدريس

: في مجال النحو والبنى المغوية واإلمالء- 5

ىناؾ ثالث دراسات تتعمؽ األكلى بتدريس القكاعد النحكية، كالثانية تتعمؽ 
. بالبنى المغكية كالثالثة باإلمالء

 دراسة تتصؿ بالقكاعد النحكية 1979أنجزت الطالبة حكرية الخياط عاـ  -أ 
فعالية التعميـ "كنالت بمكجبيا درجة الماجستير في التربية ككاف عنكاف  الرسالة 

كتكصمت الباحثة مف خالؿ " المبرمج في تدريس مادة النحك بالمرحمة اإلعدادية
إمكاف اإلفادة مف التعميـ : الدراسة كتجربتيا إلى مجمكعة مف التكصيات منيا

المبرمج القائـ عمى النظرية النشاطية كضركرة اعتماد طرائؽ التعميـ التي تساعد 
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عمى  تشكيؿ التفكير النكعي في التعامؿ مع المغة، كتسيـ في تفريد التعميـ 
.  كاعتماد المتعمـ عمى نفسو

أنجز الطالب يكسؼ زنداقي دراستو التي ناؿ بمكجبيا درجة الماجستير في  -ب 
، "البنى المغكية األكثر شيكعان في المغة المحكية" كعنكانيا 1985التربية عاـ 

كتكصؿ الباحث إلى حصر البنى المغكية األكثر تكاتران في المغة المنطكقة مف 
خالؿ عدة مكاقؼ كظيفية، كبياف مدل قرب ىذه البنى مف المغة الفصيحة، 

 . كبيف أىمية المحادثة مف بيف الميارات المغكية األخرل

أنجز الطالب أحمد عمي كنعاف دراسة لنيؿ درجة الماجستير في التربية  -ج 
برنامج عالجي لتذليؿ الصعكبات اإلمالئية لدل طمبة المرحمة "بعنكاف 

: كتكصؿ البحث إلى نتائج منيا". دراسة تجريبية في مدينة دمشؽ- اإلعدادية
إف الصعكبات اإلمالئية تؤدم إلى انخفاض التحصيؿ كتفكؽ الطريقة 
البرمجية عمى التقميدية في تدريس اإلمالء كمف المقترحات كالتكصيات 
تخصيص حصة دراسية لإلمالء في المرحمة اإلعدادية كاعتماد التعميـ 

المبرمج في  تدريس اإلمالء كرفع الدرجات المخصصة لو كتكحيد الرسـ 
 . اإلمالئي في المناىج التربكية العربية

: في مجال القيم التربوية- 6

ىناؾ دراسة بعنكاف الجكانب التربكية عند الجاحظ قاـ بيا الطالب محمكد عبد 
رسالة دكتكراه )، كثمة دراسة 1992المطيؼ لنيؿ درجة الماجستير في التربية عاـ 

القيـ التربكية السائدة في شعر األطفاؿ " بعنكاف  (1990لمطالب أحمد كنعاف عاـ 
كثمة دراسة جديدة أنجزىا ". دراسة تحميمية ميدانية في القطر العربي السكرم
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الجكانب " بعنكاف 1999الطالب محمد البحترم لنيؿ درجة الدكتكراه في التربية عاـ 
". التربكية في معجـ اإلبداء لياقكت الحمكم

: في مجال األنشطة المغوية غير الصفية- 7

ثمة ثالث دراسات تناكلت األكلى األنشطة بعامة كالثانية المسرح المدرسي 
: الثالثة المكتبة المدرسية

قاـ الطالب محمد حسني طالب بإنجاز رسالة الماجستير في التربية عاـ  -أ 
مكانة المناشط المغكية غير الصفية في تعميـ المغة :" كىي بعنكاف1986
دراسة ميدانية في المدارس اإلعدادية الرسمية في مدينة دمشؽ - العربية

". كمحافظتيا

 قاـ الطالب فرح سميماف المطمؽ بإنجاز رسالة الماجستير في التربية عاـ  -ب 
دراسة - كاقع المسرح المدرسي كدكره في األداء المغكم:" كىي بعنكاف1990

ميدانية في المدارس الثانكية العامة كالخاصة في محافظتي دمشؽ كريؼ 
 ".دمشؽ

 كىي 1991أنجزت الطالبة بمقيس خمكصي رسالة لمماجستير عاـ  -ج 
 ".دراسة تقكيمية لمكتبة المدرسة االبتدائية:"بعنكاف

كثمة بحكث إجرائية قامت بيا كزارة التربية مف خالؿ مديرية البحكث تركز 
. معظميا عمى مدل فعالية المناىج المقررة كاإليجابيات كالسمبيات فييا
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: خاتمة- عاشراً 
: إف كاف ال بد مف كجكد خاتمة ليذا البحث فإننا نقكؿ

إف مسؤكلية تعميـ المغة العربية ال يعتمد عمى مؤسسات التعميـ النظامي 
فحسب بؿ ال بّد مف أف تمتد مسؤكلية تعميـ العربية إلى مؤسسات التعميـ غير  
النظامي ففي مجاؿ التعميـ النظامي يجب أف نحرص عند كضع مناىج العربية 
عمى أف تكف أىدافيا مناسبة لمستكيات طالب المرحمة كممبية لطمكحاتنا المغكية 
كالقكمية كالتربكية كما ينبغي أف تتضمف محتكيات ىذه المناىج مادة لغكية تحقؽ 

األىداؼ المتكخاة مف تدريس المغة كتغرس القيـ كالمثؿ كتسعى إلى إكساب الناشئة 
الميارات المغكية المطمكبة تبعان لممرحمة كما ال بد مف ابتداع طرائؽ تدريس جديدة 

مستفيدة مف الدراسات النفسية كالمغكية الحديثة كتجارب األمـ األخرل كالتركيز عمى 
إعداد معمـ العربية إعدادان لغكيان كأدبيان كتربكيان مناسبان، كما ال بد مف تطكير 

ألساليب التقكيـ السائدة في مدارسنا لتتجاكز قياس المستكيات الدنيا مف المعرفة 
.  كتسعى إلى أف تقيس مستكيات متقدمة مف مثؿ التحميؿ كالتركيب كالتقكيـ كالنقد
كلما كانت عممية تعميـ المغة مسؤكلية جماعية كال تقتصر عمى مؤسسات 
التعميـ النظامي بؿ تتعداىا إلى مؤسسات التعميـ غير النظامي فال بد أف تسيـ 
كسائؿ االتصاؿ المرئية كالمسمكعة كالمقركءة مع معمـ العربية كغيره مف معممي 

المكاد األخرل باإلضافة إلى مؤسسات المجتمع األخرل في تأميف أجكاء لغكية نقية 
نضمف مف خالليا لنا شئتنا العيش في جك لغكم سميـ يكسبيـ المغة كمياراتيا 

. ليندفعكا مف خالليا إلى تمقي العمـك كالمعارؼ كالخبرات 
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. 18/6/1968 ح تاريخ 1273/7كزارة التربية في ج ع س، البالغ رقـ  ( )
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. يبدأ الشكؿ التاـ بعد أف يتعمـ التمميذ الحركات في الصؼ األكؿ  ( )

. ـ1986 2ط-جكدت الركابي، طرؽ تدريس المغة العربية، دمشؽ، دار الفكر،  ( )

محمكد السيد مف أساليب تدريس المغة العربية في التعميـ األساسي، المنظمة العربية لمتربية . د ( )

. 15، ص1994 أكتكبر 26-23ندكة الشارقة - كالثقافة كالعمـك

. 17-16المرجع السابؽ نفسو ص  ( )

فرح سميماف المطمؽ، التعبير كالزاد المغكم المرحمتيف االبتدائية كاإلعدادية، بحث منشكر في مجمة  ( )

. 99 صفحة 3/1992 ك2المعمـ العربي الصادرة عف كزارة التربية في ج ع س العدد 

فرح سميماف المطمؽ، كاقع كتب األدب كالنصكص المرحمة الثانكية، كمدل تحقيقيا لألىداؼ . د ( )
 جامعة –كتصميـ كحدات دراسية لمصفكؼ الثالثة، رسالة دكتكراه غير منشكر . المكضكعة ليا

. 138-134 مف ص1999- دمشؽ كمية التربية
. 18/6/1968 تاريخ 1273/7كزارة التربية في ج ع س، البالغ رقـ  ( )


