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إّف التعميـ ضرورة إنسانية اجتماعية واقتصادية وىو أىـ وسيمة إلعداد الموارد 
.   البشرية وتطوير فئات المجتمع وتأكيد االنتماء الوطني 

، سنتيف بعد 1958 نوفمبر 4 في األّوؿ لمتربية والتعميـ  في القانوف :أوّو ًال 
: االستقالؿ وقد جاء ما يمي

:  التربية والتعميـ ييدفاف إلى األغراض الجوىرية اآلتية:الفصل األول
ناثًا  -1 تزكية الشخصية وتنمية المواىب الطبيعية عند  جميع األطفاؿ ذكورًا وا 

.   بدوف تمييز بينيـ العتبار جنسي أو ديني أو اجتماعي 
نساف وتكويف اإلطارات الصالحة -2  .إعداد الطفؿ لمقياـ بدوره كمواطف وا 

أبواب التربية والتعميـ مفتوحة في وجو جميع األطفاؿ ابتداء مف سف : الفصل الثاني
... السادسة

التعميـ مجاني في جميع درجاتو والغرض مف مجانيتو تمكيف جميع : الفصل الثالث
.   األطفاؿ مف تكافؤ الفرص أماـ التربية والتعميـ 

 التعميـ االبتدائي واحد بالنسبة لمجميع وغايتو الجوىرية تمكيف :الفصل السابع
الطفؿ مف المعارؼ واألجيزة العقمية األساسية في ميداني المغة والحساب وتكوينو 
لى الكشؼ  لى تحقيؽ المالءمة بينو وبيف بيئتو وا  تكوينًا يرمي إلى إبراز إمكانياتو وا 

.   عف مواىبو كشفًا يضمف توجييو في المراحؿ التالية مف تعّممو
يشتمؿ التعميـ االبتدائي عمى مرحمة تعميمية تدوـ مّدة ست  : الفصل الثامن

.   سنوات 
 1881عيد االستعمار الفرنسي الذي داـ خمسًا وسبعيف سنة )ولنعمـ أف التعميـ 

: قبؿ االستقالؿ، كاف كما يمي (1956إلى 
مدارس )كاف نظاـ التعميـ غير مّوحد وغير منسجـ : بالتعميم ا بتدائي -1

 .(فرنسية، مدارس فرنسية وعربية، مدارس قرآنية عصرية، كتاتيب
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كانت معاىد ثانوية ذات طابع فرنسي، المعيد الصادقي : وبالتعميم الثانوي
بالعاصمة واألقساـ التونسية بالمدف الكبرى، التعميـ الزيتوني وفروعو بأىـّ المدف 

. وخاصة تونس
لغة "كاف التعميـ تحت تأثير الييمنة الفرنسية إذ كانت المغة العربية تعامؿ -2

. ، وكاف محتوى التعميـ خاليًا مف كّؿ مرجع وطني"أجنبية
لى تنظيـ  -3 كاف التعميـ يفتقر إلى نظرية تربوية، إلى تصّور بيداغوجي وا 

تونسي صرؼ يأخذ في االعتبار تطّور الحاجات االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية والتقنية في البالد ويطمح إلى بناء نظاـ يراعي التطور الديمغرافي 

ويسعى إلى تعميـ التعميـ عمى أطفاؿ البالد كافة وينتقؿ مف التعميـ 
عيد " إدارة التعميـ العمومي"النخبوي الضيؽ عمى التربية الشاممة أي مف 

أي الوزارة إحدى أركاف الدولة، " كتابة الدولة لمتربية القومية"الحماية إلى 
تونس دولة حرة مستقمة، ذات :"وكما جاء في الفصؿ األوؿ مف الدستور

" .   سيادة، اإلسالـ دينيا والعربية لغتيا والجميورية نظاميا
وكما نعمـ إّف النظاـ التربوي ىو مجموعة عناصر إذا توفرت وتداخمت 
فما . تكاممت حققت الكـ والكيؼ أو الكـّ بال كيؼ أو بعض الكـّ وبعض الكيؼ

نصيب النظاـ التربوي التونسي مف توفير التعميـ لمجميع والحّد مف األمية والتحرر 
.   منيا

إف حظ تونس في واقع األمر أنيا صمدت بفضؿ مؤسستيف كبرييف أماـ 
 سنة مسح اليوية التونسية العربية 75االستعمار الفرنسي الذي حاوؿ مدة 

: اإلسالمية أو النيؿ منيا، أّوليما
 لمميالد قرنًا بعد 732 لميجرة الموافؽ لػ114جامع الزيتونة الذي أنشئ سنة - 

وفاة الرسوؿ محمد صمى اهلل عميو وسمـ وقبؿ جامع القروييف بفاس وجامع األزىر 
.   بالقاىرة

كاف التعميـ بو تقميديًا لكف إصالحات شممتو آخر القرف التاسع عشر وخاصة 
سالـ بوحاجب ومحمد : في النصؼ األوؿ مف القرف العشريف بفضؿ شيوخ أفاضؿ
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صاحب كتاب  (1973-1879)النخمي وخاصة اإلماـ محمد الطاىر بف عاشور 
تحّمؿ الشيخ ابف ": التحرير والتنوير"وصاحب تفسيره الشيير " أليس الصبح بقريب"

عاشور مسؤولية إدارة الجامع األكبر فأصمح نظاـ التعميـ وشّجع عمى إصدار كتب 
تعميمية جديدة وتطبيؽ طرائؽ تدريسية متجددة غير تمقينية أي استقرائية اكتشافية 

.   وظيرت لجامع الزيتونة فروع داخؿ اإليالة التونسية عيده 
التي أنشأىا المصمح الكبير الوزير األكبر خير الديف : المدرسة الصادقية- 
، ست سنوات قبؿ الحماية الفرنسية عمى اإليالة 1875 يناير 13باشا يـو 
. 1881 ماي 12التونسية، 

كاف التعميـ بالمدرسية الصادقية ثنائي المغة بالعربية والفرنسية وكاف 
متخرجوىا، بالعاصمة بعد الحرب العالمية الثانية باألقساـ التونسية في سوسة 

يجيدوف المغتيف والثقافتيف العربية اإلسالمية والفرنسية، ومف ... وصفاقس وبنزرت
ىذه المدرسة تخرج كبار القيادييف السياسييف ومنيـ رئيس الجميورية التونسية 
األوؿ الزعيـ الحبيب بورقيبة والرئيس زيف العابديف بف عمي واألطر الوطنية 

التونسية الذيف بنوا الجميورية التونسية وأسيموا بعد جياد افتكاؾ االستقالؿ في 
الجياد األكبر جياد الخروج مف التخمؼ ووضع تونس في مسار الدوؿ العصرية 

 في استمرار التعصير 1987 نوفمبر 7المتطورة باطراد وأسيموا منذ تحّوؿ 
.   والتحييف والتنمية المادية والفكرية واالعتماد إلى الموارد البشرية 

منذ االستقالؿ تبعًا لمقانوف األّوؿ لمتعميـ المذكور، نوفمبر : التعميم ا بتدائي
 كاف التعميـ االبتدائي ذو الست سنوات مجانيًا وىو بدوف 1991 عمى سنة 1958

أف يكوف إجباريًا كاف حقًا لمجميع أي كاف يتـ ترسيـ كؿ البنيف والبنات البالغيف 
.   سف الدراسة الذيف يتقدموف إلى المدرسة 

، عيد الحماية الفرنسية       1949كاف في سنة : قبؿ االستقالؿ: مالحظة
عدد  األطفاؿ التونسييف الذيف ىـ في سف الدراسة  (1881-1956)

.  بالمائة12 منيـ فقط مرّسموف بالمدارس أي بنسبة 95000.775000
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أما عدد األطفاؿ الفرنسييف المقيميف في تونس الذيف ىـ في سف الدراسة 
أما نسبة .  بالمائة94 منيـ مرسموف بالمدارس أي نسبة 26000.27500فكانوا 

.    بالمائة 77األوروبييف عامة فكانت 
وسنحاوؿ في إيجاز أف نتابع في التعميـ االبتدائي منذ االستقالؿ إلى اليـو     

تطور عدد التالميذ وعدد المدارس وعدد المعمميف في الجميورية  (1956-1999)
. التونسية
في االبتدائي تطّور عدد التالميذ وعدد  : التطور الكمّوي في تونس- 1

: المدارس وعدد المعمميف في بعض السنوات عمى سبيؿ السبر وباختصار
المعممون المدارس التالميذ السنة 

1956-1957 226.919 794 5440 
1966-1967 777.686 2005 14.128 
1971-1972 934.827 2214 18.172 
1975-1976 920.924 2321 23.983 
1986-1987 1.319.372 3503 40.978 
1991-1992 1.417.803 3940 53.652 
1992-1993 1.432.112 4044 54.652 
1993-1994 1.467.411 4164 55.720 
1994-1995 1.460.101 4349 59.432 
1996-1997 1.455.000 4404 59.550 
1998-1999 1.436.896 4441 59.877 

عماًل بمبدأ  (سنتيف بعد االستقالؿ) 1958إّف قرار تعميـ التعميـ االبتدائي 
ديمقراطية التعميـ والقضاء عمى ما خّمفو االستعمار الفرنسي مف جيالة آؿ إلى نمو 

 (...بناءات، تجييزات)كبير في عدد التالميذ سايره نمو في الحاجات المادية 
وتزايد في عدد المعّمميف وتزايد مطرد في ميزانية وزارة التربية التي بمغت في 
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 بالمائة مف ناتج القومي الخاـ 9 بالمائة مف ميزانية الدولة و30الستينات حوالي 
ذا قارنا ىذه النسبة بنسبة ما  ( بالمائة7.5 حوالي 1976 إلى 1974مثاًل مف ) وا 

 بالمائة أو الدوؿ االشتراكية 6.5كانت تخصصو، مثاًل، الواليات المتحدة وىولندا 
 بالمائة وجدنا مجيود الدولة عظيمًا في ميداف التربية والتعميـ 6.5 و 4ما بيف 

. وىو ما زاؿ مستمرًا إلى اليوـ
ر الكيفي أو النوعي- 2 : التطوّو

  حرصت كتابة الدولة لمتربية والتعميـ أي وزارة التربية القومية منذ االستقالؿ 
عمى مواجية الكـ والكيؼ ولنذكر أىـ اإلصالحات المتعّمقة بالكيؼ، بنوعية التربية 

: والتعميـ
ـّ توحيد التعميـ مف حيث اليياكؿ والبرامج والمناىج والوسائؿ : 1958سنة  - ت

التعميمية وضبطت مّدة التعميـ االبتدائي الموحد بست سنوات وقد كاف مشتتًا، 
.   مختمؼ النزاعات والبرامج كما ذكرنا 

تمت تونسة إطار التعميـ فاستغنت، في التعميـ االبتدائي، الوزارة : 1969سنة  -
عف المعمميف والمديريف الفرنسييف وغّيرت البرامج والمناىج في اتجاه التونسة 

 . والية تحقيقًا لمبدأ الالمركزية18 تفقدية جيوية في 22وبعثت 

ـّ بعث أّوؿ مركز لمتدريب المستمر، : 1974-1975 - المركز القومي "ت
، كاف ىذا المركز تجريبيًا ونقطة إشعاع وطنية كّوف "لمتكويف المستمر بقربة

المدربيف ودّرب المعمميف والمساعديف البيداغوجييف ونّظـ ندوات تدريبية 
طارات دوف المعمميف واإلطارات اإلدارية بالتعميـ  لممتفقديف الجيوييف وا 

 .  االبتدائي

وقد أنشد األستاذ الياشمي زيف العابديف المتفقد الجيوي بتونس يـو تدشيف ىذا 
 أماـ وزير التربية القومية ووالي نابؿ ومدير التعميـ 1974 أكتوبر 26المركز، 

: االبتدائي ومسؤولية الجية واألساتذة والمدرسيف والمدربيف قصيدة منيا ىذه األبيات
 توٌؽ إلى األْوج باألشواؽ يمتيب

 وأّمُة رُوحيا بالّرشد نابضة 
 وُلّجة برؤى اآلماؿ تصطخب

 وىؿ سوى العمـ في تحقيقو أربُ 
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 قالوا بقربة داٌر لو حممت بيا
 قمت السبيؿ ىنا رغـ الوُلود وما

 وُقريُة اليوـ إذ نأتي كواحدة
 

 ألفيت فييا قموبًا بالُنيى تجبُ 
 لمشعب غيُر ديار العمـ ُمَطمب
 ففي غد ُقربُة فوؽ المال ُقربُ 

 

والتكويف المستمر التي أنجزت  (المناىج)ثـ بعثت بوزارة التربية إدارة البرامج 
. (معمميف وأساتذة)حمقات تدريبية ألصناؼ المدرسيف كافة 

تمت تونسة إطار اإلشراؼ البيداغوجي واالستغناء عف : 1976-1975سنة  -
المساعديف البيداغوجييف والمتفقديف الفرنسييف مما حمؿ إدارة التعميـ االبتدائي 

عمى التفكير في تعريب التعميـ في االبتدائي وفي دور المعمميف 
وتحويؿ ىذه تدريجيًا إلى مراكز " مدارس ترشيح المعمميف والمعممات:"المسماة

جيوية لمتكويف المستمر باإلضافة إلى التكويف األساسي ونشر الطرؽ  
الطريقة الحوارية، الترغيب في المطالعة، التدريب عمى : التربوية المستحدثة

العمؿ اليدوي، االعتناء بالمدارس الريفية لمحد مف التفاوت بيف الجيات، ترقية 
.   المدربيف والمعمميف األكفاء إلى صنؼ معّمـ تطبيؽ 

تعريب المواد العممية في السنة الثالثة مف التعميـ :  1978-1977سنة  -
االبتدائي وتعريب التعميـ في دور المعمميف في مواد الرياضيات والعمـو 

الطبيعية والتربية الفنية والتربية المدنية واألشغاؿ اليدوية والتاريخ والجغرافيا 
وعمـ النفس التربوي والبيداغوجية العامة وبيداغوجية التربية الفنية واألشغاؿ 

وكاف المتخرجوف يتحصموف عمى شيادة ختـ - التطبيقية والتربية البدنية
الدروس الثانوية الترشيحية المعّربة مما يمكنيـ مف التدريس بالتعميـ االبتدائي 

 .المعّرب

 .والمالحظ أف مستوى المغة العربية بالتعميـ االبتدائي كاف مرضياً 

تـ تعريب المحيط المدرسي والمراسالت والوثائؽ بوزارة : 1979-1978سنة  -
وكاف لي حظ أف .  1978 (يونيو) جواف 23التربية القومية تبعًا لمنشور 
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 ألني كنت مدير 1978 إلى 1973أسيمت في كؿ ىذه اإلجراءات مف 
 .  التعميـ االبتدائي بوزارة التربية القومية

امتحاف الدخوؿ إلى السنة األولى مف التعميـ الثانوي حسب : 1980-1987 -
وقد كانت النسبة قبؿ ) بالمئة 42.7النظاـ المعّرب ونجاح كبير بنسبة 

 بالمئة وذلؾ لحرصنا عمى التقويـ المتشدد 30 و 25التعريب تتراوح بيف 
 .وعمى المستوى المرضي لخرّيجي التعميـ االبتدائي

إّف : 1991 (يولية) جويمية 29فيو قانوف : القانون الثاني لمتربية والتعميم: ثانياًال 
ناثًا  الوعي بطبيعة مشكمة التعميـ مف أجؿ تحقيؽ مبدأ تكافؤ الفرص لمجميع ذكورًا وا 

 1991التعميـ منذ القانوف الثاني لمتربية والتعميـ، سنة  (إلزامية)آؿ إلى إجبارية 
باإلضافة إلى مجانيتو منذ االستقالؿ وفتحو في وجوه جميع األطفاؿ ابتداء مف سف 

. السادسة
: التربية قبؿ المدرسية: ىكذا فإف النظاـ التربوية التونسي ىو اآلف كما يمي

-  سنوات6األولى )بإشراؼ وزارة الشباب والطفولة، التعميـ األساسي بمرحمتيو 
يعوداف بالنظر إلى وزارة التربية، : ( سنوات4)والتعميـ الثانوي  ( سنوات3الثانية 

مف : التعميـ العالي بإشراؼ وزارة التعميـ العالي، محو األمية وتعميـ الكبار
بإشراؼ وزارة التكويف الميني : مشموالت وزارة الشؤوف االجتماعية، التكويف الميني

.   والتشغيؿ
 8وقد جاء في ىذا الباب الثاني في المتعمميف األساسي والثانوي في الفصؿ 

مدة التعميـ تسع سنوات وىي تيدؼ إلى تمكيف المتعمـ مف أدوات المعرفة :"منو
واآلليات األساسية في التعبير الشفوي والكتابي والقراءة والحساب ومساعدتو عمى 

تنمية ذىنو وذكائو العمؿ وحّسو الفني ومؤىالتو البدنية واليدوية وتربيتو دينيًا 
". ومدنياً 

تدّرس كؿ المواد اإلنسانية والعممية : " مف القانوف المذكور9وجاء في الفصؿ 
، ومالمح التعميـ األساسي "والتقنية في مرحمتي التعميـ األساسي بالمغة العربية

.   تكريس مبدأ مجانية التعميـ: العامة ىي
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اعتبار التعميـ األساسي حمقة بذاتيا مف سف السادسة إلى السادسة عشرة، - 
مع إمكاف الرسوب مرتيف وىو إجباري، ضماف تكافؤ الفرص ما دامت الدراسة 
متواصمة بصورة طبيعية مما يحّد مف ظاىرة االنقطاع، غرس القيـ  الديمقراطية 
وحقوؽ اإلنساف لدى الناشئة وتدريبيـ عمى الحياة الجمعياتية، تدريس كؿ المواد 
اإلنسانية والعممية والتقنية بالمغة العربية مما يجعؿ المتخرج مف التعميـ األساسي 

ذات شخصية متوازنة الجوانب قادرة عمى استعماؿ المغة العربية شفويًا وكتابيًا فيمًا 
وتعبيرًا وتبميغًا، ذا رصيد عممي مرتبط بالمحيط وبالحياة المتطورة في العالـ 
.   المعاصر مع عدـ إىماؿ تدريس المغات األجنبية خاصة الفرنسية واإلنكميزية

 المتعمؽ بحقوؽ الطفؿ، الذي 1991وتجدر اإلشارة إلى أف قانوف نوفمبر 
بمقتضاه، تضمف الدولة لمطفؿ حؽ التعمـ وحؽ الترفيو واأللعاب وحؽ تمقي 

... المعمومات الثقافية
وال ننسى أف الجميورية التونسية وقعت وثيقة حقوؽ الطفؿ التي صادقت 

. 1989عمييا األمـ المتحدة في نوفمبر 
وينبغي التذكير بأف حكومة الجميورية التونسية حاولت محاوالت عديدة منذ 

التربية، الثقافة، الشؤوف )االستقالؿ لمحد مف ظاىرة األمية في وزارات مختمفة 
شريحة منيـ ممف )% 27ونسبة األمية في تونس ىي حوالي  (...االجتماعية

تجاوز الخمسيف مف العمر لـ يذىب إلى المدرسة، وشريحة منيـ ممف كانوا في 
أماكف نائية بعيدة عف المدرسة االبتدائية وخاصة البنات فمـ يزاولوا تعميميـ، 

وشريحة ممف انقطعوا عف الدراسة مبكرًا فارتدوا إلى األمية، إاّل أف الدولة اتخذت 
برنامجًا وطنيًا لمحو األمية تشرؼ عميو وزارة الشؤوف االجتماعية بمساعدة وزارة 

. أخرى خاصة وزارة التربية ىدفو الحّد مف األمية قريبًا بطرائؽ إجرائية
بالمرحمة األولى تدـو ست سنوات وبالمرحمة الثانية يدـو : التعميم األساسية

. ثالث سنوات
: بالمرحمة األولى من التعميم األساسي- 1

.    ساعة 22.30: مجموع الساعات: بالسنة األولى- 
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.  ساعة22.30: مجموع الساعات: بالسنة الثانية- 
ألف الفرنسية تدرس ابتداء ) ساعة 30: مجموع الساعات: بالسنة الثالثة- 

. ( ساعات في األسبوع9مف ىذه السنة بمعدؿ 
. ( لمفرنسية9.30) ساعة 30:  مجموع  الساعات: بالسنة الرابعة- 
. ( لمفرنسية11.30) ساعة 30:  مجموع الساعات:بالسنة الخامسة -
 .( لمفرنسية11) ساعة 30:  مجموع الساعات:بالسنة السادسة -

المغة العربية، : وتدرس بالمرحمة األولى مف التعميـ األساسي المواد التالية
التربية اإلسالمية، الحساب، اإليقاظ العممي، التربية الموسيقية ليا شريطاف 

مسجالف لمسنتيف األولييف مف التعميـ األساسي، التربية التشكيمية، التربية التقنية، 
كّؿ المواد . التربية البدنية والفرنسية في السنوات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة

. تدرس بالعربية إال ماّدة المغة الفرنسية
وقد أّلؼ في كؿ ىذه المواد مربوف تونسيوف كتبًا طبعتيا ونشرتيا، بأثماف في 

نذكر منيا  " المركز القومي البيداغوجي"المتناوؿ، مؤسسة تابعة لوزارة التربية وىي 
". ما يتصؿ بالمغة العربية والتربية اإلسالمية

: وواكب تركيز التعميم األساسي إجراءات هامة منها
في مستوى المرحمة األولى مف " المعاىد العميا إلعداد المعمميف"بعث - 

التعميـ العالي بيدؼ رفع مستوى المدرسيف في السنوات الست األولى مف التعميـ 
مراكز جديدة لمتدريب المستمر وتنظيـ "بعث . معرفيًا وتربويًا وبيداغوجياً : األساسي

طارات اإلشراؼ .   حمقات تكوينية وطنيًا وجيويًا ومحميًا لفائدة المعمميف المباشريف وا 
واألىداؼ العاّمة لتدريس مادة المغة العربية واألدب العربي لمتالميذ المعمميف 

قادرًا عمى تدريس المغة العربية في جميع أنشطتيا : فيي أف يكوف التمميذ المعّمـ
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األساسية، قادرًا عمى تبّيف أىـ خصائص النصوص األدبية والحضارية قديميا 
وحديثيا، قادرًا عمى التصرؼ في النصوص اختيارًا وقراءة وتحمياًل وتأليفًا، مطمعًا 
عمى أدب األطفاؿ قادرًا عمى الترغيب فيو، عارفًا بمختمؼ مواد المغة قادرًا عمى 
تدريسيا بمختمؼ مواد المغة قادرًا عمى تدريسيا، قادرًا عمى التعبير الشفوي السميـ 

.   وعمى تقويـ أخطاء التالميذ
 تختمؼ 1991الجديدة منذ إصالح  (المناىج)وتجدر اإلشارة إلى أف البرامج 

 اختالفًا نوعيًا، فيي مناىج شاركت 1958في أغمب جوانبيا عّما وضع منذ سنة 
فيو المجنة القطاعية لمواد العربية المكّونة مف مدرسي األساسي والثانوي والعالي، 
وىـ خبراء في معارؼ التعميـ وصناعتو، وفي البحث المغوي التربوي، مّما جعؿ 

مف )ورسمًا وجيازًا تربويًا  (مف معنى ومبنى)الكتب منجزة عمى ىيئة مرضية نّصًا 
حاثة ذكاء التمميذ ومحفزة إياه عمى التعبير  (شرح وفيـ وتمخيص وأجوبة عف أسئمة

الشفوي السميـ وعمى التعبير الكتابي المرضي، ال سيما وأف النصوص القديمة 
زرع "منتقاة، والحديثة مختارة مشوقة مثاًل في السنة السادسة نجد نصوصًا عف 

" اإلنساف الرائد"، عف "العصر عصر الحاسوب"عف " سندباد الفضاء"عف " القمب
: وذلؾ ضمف المحاور الرئيسية التالية

اليوية الوطنية التونسية واالنتماء الحضاري، عالقة الطفؿ بأترابو، المعب - 
وأوقات الفراغ، الحياة داخؿ األسرة، مف مظاىر السموؾ المدني حفظ الصحة، 

العمؿ، الفصوؿ والمواسـ الفالحية، مف مظاىر التنمية، روح المبادة واإلبداع، العمـ 
... والتطور التكنولوجي، عالـ الحيواف 

والمغة العربية، في المرحمة األولى مف التعميـ األساسي، تّدرس في مواد 
القراءة والتعبير الكتابي ودراسة النّص والترغيب في المطالعة والرسـ واإلمالء 

: حسب األىداؼ التالية (الصرؼ والتصريؼ والنحو)والمحفوظات وقواعد المغة 
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الوقوؼ عمى الطريؼ مف المعاني واألساليب الواردة في : من أهداف القراءة
براز مواطف الجماؿ، استغالؿ الرصيد المغوي استغالاًل يمّكف مف دعـ  النص وا 

.   االقتدار عمى التفاعؿ مع المكتوب 
تحديد عناصر الموضوع والتصميـ لمتحرير، : ومن أهداف التعبير الكتابي

... التحرير في مواضيع متصمة بمحاور أنشطة المغة العربية 
براز ما بينيا : ومن أهداف دراسة الننّو  استجالء األفكار األساسية والفرعية وا 

... مف صالت، تمييز المكونات النحوية مف حيث الوظيفة
.  تحديد نوع القصة وتقديميا تقديمًا كامالً :ومن أهداف الترغيب في المطالعة
: ومن األهداف العامة لمتربية اإلسالمية

وىي أف يعرؼ المتعمـ أصوؿ العبادات وأحكاميا األساسية : العبادات
.   ليمارسيا بكفاية
وىي أف يوظؼ المتعمـ المعاني والقيـ الواردة في السور واألحاديث : األخالق

وأف يفصح عف اعتزازه باالنتماء إلى اإلسالـ وانتياجو مسمؾ التبصر واالعتداؿ 
.   والتسامح في تعاممو مع الغير

وتركز التربية اإلسالمية في السنتيف األولييف عمى اليدى القرآني والعقيدة 
واألخالؽ وفي السنوات األربع الموالية عمى اليدى القرآني والعقيدة والعبادات 

.   واألخالؽ
أما المغة الفرنسية فيي المغة األجنبية األولى يبتدئ تدريسيا مف السنة الثالثة 
أساسي ويستمر إلى نياية التعميـ الثانوي، إلى سنة البكالوريا، أي مدة إحدى عشرة 

سنة وىي لغة أجنبية أولى ووسيمة تكميمية لالتصاؿ بالغير والكتشاؼ حضارات 
.   أخرى ولمنيؿ مباشرة مف المعمومات العممية والتقنية
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 ابتداء مف السنة الثالثة Bilinguismeإّف الثنائية المغوية العربية والفرنسية 
لـ تبرز إضرارًا بتعّمـ التالميذ إضرارًا داللة ألف تعميـ المغتيف العربية والفرنسية 

يطّبؽ مناىج تعميمية محّددة ووسائؿ تعميمية مالئمة وطرؽ تدريس مناسبة عمى يد 
معمميف وأساتذة مف ذوي الكفاية العممية والصناعية وتجدر اإلشارة العممية أف 

مدارؾ المتعمـ في الثامنة أو التاسعة مف العمر تسمح لو بتعمـ لغتيف تعميمًا مبكرًا 
مدّرسًا التدريس المرضي، " الثنائية"بشرط أف يكوف المعمـ ثـ األستاذ واعيًا بقضايا 

.   معرفة وصناعة وميارات
ويمتحف التمميذ في نياية السنة السادسة باختيار في المواد األساسية منيا 

.   التعبير الكتابي ودراسة النص والتربية اإلسالمية
بالمرحمة الثانية مف التعميـ األساسي  (المناىج)واألىداؼ العاّمة لمبرامج 

التعامؿ مع النصوص عمى اختالؼ أساليبيا ومحتوياتيا، إغناء الرصيد : فأىميا
المعجمي والتركيبي واألسموبي، تناوؿ النصوص تناواًل  تحميميًا وتأليفيًا وتبّني موقؼ 

.   نقدي محّمؿ، تذّوؽ النصوص والوقوؼ عمى مواطف الجماؿ فييا وتعميؿ ذلؾ
استعماؿ المغة بصفة تمقائية استعمااًل يكفؿ لممتعمـ : وبالنسبة إلى المغة

والمتعممة التعبير عف مختمؼ األغراض، إدراؾ مختمؼ التراكيب النحوية والصيغ 
الصرفية وما ليا مف دور في تبميغ المواد شفويًا وكتابيًا، توظيؼ معرفتو بالمغة 

. لمتمييز بيف مستويات األساليب وتبّيف الظواىر الفنية في النصوص
وتتمثؿ االختيارات المغوية في نصوص تدّرس دراسة لغوية، وتبعًا ليذه 

: األىداؼ فالمحاور بالتعميـ األساسي ىي التالية
: بالسنة السابعة
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األسرة، الحّي، الوطف، األطفاؿ في العالـ، عالـ الحيواف، :  رر الننّو  -
.   شخصيات قصصية، حكايات عف الشعوب البدائية

المكتسب في الجممة وخصائصيا المعنوية والتركيبية :  النحو:المغة -
األساسية، الخصائص األساسية لمفعؿ واالسـ، الوظائفية، والتركيبية، 

 .  واإلعرابية

تشخيص المكتسبات في تصنيؼ الفعؿ وتصريفو واشتقاؽ بعض : الصرف -
انتظاـ ... حروؼ العمة)األسماء، األسس الصوتية لتكويف الكممة 

... تصريؼ الفعؿ واشتقاؽ األسماء المتصمة بو (...األصوات في مقاطع
 .  ، تصريؼ المعتؿ والمزيد ...تصريؼ المضاعؼ والميموز 

تدريب التمميذ عمى تحميؿ الموضوع وتخطيط مناسب لو واختيار : اإلن اء -
نمط الكتابة المالئـ لنص الموضوع وتدريبو عمى مواصفات التحرير 

وعند اإلصالح تقويـ . المسترسؿ مف تدرج في األفكار وربط بيف الجمؿ
عمؿ التمميذ، إصالح أخطائو، جعمو يسيـ في إصالح أخطاءغيره أثناء 

 .اإلصالح الجماعي

 .آثار قصصية ومسرحية وروائية: المطالعة -

مف محاور شرح النص تختار مقاطع شعرية وفقرات نثرية : المحفوظات -
 .(لتوظيفيا توظيفًا مناسبًا في األنشطة الكتابية والشفوية

العقيدة والسموؾ، العبادات، اليدي : المحاور ىي: التربية اإلسالمية -
 .  القرآني، اليدي النبوي

: بالسنة الثامنة
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مسرات العائمة، مظاىر بيف الحياة في الريؼ والمدينة، الطبيعة، :  رر النن -
. الترفيو والثقافة، عظماء اإلنسانية، اكتشاؼ العالـ، مشاعر وأحاسيس

المصدر الميمي، )األسماء الدالة عمى الحدث أو عمى أحد متعمقاتو : الصرف -
التذكير والتأنيث، معاني  (اسـ الييئة، اسـ المرة، صيغ المبالغة، اسـ التفضيؿ

 .  صيغ المزيد

المرأة في المجتمع، شواغؿ اإلنساف المعاصر، اإلعالـ، تفاعؿ :  رر النن -
الثقافات، الشعوب ومعتقداتيا، الفنوف التشكيمية، الغناء والموسيقى والرقص، 

 .(المسرح والسينما، األدب

تشخيص المكتسبات في مفيـو الجممة وحدودىا ودرجة : النحو: المغة -
تركيبيا، أدوات الربط المناسبة، التعبير عف المواقؼ واالستعماالت باألبنية 

االستفياـ ... التعبير عف مظاىر وقوع الحدث ... النداء، االستغاثة)المالئمة 
 .(والشرط

المتقارب، الرمؿ، المتدارؾ، الرجز، الكامؿ، الوافر، : البحور الشعرية: العرض -
 .  الطويؿ، البسيط، الخفيؼ

 .  اإلن اء والمطالعة والمحفوظات هي مواصفات السنتين السابعة والثامنة  -

شيادة ختـ "ويمتحف التمميذ والتمميذة في نياية السنة التاسعة في امتحاف 
". بعد تسع سنوات مف الدراسة المجانية اإللزامية"التعميـ األساسي 

وعمى غرار كتب الست سنوات األولى مف التعميـ األساسي المشكولة شكاًل 
تامًا وقد أّلؼ مربوف تونسيوف مف التعميـ العالي ومف التعميـ الثانوي كتبًا حسب 

.   المذكور" المركز القومي البيداغوجي"المحاور المذكورة سابقًا طبعيا 
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نالحظ أف كتب المرحمة الثانية مف التعميـ األساسي تمتاز بالتجديد مف حيث 
المضاميف بالنسبة إلى النصوص، ومف حيث عرض المسائؿ الصرفية والنحوية 
.   بالنسبة إلى قواعد المغة، وبالتشويؽ والتبميغ المفسر بالنسبة إلى التربية اإلسالمية

التعميـ "إف المرحمة الثانية مف التعميـ العاـ التي تسمى : التعميم الثانوي- ب
" ختـ التعميـ التقني"أو " البكالوريا"فإنيا تدـو أربع سنوات وتنتيي بامتحاف " الثانوي

وىي مرحمة انتقالية بيف التعميـ األساسي والجامعة، ينتقؿ فييا التمميذ تدريجيًا مف 
.   التعميـ العاـ إلى بداية االختصاص

المرحمة األوؿ تشمؿ السنتيف الرابعة : ينقسـ التعميـ الثانوي إلى المرحمتيف
يتـ ضبطيا  (مناىج)والخامسة وىو جذع مشترؾ تدّرس فيو المواد حسب برامج 

أي المتفقديف واألساتذة مع التزاـ كامؿ : مف قبؿ ذوي االختصاص في كؿ مادة
والمرحمة الثانية مف التعميـ الثانوي تشمؿ السنتيف الخامسة والسادسة يعتبر بداية 
االختصاص بعد التوجيو، وتكوف المواد بالنسبة إلى الجذع المشترؾ المغة واألدب 

العربي وىو منياج يكفي لمف يبتعد عف شعبة اآلداب أف يكوف لو رصيد مقبوؿ في 
.   اآلداب مع إتقاف المغة ىذا باإلضافة إلى التشديد عمى التكويف العاـ لمتمميذ

 29تبقى مف الباب الثاني مف قانوف  (الحادي عشر) 11وجاء في الفصؿ 
وىو " شيادة ختـ التعميـ األساسي" التعميـ الثانوي مفتوح لكؿ حاممي 1991جويمية 

يرمي إلى تكويف الشباب تكوينًا شاماًل متوازنًا ويسمح لو بثقافة عامة ويؤىمو لحذؽ 
ما مف  أحد فروع المعرفة حذقًا يمكنو إّما مف مواصمة التعمـ بالمرحمة الجامعية وا 

". دخوؿ الحياة العممية وىو يشتمؿ عمى مرحمتيف تدـو الواحدة منيما سنتيف
ترمي المرحمة األولى مف التعميـ الثانوي "(الثاني عشر) 12وجاء في الفصؿ 

إلى تمكيف المتعمـ مف تكويف متوازف تتوفر فيو العناية بالمغات واإلنسانيات، 
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، النظري منيا والتجريبي، وبالتكنولوجيا، وتتكافأ في األبعاد المعرفية  والعمـو
..". والعممية والوجدانية

ترمي المرحمة الثانية مف التعميـ الثانوي  "(الثالث عشر) 13وجاء في الفصؿ 
ذكاء المواىب وعمى مواصمة دعـ  إلى اإلعداد لالختصاص وتنمية الميارات وا 

التكويف الحاصؿ لممتعمـ في المرحمة األولى وتعميقو ترشيدًا لقدرتو عمى التفاعؿ 
اإليجابي مع تطور المعرفة وترسيخًا لممكات حب االطالع والتعميـ الذاتي 

". واإلبداع
ليكـ توزيع التوقيؼ األسبوعي ىكذا نالحظ أف نظاـ التعميـ العاـ بالجميورية  وا 
التونسية بمرحمتيو األساسي تسع سنوات، والثانوي أربع سنوات، أطوؿ مف األنظمة 

التعميمية العربية األخرى وأف التمميذ التونسي يبقى في المدرسة االبتدائية ست 
سنوات، وفي المدرسة اإلعدادية ثالث سنوات، وفي المعيد الثانوي أربع سنوات، 
.   وتتّوج دراستو بعد ثالث عشرة سنة بشيادة البكالوريا أي شيادة ختـ التعميـ الثانوي

ولنقؼ اآلف وقفة سريعة عمى مناىج التعميـ الثانوي الذي تابع التعميـ 
 1999-1998األساسي، فكانت السنة األولى منو حسب اإلصالح الجديد سنة 

تبعًا " البكالوريا"، وسيتقدـ إلى 2000-1999ونحف اآلف في السنة الثانية سنة 
 وستكوف سنة 2002سنة  (يونيو)لمنظاـ الجديد المتعمموف والمتعممات في جواف 

 سنة نياية المسار التربوي الجديد أي نياية الثالث عشرة سنة حسب 2002
.   اإلصالح التعميمي الحالي، اإلصالح الثاني في الجميورية التونسية 

"  يدـو أربع سنوات وبرامجو تسيـ في مساعدة التمميذ عمى: التعميم الثانوي
تجذره في اليوية الوطنية التونسية وتأصمو في الحضارة العربية اإلسالمية وتفتحو 

عمى حضارات اإلنساف، تنمية الفكر النقدي لديو وشحذ روح المبادرة واإلبداع 
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. عنده، إنماء روح المواطنة فيو بما يقتضيو مف شعور بالمسؤولية وتعاوف وتسامح
فماذا يدرس إذف التمميذ في إطار ىذه البرامج في التعميـ الثانوي؟ 

األدب المقاؿ، تحميؿ النص، : يدرس التمميذ المواد التالية: بالسنة األولى- 
: المطالعة، البالغة، المحفوظات، وسنذكر مف ىذه المواد محاور األدب أنموذجاً 

عنترة في غرض الفخر، الخنساء في الرثاء، النابغة الذبياني في )الشعر الجاىمي 
، (جميؿ، عمر بف أبي ربيعة)، شعر الغزؿ بالحجاز في القرف األوؿ لميجرة (المدح

مختارات مف الشعر الوطني ألحمد شوقي )الشعر الوطني في بداية القرف العشريف 
منتخبات مف أقاصيص محمود )، فف األقصوصة (وأبي القاسـ الشابي التونسي

الجزء األوؿ مف كتاب األياـ لطو )تيمور وعمي الدوعاجي التونسي، السيرة الذاتية 
. (حسيف

األدب والمقاؿ وتحميؿ النص والمطالعة :  يدرس المتعمـ: بالسنة الثانية- 
والمحفوظات والتعريب مف الفرنسية إلى العربية وسنكتفي أيضًا بذكر محاور 

مختارات مف شعر )التجديد في الشعر العربي في القرف الثاني لميجرة : األدب
، مف أشكاؿ (بشار بف برد في الغزؿ وأبي نواس في الخمر وأبي العتاىية في الزىد

، (مختارات مف كميمة ودمنة البف المقفع والبخالء لمجاحظ)األدب القصصي القديـ 
لجبراف خميؿ جبراف ومف شعر "كتاب العواصؼ "مختارات مف )األدب الرومنطيقي 
لمحبيب بولعراس " مراد الثالث"دراسة مسرحية )، المسرحية (أبي القاسـ الشابي

مختارات مف كتاب إمرأتنا في الشريعة )، مف الفكر العربي الحديث (التونسي
. (لمطاىر الحداد التونسي"والمجتمع 
األدب : يدرس المتعمـ في السنة الثالثة بشعبة اآلداب: بالسنة الثالثة- 

-2000والمقاؿ وتحميؿ النص والمطالعة والمحفوظات وسيدرس مستقباًل أي سنة 
الشعر العربي بالمغرب في القرف الخامس لميجرة :  في محاور األدب2001
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، نماذج مف (مختارات مف غزؿ ابف زيدوف، مختارات مف رثاء عمي الحصري)
مختارات مف )النثر القصصي في القرنيف الرابع والخامس لميجرة بالمشرؽ والمغرب 

الشعر  (البف الحـز" طوؽ الحمامة"مقامات بديع الزماف اليمذاني ومف كتاب 
لبدر شاكر السياب "أنشودة المطر "مختارات مف ديواف ): العربي الحديث

مختارات مف مجموعة )، فف األقصوصة (ومختارات مف شعر نزار قباني المرأة
. ("ليوسؼ إدريس" حادثة الشرؼ"

األدب، المقاؿ، تحميؿ النص، المطالعة، : يدرس المتعمـ: بالسنة الرابعة- 
مختارات مف ديوانو )أبو الطيب المتنبي : المحفوظات وسنعرض محاور األدب فقط

رسالة "قسـ الرحمة مف )، أبو العالء المعري (في المدح والفخر واليجاء والرثاء
البياف "، "الرسائؿ"و" الحيواف"مختارات مف )، الجاحظ ("المزوميات"و" الغفراف
، المسرح الذىني ("اإلمتاع والمؤانسة"مختارات مف )، أبو حياف التوحيدي "والتبيف

" شيرزاد"لمحمود المسعدي التونسي ومف مسرحية " السدّ "مختارات مف مسرحية )
حدث أبو "مختارات مف )، الرواية العربية الحديثة (لتوفيؽ الحكيـ" أىؿ الكيؼ"و

" الشحاذ "ورواية " المص والكالب "لمحمود المسعدي ومف رواية " .. ىريرة قاؿ 
. (لنجيب محفوظ

وعمى غرار ما أنجزت مف تآليؼ في التسع سنوات مف التعميـ األساسي فقد 
ألؼ تونسيوف كتبًا نذكر منيا ما يتعمؽ باألدب والتفكير اإلسالمي، والكتب جميعيا 

.   طبعيا المركز القومي البيداغوجي التابع لوزارة التربية 
إّف الجميورية التونسية وجيت اىتمامًا كبيرًا إلى تعميـ الناشئة كافة وخصصت 

اعتمادات مالية ىامة مف حيث مقاديرىا ومف حيث نسبتيا إلى الدخؿ القومي 
وتجدر المالحظة أف الدولة التونسية تخصص سنويًا لقطاع التربية، منذ االستقالؿ 

مف الميزانية العامة، % 25، أي ما يقارب PIBمف الناتج الوطني اإلجمالي % 7
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إيمانًا منيا بأف التربية ىي الركيزة األساسية لمتنمية ولمتطور االجتماعي 
.   واالقتصادي

وتبرز المعطيات المتعمقة بالمصاريؼ العمومية المخصصة لمتعميـ االبتدائي، 
مقارنة بالمصاريؼ العمومية الجميمة الممنوحة لقطاع التربية أىمية المرحمة 
االبتدائية داخؿ النظاـ التربوي فخالؿ العشرية األخيرة عرفت المصاريؼ 

 بنسبة 1998المخصصة ليذه المرحمة تطورًا متدرجًا، ناىيؾ أنيا قدرت سنة 
.   مف مجمؿ المصاريؼ العمومية المرصودة لفائدة التعميـ% 43.4

كذلؾ اىتمت وزارة التربية بالتكويف المستمر الذي شيد في السنوات األخيرة 
.   تناميًا مطردًا كما وكيفاً 

 مركزًا جيويًا 23وىو يخضع إلى إدارة خاصة لمتكويف المستمر تدعمت بػ 
أو ) والية 23لمتربية والتكويف المستمر موّزعة عمى واليات الجميورية كافة، أي 

. (محافظة
 المتعمؽ باإلصالح التربوي حيز التطبيؽ استوجب 91وبدخوؿ قانوف جويمية 

اتخاذ العديد مف المبادرات أفادت مبدئيًا جميع مدرسي مرحمة التعميـ األساسي 
 معممًا، ومدرسي مرحمة التعميـ 60.000األولى أي ست سنوات الذيف يبمغ عددىـ 

األساسي الثانية، أي ثالث سنوات، والتعميـ الثانوي، أي أربع سنوات، الذيف يبمغ 
 مف المتفقديف والمرشديف والمديريف 5000 أستاذًا و 40.000عددىـ حوالي 

والنظار والقيميف والمحضريف الذيف يمثموف جزءًا مف باقي أصناؼ وزارة التربية وقد 
 مكونًا مف المتفقديف والمرشديف في مرحمة التعميـ 1234اضطمع بيذا التكويف 

 مكوف في التعميـ الثانوي مع بعض األساتذة 600األساسي األولى باإلضافة إلى 
.   الجامعييف والخبراء التونسييف واألجانب
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وىذا التكويف يتـ بالمدارس والمعاىد الثانوية أو المراكز الجيوية لمتكويف 
 أياـ في السنة بالنسبة 8 أياـ في السنة بالنسبة إلى المعمميف و 6المستمر بمعدؿ 

إلى األساتذة وكذلؾ خالؿ العطؿ التي تتخمؿ السنة الدراسية والعطمة الصيفية في 
". المدارس الصيفية"ما يسمى 

والمالحظ أف انتداب األساتذة في المرحمة الثانية مف التعميـ األساسي وفي 
شيادة الكفاءة لمتعميـ الثانوي " بمناظرة 1999التعميـ الثانوي أصبح منذ سنة 

وتعميؽ التكويف الصناعي بجانبيو النظري المتصؿ بعمـ النفس التربوي وطرؽ "
تنشيط المجموعات، والتطبيقي خالؿ سنة التكويف األخيرة بحضور دروس نموذجية 
ومناقشتيا وتأىيؿ المدرسيف الستعماؿ الوسائؿ التكنولوجيا الحديثة، نخص بالذكر 

منيا اإلعالمية، والستخداميا في التدريس وتجذير مبدأ التقويـ الذاتي المتواصؿ في 
.   المدرسيف لتحديد حاجاتيـ في التكويف والسعي إلى التكوف في ضوئو

وراىنت الدولة التونسية عمى المتعمـ ليكوف عمى اتصاؿ بالعمـ والتكنولوجيا 
والثقافة واالستمرار في التعّمـ لمواجية الحاجات المتغيرة لتحقيؽ المجتمع 

الديمقراطي السميـ واإلسياـ في التغيير الحضاري ومف المسّممات أف التعميـ ارتبط 
بأنشطة محو األمية لتحقيؽ النمو االقتصادي واالجتماعي الثقافي وأف الحمؿ كاف 

دائمًا عمى المدّرس المرّبي وقد قاؿ سيادة رئيس الجميورية بمناسبة يوـ العمـ 
إّننا نولي كؿ ما يتصؿ بقضايا التربية والتعميـ : "1998 جويمية 17بقرطاج يـو 

.    والتكويف عناية خاصة، ونتعيده بالمتابعة والتقييـ والتطوير بكّؿ حرص
وقد مّكف اإلصالح التربوي الذي بادرنا بو منذ بداية العشرية الماضية، مف 

عادة ىيكمة نظامنا التربوي والتكويني، ومراجعة البرامج  ضبط األىداؼ والوسائؿ، وا 
.   والكتب المدرسية، بما يضمف التكويف المتوازف ألطفالنا
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وانطمقنا مف كّؿ ذلؾ مف إيماننا بأف التعميـ حّؽ مشروع لجميع التونسييف 
والتونسيات، وقاعدة لكّؿ تطور حضاري، ومقّوـ جوىري لمرقي والتقدـ في كافة 

.   المجاالت
وال شّؾ أف إقرار إجبارية التعميـ ومجانيتو، في المرحمة األساسية، كاف مف 

أىـّ مكاسب ذلؾ اإلصالح، فألوؿ مرة في تاريخ تونس، تبمغ نسبة تمدرس 
%. 99.1األطفاؿ، الذيف ىـ في سف السادسة 

وألّوؿ مرة أيضًا، تبمغ نسبة تمدرس الذيف ىـ بيف السادسة والثانية عشر 
92.3 .%

وبإقرار إجبارية التعميـ فإنو يمكف أف نشير في ىذا المجاؿ إلى أف المعدؿ 
وذلؾ خالؿ السنة الدراسية % 84.6الصافي اللتحاؽ البنات بالمدرسة قد بمغ 

 وىو رقـ يغني عف كؿ تأويؿ خاصة إذا ما قارناه باألرقاـ المسجمة 1998-1997
.   في ىذا المجاؿ داخؿ بمداف أخرى مماثمة لتونس

: كذلؾ نالحظ وبكؿ اعتزاز أف اختيار تعميـ التربية والتعميـ حقيقة ال شعار
 مالييف ونصؼ 3 تمميذا مف جممة 226.919: 1956نجد في االبتدائي سنة 
 مالييف                8 مف جممة 1.467.411: 1994ساكف تقريبًا، ونجد سنة 

في التعميـ األساسي : 1999-1998 ساكف تقريبًا، ونجد سنة 800.000و
 في التعميـ 373.593 تمميذًا، ونجد 1.949.074بمرحمتيو أي تسع سنوات 

الثانوي والتأىيؿ التقني والمجموع العاـ التالميذ في األساسي والثانوي والتقني سنة 
أي إذا أضفنا عدد التالميذ األساسي والثانوي ) 2.392.667:  ىو1998-1999

ىكذا فإف ربع سكاف .  تمميذ وطالب2.500.000إلى طمبة العالي نجد أكثر مف 
 1999الجميورية تقريبًا ىو في المؤسسة التربوية إذ يقدر عدد السكاف شير مايو 
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وتعميـ الدولة التونسية ناشئتيا داخؿ حدود الوطف .  ساكناً 44200 مالييف و 9بػ 
.   ال ينسييا أبناءىا في الخارج 

 إف إعداد المغة العربية والحضارة العربية اإلسالمية يتـ : التعميم العالي- ج
عداد األساتذية في المغة العربية وآدابيا مر  في إطار اإلجازة أو األستاذية وا 

: بمراحؿ أربع عمى األقؿ
وىي أوؿ " دار المعمميف العميا"، سنة بعد االستقالؿ أنشئت 1957سنة - 

تدـو بيا أربع " اإلجازة في المغة العربية وآدابيا"مؤسسة جامعية تونسية وكانت 
سنوات، وتخصص إلى شيادات في التكويف العاـ، في فقو المغة، في الحضارة 

اإلسالمية، في األدب العربي القديـ والحديث، في أدب الفرنسية ولغتيا وفي المغة 
 9ودّرست بيذا النظاـ أيضًا أوؿ كمية، كمية اآلداب والعموـ اإلنسانية . اإلنجميزية

.   أفريؿ بتونس 
: وفي الستينات إلى السبعينات كانت اإلجازة كما يمي- 
أدب، لغة، منيجية، وأساليب البحث والترجمة : تكويف عاـ: في السنة األولى -

. (نقؿ مف الفرنسية إلى العربية)وتعريب  (نقؿ مف العربية إلى الفرنسية)
 .(تعريب ونقؿ) شيادة الحضارة العربية اإلسالمية والترجمة :في السنة الثانية -

 .  األصوات، النحو، المعجـ:  شيادة المغة:في السنة الثالثة -

مع شيادة في أدب  (أدب قديـ وأدب حديث) شيادة األدب :في السنة الرابعة -
 .الفرنسية ولغتيا وفي المغة اإلنكميزية

ذات مرحمتيف وتدـو " أستاذية المغة العربية وآدابيا"وفي الثمانينات أصبحت  -
 .أربع سنوات
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أساسيات المغة واألدب والحضارة : في السنة األولى: بالمرحمة األولى -
نحو وأدب : ، وفي السنة الثانية(الترجمة مف الفرنسية إلى العربية)والتعريب 

تعريب مف الفرنسية إلى العربية )وبالغة وعروض وحضارة ولغات وترجمة 
 .(ونقؿ مف العربية إلى الفرنسية

الدراسات النحوية : يدرس الطالب خمس شيادات وىي: بالمرحمة الثانية -
والمعجمية والبالغية، الدراسات المسانية، الحضارة، األدب، النقد األدبي 

 .  وشيادة تكميمية مثال البيداغوجيا وعمـ النفس

ـّ 1994ومنذ سنة  - ، ضمف اإلصالح التربوي الشامؿ الحالي، ت
، وىي ذات أربع سنوات موزعة عمى "األستاذية في المغة واآلداب العربية"إصالح
 ساعة والمرحمة الثانية تدـو حوالي 1000المرحمة األولى تدـو حوالي : مرحمتيف
وبيا " المعارؼ والميارات والمواقؼ: " ساعة وىي أستاذية ثالوثية التكويف أي800

أستاذية عامة، أستاذية لمتعميـ يطمب فييا مف الطالب أف يحصؿ : ثالث مسالؾ
وحدة في : عمى وحدات إجبارية وأخرى اختيارية ومف بيف الوحدات االختيارية 

عمـ النفس التربوي أو تعميمية العربية ووحدة في تقنيات الترجمة أو أدب أجنبي، 
يطمب فييا الطالب إلى ما اشترط في أستاذية التعميـ أف : أستاذية في البحث

 .  يحصؿ عمى وحدة عمى األقؿ في اختصاص البحث

ىكذا نالحظ أف إعداد أستاذ المغة العربية في المرحمة الثانية مف التعميـ 
بالنظاـ " إجارة العربية"األساسي وفي التعميـ الثانوي إعداد متكامؿ مرضي في 

بنظاـ " أستاذية العربية"بالنظاـ السابؽ أو في " أستاذية العربية"القديـ أو في 
. الوحدات

ليكم ما يدرس الطالب والطالبة حالياًال  : واإ
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ويحسف اآلف في رأينا أف ندفؽ بعض المفاىيـ وأف نفرؽ بيف التعميـ والتربية 
الفرؽ بيف التعميـ والتربية أنيما : ال سيما وأف معمـ المغة العربية مرب أو ال يكوف

التعميـ يزّود بالمعمومات والتربية تنمي ممكات اإلنساف : في اختالؼ وائتالؼ أي
.   وتطوّرىا

التعميـ يسمو بالفكر والتربية تسعى إلى السمّو بالنفس، التعميـ مجموعة وسائؿ 
والتربية ىي الغاية، لمتربية أسبقية عمى التعميـ، إذ أنيا تؤسس اإلنساف ومعنى ذلؾ 
أنيا التكويف والتوجيو األخالقي والعقمي لشخص مف األشخاص والشخص المقصود 

.   ىو المثقؼ
حذقيما وحذؽ : صار حاذقًا فطنًا، وثقؼ العمـ والصناعة: وثقؼ ثقفًا الشخُص 

. ظفر بو: الشيء
سّواه : نالحظ ما في الثقؼ مف وجييف، نظري وتطبيقي، إذ ثّقؼ الشيء

عّممو ودّربو وىّذبو وأّدبو، وقد قاؿ رسوؿ اهلل صمى : وقّومو، وثّقؼ المدّرس المتعّمـ
". أّدبني رّبي فأحسف تأديبي: "اهلل عميو وسّمـ

فالمدّرس بمثابة الثقاؼ أي أداة تثقؼ بيا الرماح لتستوي وتعتدؿ فيو إف كاف 
ذلؾ كذلؾ فعميو أف يكوف ذا ثقافة بسيطة ألّف ليا داللة، ألنيا تنظـ التجربة، ألّنيا 

اطمب العمـ : "(صمى اهلل عميو وسمـ)نقد مستمر وتعمـ مستمر وقد قاؿ رسوؿ اهلل 
". مف الميد إلى المحد

ىكذا نعد مدّرس العربية عمى أف يكوف قادرًا عمى بمورة األفكار وتمخيصيا 
ظيار الفائدة منيا .   بوضوح دوف نقصاف في تحقيؽ الغاية وا 

وأف يكوف مبتعدًا عف اإلطالة وأف يستعيف باألساس في كّؿ القضايا  -
الداللية والصرفية والنحوية واألسموبية وأف يتخمؿ دائمًا شرحو الترغيب 
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الكممة األساسية فيما ذكرنا ىي . واإلثارة وأف يكوف لعممو ولذاتو مقوماً 
والتقويـ ىو معرفة قيمة ما نعمـ مف فكرة أو ميارة أو قدرة أو " التقويـ"

استعداد أو نشاط أو سموؾ، كؿ ىذا بالنسبة إلى أىداؼ يراـ تحقيقيا 
وىناؾ عدد مف األسس والقواعد التي ". وتقترح الوسائؿ لتالفي النقص فييا

: تُبني عمييا عممية التقويـ منيا
أف يكوف التقويـ مرتبطًا بأىداؼ واضحة، وأف يكوف شاماًل كؿ أنواع  -

األىداؼ وكؿ جوانب البرنامج، وأف يكوف يتناوؿ فيو المتعمـ الطرؽ 
والوسائؿ التعميمية، وأف يعتمد أدوات تتميز بالصدؽ والثبات والموضوعية 

مع ما لمعممية التقويمية مف ذاتية، وأف يكوف التقويـ عممية يتعاوف فييا كؿ 
األطراؼ مف المدرس والمدّرس، وأف يكوف عممية مستمرة ال تنتيي يبّيف 

البرنامج بؿ ىي تعديؿ وتطوير وتواصؿ، وأف يكوف تشخيصًا عالجيًا يبّيف 
ف  ـّ الدعـ والتدارؾ والعالج، وأف يكوف موضوعيًا وا  القوة والضعؼ ومف ث
كاف ذاتيًا، عاداًل، والعدؿ قيمة نسبية منصفًا واإلنصاؼ قيمة مطمقة أو 
تكاد، وأف يتصؼ باالقتصاد وقتًا ومااًل وجيدًا قدر اإلمكاف، وأف يكوف 

 .  التقويـ قاباًل لمتعديؿ أي ينبغي قبوؿ فكرة تقويـ التقويـ

تقويـ نتائج المناىج : كذلؾ لمتقويـ وظائؼ أساسية يحسف اإلشارة إلييا أي
وقيمة البرنامج ذاتو واإلجراءات اإلدارية التنفيذية لعممية التقويـ، وأنواع 

. التقويـ كثيرة ترّتب بحسب معطيات تضبط مسبقاً 
ني أرفض مقولة –أّما مبادئ االختبارات األساسية -   يـو " أو االمتحانات وا 

عمى االختبارات : فيي في نظرنا ما يمي" االمتحاف يكـر المرء أو يياف
التحصيمية أف تقيس نتائج تعميمية محددة تكوف مّتسقة مع األىداؼ 

التدريسية، وأف تغطي عينة ممثمة مف النتائج التعميمية والمادة المتضمنة في 
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التدريس وأف تحوي أنواعًا مف األسئمة تكوف مالئمة لقيس الناتج العممي 
.   المرغوب فيو، وأف تتصؼ بالثبات، وأف يتخذ الحذر في تفسير نتائجيا
إذف فعمى المربي في المغة العربية في التعميـ العاـ أف يكوف عمى وعي 

مقاييس : بمقاييس التقويـ حتى تكوف دروسو مرضية واالستفادة منيا صالحة أي
ـّ لمدروس، مقاييس تقويـ مادة الدروس، مقاييس تقويـ الطرؽ  تقويـ الشكؿ العا

في عرض المادة، مقاييس تقويـ لغة الكتاب، مقاييس تقويـ  (التربوية)البيداغوجية 
.   المعينات بالكتاب

مقاييس تقويـ التمميذ والتمميذة وبالخصوص عمى مدرس المغة العربية في 
المرحمة األولى مف التعميـ األساسي أف يكوف مدركًا التقويـ النوعي ال سيما وأف 

: مسؤولية تكويف الناشئة عميو أكبر مف غيره فينبغي لو أف يسأؿ نفسو
ىؿ توفر مادة الدرس المعمومات األساسية التي يجب أف يّمـ بيا التمميذ؟  - 
ىؿ تراعي مادة الدرس المستوى الوجداني لمطفؿ؟   -
 ىؿ تراعي مادة الكتاب المستوى النفسي حركي لمطفؿ؟ -

 ىؿ ثمة ترابط بيف مختمؼ عناصر كؿ درس؟ -

 ىؿ أف تبويب الموضوعات في تدرج منطقي؟ -

 ىؿ تعالج المادة مشاغؿ البيئة التونسية؟ -

لى  - ىؿ يسيـ المحتوى في تنمية االعتزاز باالنتماء إلى الوطف التونسي وا 
 األمة العربية اإلسالمية؟

ىؿ يراعي الكتاب الترابط مع المواد األخرى في العمـو اإلنسانية وفي  -
العمـو الصحيحة؟ ىؿ تتماشي لغة الكتاب الشروح وظيفية؟ ىؿ يتـ الرجوع إلى 
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المصطمحات الجديدة في الدروس الموالية قصد التركيز باالعتماد عمى وضعيات  
ىؿ تخدـ وسائؿ اإليضاح أغراض - مغايرة؟ باالعتماد عمى الوضعيات ذاتيا؟ 

ىؿ ىي واضحة - ىؿ ىي مشوقة؟ - ىؿ المنطمقات منوعة؟- المادة؟ 
ىؿ يعتمد فييا أسموب القصة؟ أسموب السرد ؟ أسموب التشويؽ؟ - المقاصد؟

أسموب الحجاج؟ ىؿ تتضمف كؿ الدروس تماريف اختبارية وتماريف تطبيقية 
وتماريف تقويمة ذاتية؟ ىؿ تصاغ التماريف صياغة واضحة الختبار كسب التمميذ 
طرؽ التحميؿ والتأليؼ؟ ىؿ يخضع ترتيبيا إلى تدرج في معالجة الصعوبات؟ ىؿ 

تمكف مف تركيز المكتسبات السابقة؟ ىؿ تحث طريقة التدريس المعتمدة عمى 
ىؿ تمكف - المالحظة؟ عمى التحميؿ؟ عمى االستنتاج؟ عمى اكتساب الخبرات؟  

ىؿ تخدـ األىداؼ النوعية - الطريقة مف تحقيؽ األىداؼ النوعية الواردة بالمناىج؟
 لكؿ درس؟

وفي حقيقة األمر ما اتضح في الذىف ُفصح عمى المساف، والفصاحة 
فصاحات وىي سالمة األلفاظ مف اإلبياـ وسوء التأليؼ مما يستوجب مف المدّرس 
أف يفصح عمى المراد بتعابير واضحة ولغة سميمة خالية مف المحف، والواقع لدينا 

اليوـ رغـ تطّور المدّرس المعرفي والتربوي الصناعي أف نستمع إلى درس في 
العربية بمغة فصيحة تتخمميا بعض كممات مف العربية الوسطى أحيانًا، وىذا ما 

نرغب عنو ويحرص المتفقدوف إلى اإلشارة إلييا ال سيما وأف المدرسيف عمى كسب 
.   لمغتيـ العربية الفصيحة قواًل وكتابة

وىذه القضية المغوية تبسط عمينا أمر لغة تدريس التعميـ أشئنا أـ لـ نشأ في 
التعميـ األساسي وفي التعميـ الثانوي، وتبسط عمينا أيضًا أمر تكويف أو تدريب 

المدرسيف عمى لغة التدريس تدريبًا متكاماًل كافيًا، أي تدريبًا أساسيًا وتدريبًا مستمرًا 
في إعداد التقرير التأليفي  (أو المفتشوف، أو الموجيوف)وقد اعتمد السادة المتفقدوف 
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كفاية المدرس عمميًا، وتربويًا صناعيًا، : بالمرحمة األولى مف التعميـ األساسي إلى
مدى نجاعة طرؽ التدريس والتقويـ، مدى مالءمة الوسائؿ التعميمية لمستوى 

التالميذ ولطرؽ التدريس وتوّفرىا واستثمارىا، مدى انعكاس التكويف المستمر عمى 
.   عممية التعمـ في القسـ

ولقد الحظنا أف تعريب الرياضيات والعمـو الطبيعية والعمـو التقنية في المرحمة 
الثانية مف التعميـ األساسي أثر بعض التأثير السمبي في تدريس المغة العربية ألف 

أستاذ العمـو الذي اضطر منذ ثالث سنوات خمت إلى استعماؿ وسائؿ تعميمية 
بالعربية ال بالفرنسية لكف يرجى بعد سنتيف أو ثالث أف يصبح أستاذ العموـ، بعد 

والمدرس الفاضؿ ىو ذاؾ الذي "التدريب لسانو عمى العربية سميـ المساف فصيح، 
ْذ أفاد استفاد تفيد الظرؼ والزماف أي ينبغي أف ُيعد " إذا": "إذا دّرس أجاد أفاد وا 

المدرس درسو ليجيده وأف يستعمؿ طرؽ التدريس السميمة حتى يبمغ عممو فيفيده، 
أداة تفيد الشرط الممكف أي أّف اإلجادة مرتبطة بالتدريس المرضي، وعند " إفْ "و

تدؿ عمى ىذه عممية التدريس الجدلية، المعمـ  " إذْ "إفادة التالميذ يستفيد المدرس، 
أو األستاذ في  تكويف مستمر، ىو ُيبّشر بخير عممو أي يعد وىو يباشر صناعة 

بْشر فميكف معيـ بشيرًا أي متيّماًل، حسف القسمات مقباًل بما : صعبة وأمامو بشر
.   ىو سار مفرح ولساف حالو في نياية كؿ درس ُبْشرى لكـ بما تعممتـ ومسّرات 

ولئف كاف، في التعميـ األساسي والتعميـ الثانوي، لمّدرس المغة العربية والمرّبي 
القدرة عمى ما ذكرنا مف عمـ  فيو سموؾ ومواقؼ أي الدخوؿ إلى الفصؿ في وقار 

بال تزّمت، وقياـ وقعود بال ابتذاؿ وحركة مستمرة، ولباس مرضي ينُفر عف 
، وتحميؽ باحتشاـ، واحتراـ صفاء ىواء "بموجيف"األسماؿ أو ما يحاكييا مثاًل 

الفصؿ فال تدخيف وال تمّوث، إف آلداب التدريس مواصفات فميكف مدرس المغة 
.   العربية والتربية اإلسالمية آتيًا بيا قائمًا عمييا محترمًا إياىا
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ىكذا يعطي المدرس إلى الفصؿ قيمتو ويرجع إلى المدرسة ىيبتيا ويقؼ ضد 
الالمباالة إزاء اكتساب المغة العربية الفصيحة االكتساب العممي العممي المرضي، 

إذ يبمغ المغة بإيماف وال فتور، بحماس وعدؿ ألنو ال يبدو كممّثؿ عمى خشبة 
-األمانة العممية، :- وىي–المسرح بدوف سابؽ تمريف ألنو رسوؿ قيـ ثالث 
تعميـ المتعمميف العمؿ الجماعي -االجتياد الذىني فالتفكير النقد والبحث المستمر، 

بروح التعاوف ونبؿ التضامف سعيًا إلى العمؿ المتقف، وقد قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل 
ىذا ىو المدرس ". إّف اهلل يحّب إذا عمؿ أحدكـ عماًل أف يتقنو: "عميو وسمـ

.   الفاضؿ والفضؿ ىو الزيادة مف كؿ شيء عمـ وسموؾ وقيـ ثالث
إذف لتدريس المغة العربية قواسـ أو مقامات مشتركة مع تدريس العمـو 

اإلنسانية والصحيحة ألف لمعممية التربوية مسارًا وسعيًا إلى تحقيؽ تنمية المساف 
.   العقؿ والوجداف معًا لتمكيف الناشئة مف معرفة عممية وعممية سموكية مرضية

إّف إصالح النظاـ التربوي وتكيفو بما يتماشى وحاجات العصر والغد سنة 
، وما أقبمت عميو وزارة التربية في التعميـ األساسي والتعميـ الثانوي مف 2001

عقمنة وتفتح وتجديد وتجّدد ألحسف دليؿ عمى حرص الدولة التونسية عمى أف تكوف 
.   دعامات نظاميا التربوي ثابتة متأصمة متعّصرة 

فمنجتيد نحف مّدرسي المغة العربية جاّديف وال نتواكؿ حتى ال تكوف معارفنا 
يومًا تتآكؿ، فميكف لعممنا صدى بعيد عف الصدأ إذ ىو متجدد ُمتطور ُمّحدث ُمبّمغ 

.   أحسف تبميغ
إف المغة العربية في المدرسة التونسية أساس التربية عامة والتربية ال يمكف 

اتصاؿ زماني مكاني : إطالقًا فصميا عف المغة العربية واإلسالـ، وىو دبف خالد
بفضؿ المغة العربية لغة القرآف الكريـ فال بد لممربي مف أف يتمثؿ تربية أطفاؿ 
حسب المناىج المتطّورة، أي يحسف بو أف  يكوف متمكنًا مف المغة العربية ومف 
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مقومات التربية التقميدية والتربية الحديثة المعاصرة، وكالىما مف التربية الوظيفية 
باعتبار مختمؼ الوظائؼ النفسية لمتمميذ مف ذكر وأنثي وباعتبار تطورىما 

المستقبمي مرحمة نّموىا، وال بد لممعمـ المرّبي أيضًا مف أف يكوف عمى صمة وثيقة 
بما يجري في البيئة األولى بالبيت، وفي البيئة الثالثة مف تنظيمات تمميذية ونواد 
تربوية قد تعّمـ وترّبي، وأيضًا مف فضاء شارعّي فوضوّي ىّداـ قد يفسد ما يبصّر 

.   ىو مف قيـ أخالقية سميمة قد ييّدميا الشارع وال يذر
مثاًل في : إف مدّرس المغة العربية في صراع مع العربية مع المنطوقة المحف

عوضًا " ىاذاف" "شركاء"عوضًا عف " شركاءُ "اإلذاعة نستمع إلى مثؿ ىذه األخطاء 
" بقينا"عوضًا عف "بقينا " العظمى"عوضًا عف " األعظـ"أف الدولة " ىاتاف"عف 

، "طائرةُ "عف " ثالثيف طائرة" "أراضي"عوضًا عف " أراض" "بُقوا"عوضًا " بقْوا"
". ومف ثـّ "عوضًا عف " وبالتالي" وجود"عوضًا عف " تواجد"

ىذه األخطاء وىي قميؿ مف كثير ليست تونسية بؿ تسمع في أغمب اإلذاعات 
العربية والمدّرس أيضًا في صراع مع  المغة الدارجة خاصة تمؾ التي غزت الفتات 

.   الدكاكيف والمغازات وشاعت في االشيارات
إّف المربي في صراع مع التربية المعاصرة، وفي صراع أيضًا مع المعاصرة 
التي زحفت عميو وعمى مجتمعة بنماذج دخيمة، فكـ مف لفظة عربية سميمة عمميا 
تالميذه، داخمتيا ألفاظ دارجة أو فرنسية فأربكت التمميذ وماؿ إلييا استعمااًل شفويًا 

.   أو كتابيًا، وكـ قيمة أخالقية بّمغيا المربي تالميذه ىّدمتيا ىذه المعاصرة
فالمغة العربية إذف أصبحت ماّدة مف مواد المشروع المجتمعي الحضاري 

الوطني الذي تتحمؿ أمره وزارة التربية فحسب، بؿ الدولة والمجتمع، خصوصًا وزارة 
التربية، وزارة التعميـ العالي، كتابة الدولة لمبحث العممي والتكنولوجيا، وزارة الشؤوف 

االجتماعية، وزارة الشباب والرياضية والطفولة، وزارة الثقافة بأجيزتيا التثقيفية 
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المختمفة مف أغنية قد تكوف لغتيا ىّدامة، إلى مسرح قد يكوف صداه عبثًا، إلى 
سينما قد يكوف خالعة، ووزارة حقوؽ اإلنساف واالتصاؿ والعالقات مع مجمس 

النواب، واإلدارة العامة لإلذاعة والتمفزة التي ليا السمطة العظمى في تبميغ ما تشاء 
إف خيرًا أو شرًا عف طريؽ الصحافة المكتوبة والصحافة المسموعة وبرامج اإلذاعة 
وبرامج التمفزة ال سيما المتعمقة منيا باألطفاؿ والتالميذ، والتمفزة تدخؿ عميؾ بيتؾ 
بدوف استئذاف ومنظمة التربية واألسرة أيضًا والمعمـ في التعميـ األساسي يسعى 

: جاىدًا أف يطبؽ مواد جديدة في تدريسو حسب مناىج متجّددة
 وىي تساعد عمى إدراؾ التالميذ المشاكؿ 1988 منذ : التربية الصحية -

التغذية، النظافة، الصحة النفسية، المحيط وىي مف : المرتبطة بالصحة
.   توصيات اإلعالف العالمي بحقوؽ الطفؿ

 ومف أىدافيا إدراؾ العالقات بيف النمو 1987منذ سنة : التربية السكانية -
الديمغرافي والتنمية االقتصادية واالجتماعية، التعامؿ ومتطمبات التوازف 

 .  بيف المجموعة السكانية ومواردىا قصد تحسيف نوعية الحياة

القانوف الدولي اإلنساني "وىي متصمة بنشر : التربية من أجل السمم -
يحاوؿ المعمـ أف يدّرس مفاىيميا بطريقة عرضية مف خالؿ مختمؼ 

 .  المواد

نشاط غير منتظـ ينجز غالبًا في إطار النشاط : التربية البيئية هي -
االجتماعي الثقافي بالمدرسة داخؿ نوادي البيئة، ومف مبادئ التربية 

حؽ األجياؿ القادمة في محيط سميـ، وواجب كؿ مواطف في : البيئية
 .  اإلسياـ في عممية التنمية المستديمة

والمعمـ يسعى، لمواجية ظاىرة الرسوؿ واالنقطاع أف يطبؽ في المرحمة 
الذي يعتبر مشروعًا " الكفايات األساسية"األولى مف التعميـ األساسي برنامج 
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ضخمًا لمبحث والتكويف والتجريب وىو ييدؼ عف طريؽ وسائمو البيداغوجية إلى ما 
تحسيف المردود الداخمي لمنظاـ التربوي والرفع مف كفايتو، تحقيؽ تكافؤ : يمي

الفرص داخؿ المؤسسات التربوية بيدؼ الحّد مف الفوارؽ التي كشفت عنيا 
عمميات التقويـ، الترفيع في نسب النجاح وتجويد نوعية التعميـ مع العمؿ عمى 
تحسيف التجييزات البيداغواجية وتكثيؼ الدعـ العائمي لمتالميذ خاصة باألوساط 

.   الريفية 
ىذا ويسعى برنامج الكفايات األساسية إلى التّدخؿ خاصة في مستوى 

: الممارسات البيداغوجية وذلؾ بالكفايات التالية
تخصيص المزيد مف الوقت لمتعميمات األساسية قصد تمكيف التالميذ مف  -

إكساب الكفايات الضرورية التي مف شأنيا أف تجعميـ قادريف عمى 
.   مواصمة الدراسة في المستويات والمراحؿ الالحقة بكيفية عادية

باالعتماد المنتظـ عمى عمميات التشخيص والعالج التي تيدؼ إلى  -
 .القضاء في اإلباف عمى مختمؼ الصعوبات المرتبطة بالتعميمات األساسية

بجعؿ التعّمـ يتضمف مجموعة مف األنشطة اإلدماجية ويمكف أف نالحظ  -
في ىذا المستوى أف برنامج الكفايات األساسية يعتمد في نطاؽ الممارسات 
المنجزة داخؿ األقساـ عمى المقاربة الجديدة لمتعمـ تقـو عمى بيداغوجيا أو 
تربية اإلدماج التي ينبغي أف تمارس خالؿ ما ينجز مف األنشطة اليومية 

 .  داخؿ األقساـ

ـّ إرفاؽ ىذا المشروع بالعمؿ عمى تخفيؼ المناىج قصد تمكيف المعمـ  كما ت
ومف مزايا . مف العناية بعدد محدود مف الكفايات التي يجب أف يتحكـ فييا التالميذ

ىذه المقاربة أنيا تعمؿ عمى الحد مف تأثيرات تراكـ الفشؿ الذي يمثؿ إحدى 
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سمبيات التعميـ المقاـ عمى نموذج التقويـ الجزائي كما أنيا توّفر حظوظًا أوفر في 
.   مجاؿ إنجاز البرامج التعميمية التي تـ إقرارىا مف قبؿ الوزارة

كذلؾ يسعى بعض المعمميف واألساتذة عمى اعتماد التكنولوجيا الحديثة داخؿ 
 ظيور أوؿ تطبيقات تربوية لمحاسوب مع 1992لقد عرفت سنة : المدرسة التونسية

استغالؿ مجموعة مف الوسائؿ المرتبطة بيذا المجاؿ داخؿ الفصوؿ، وانطالقًا مف 
 تقرر بعث أقساـ في مستوى وزارة التربية لفائدة األساتذة قصد إتاحة 1997سنة 

الفرصة لممدرسيف إلعداد أعماليـ وتجريب تطبيقاتيـ التربية والتواصؿ في الوقت 
". اإلنترنت"نفسو مع دخوؿ عالـ 

وفي حقيقة األمر إف معمـ المغة العربية في المرحمة األولى مف التعميـ 
األساسي وأستاذ المغة العربية في المرحمة الثانية مف التعميـ األساسي وفي التعميـ 
الثانوي يسعى قدر اإلمكاف إلى متابعة نتائج االمتحانات وىي التقويـ الموضوعي 

.   لمستوى تالميذه ومف ثـ لمستواه 
: ا متحانات

ذا ما نظرنا في امتحانات السنة السادسة أو نياية المرحمة األولى مف التعميـ  وا 
في مادتي اإلنشاء وشرح  (أي نياية التعميـ االبتدائي السابؽ/ األساسي الحالي 
 وجدنا أف الحرص ىو أف تكوف 1999 و 1978 و 1969النّص سنوات 

االختبارات مقّومة بالفعؿ مستوى التالميذ فيمًا وتحريرًا واكتساب لقواعد الصرؼ 
.   والنحو

ذا ما نظرنا في نتائج امتحانات السنة السادسة وجدناىا ال تتجاوز الػ  % 30وا 
إلى نياية السبعينات لسبب أف التالميذ يختبروف بالمغة العربية وبالمغة الفرنسية في 

منيا مادة الحساب ومادة التحرير بالفرنسية ومادة شرح النص )بعض المواد 
أما النتائج بعد عقد مف الزماف بعد . ولسبب صعوبة مقاييس اإلصالح (بالفرنسية
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تعريب كؿ المواد، باستثناء مادة المغة الفرنسية، فيي في تحسف مطّرد منذ سنة 
1989 :40.06% ،1990 :40.24% ،1991 :44.91% ،1992 :
57.8% ،1993 :55.93 %1994 :60.07 .%

والمالحظ أف التالميذ الذيف درسوا حسب النظاـ الجديد لمتعميـ األساسي والذي 
 رأوا نتائجيـ في امتحانات نياية السادسة في تحسف 1990-1989بدا بو سنة 

: 1998، %62.15: 1997، %64: 1996،  %59.65: 1995: مرموؽ
شيادة ختـ التعميـ "كذلؾ نتائج امتحانات % 68.62: 1999، 62.46%
:  سنة االمتحاف األوؿ1998: فيي مرضية (الذي يدـو تسع سنوات)" األساسي
64.44% ،1999 :66 .%

إّف الحرص عمى التقويـ الموضوعي وعمى المستوى المرضي ىو مف مشاغؿ 
 تمميذًا 511991: 1999المربيف والمسؤوليف بوزارة التربية ولقد تقدـ في سنة 

: وتمميذة حسب التوزيع التالي
.  تمميذًا وتمميذة263.630: إلى امتحاف االرتقاء مف السادسة إلى السابعة -
 . تمميذا وتمميذة136954: إلى امتحاف شيادة ختـ التعميـ األساسي -

لى امتحاف البكالوريا - أولئؾ الذيف درسوا ) تمميذًا وتمميذة 109.647: وا 
ويشار عمى أف معممي السنة السادسة مف التعميـ  (حسب النظاـ القديـ

األساسي يعتبروف أف نتائج مادتي اإلنشاء وشرح النص في امتحاف 
االرتقاء مف السنة السادسة إلى السابعة ينبغي أف تتحسف لتبمغ  نتائج 
التربية اإلسالمية أو التربية المدنية أو الجغرافيا أو اإليقاظ العممي أو 

 . في المئة 90 و 80التاريخ أي ما بيف 

: شعبة الرياضيات:  فيي كالتالي1998أّما نتائج امتحاف البكموريا سنة 
، شعبة %41.71: ، شعبة التقنية%48.80: ، شعبة العمـو التجريبية56.80%
أف تقويـ االمتحانات في % . 22.30: ، شعبة االقتصاد والتصرؼ%33: اآلداب

.   تونس صاـر حرصًا عمى أف يكوف مستوى التالميذ يناسب مستوى الدوؿ المتقدمة
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ـّ بتقويـ مستوى تالميذه وحريص أف نتابع حصار  كذلؾ إف المعّمـ ميت
لنوعية " المتابعة المستمر"لقد بينت حصيمة نتائج بحث أجرى عف : مجيوداتو

وىو ما يبرز أف التمميذ % 71.12أف التالميذ حققوا نتائج " المكتسبات المدرسية
: التونسي مكتسب المضاميف المدرجة في المناىج المدرسية وىي موزعة كالتالي

والمالحظ أف % . 60.6: نتائج الرياضيات% 77.9: نتائج القراءة والكتابة
% 71.3لألطفاؿ و% 77.7: األطفاؿ والبنات حققوا نتائج تكاد تكوف متساوية

.   لمبنات
إلى متابعة البحوث والدراسات -  قدر اإلمكاف–كذلؾ يسعى المعمـ واألستاذ 

.   المتعمقة بمادة المغة العربية وبالتقويـ خاّصة
والمعمـ واألستاذ حريصاف عمى تطبيؽ توّجيات مدرسة الغد، وفي إطار 

مراجعة النظاـ التربوي وتطويره قاؿ رئيس الجميورية التونسية الرئيس زيف العابديف 
: 1998 نوفمبر 7ابف عمي يـو 

ف كاف مف ينظر التحوالت حتى " إف المدرسة منبع األصالة ومفتاح الحداثة، وا 
تقع وال يعّد بعد ذلؾ الناشئة لمواكبتيا يضع نفسو في نظرنا خمؼ ركب التطّور 

.   اإلنساني
لذلؾ بادرنا منذ التحّوؿ بإصالح نظامنا التربوي في كؿ مستوياتو وبمختمؼ 
اختصاصاتو وأّذنًا منذ سنة بالشروع في وضع المالمح التي نريدىا لمدرسة الغد 
واستشراؼ ما عسى أف تكوف وظائفيا المستجدة ووسائؿ المستحدثة في ضوء ما 

يجري مف تطّور متسارع لتقنيات االتصاؿ والتدريس والمعارؼ العممية 
". والتكنولوجية، ولعالـ العمؿ واإلنتاج بمكّوناتو المتعددة

بدراسات حوؿ " جمعية قدماء المدرسة الصادقية"ولقد شاركت لجنة منبثقة عف 
وأشرت في ىذه الدراسة " بغائية التربوي وأىدافو"مدرسة الغد وكاف لي أف اىتمت 

: إلى ما يمي
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أخذ في االعتبار أّف القرف القادـ ىو قرف االنفجار المعرفي، السريع  -
الضخـ المعتمد عمى الذكاء البشري واالصطناعي، وأّف القرف القادـ ىو 

. قرف العولمة أو الكونية، قرف صراع الوجود
يمانًا بأّف مفيوـ  - تجاوزه الزماف وأصبح " التعّمـ لممعرفة " أو"العمـ لمعمـ "وا 

أف : غير مقبوؿ، ألف التعميـ صار عممية استثمار لمفرد والمجتمع أي
االستثمار البشري يتحقؽ بتزويد الفرد بالمعمومات اإلنسانية والعممية 

 :والتقنية وبالقيـ والسموكات واالتجاىات والميارات والخبرات

: 1959 (يونيو)جواف)واعتماد عمى ما جاء في الفصؿ األوؿ مف الدستور  -
ذات سيادة، اإلسالـ دينيا والعربية لغتيا، " تونس دولة حرة مستقمة"

، (1988 نوفمبر 7)، وما جاء في الميثاؽ الوطني "والجميورية نظاميا
أّف المجموعة الوطنية مدعّوة لدعـ المغة العربية حتى تكوف لغة "... 

وأّف التعريب مطمب حضاري متأكد وىو مف .... التعامؿ واإلدارة والتعميـ
أىـّ الضمانات لتحويؿ المعاصرة إلى مكسب شعبي ولجعميا جزءًا مف 
الذىنية العامة، ويتحتـ السعي إلى  تطوير المغة الوطنية واالرتقاء بيا 

حتى تنيض بكفاءة واقتدار بقضايا العمـ والتكنولوجيا والفكر المعاصر خمقًا 
بداعًا وحتى تسيـ عف جدارة في حضارة اإلنساف  ".وا 

ىي مدرسة التونسييف كافة عمييا أف تستعد " مدرسة الغد"واستنادًا إلى أف  -
إلى الطفرات المستقبمية استجابة إلى توصيات المؤتمر العالمي حوؿ 

( 1990 مارس 9-5)المنعقد في جوميف بتايمندا " التربية لمجميع"
 28-26)في داكار بالسنغاؿ " الندوة العالمية لمتعميـ لمجميع" وتوصيات 

المذيف أكدا عمى ضرورة ربط التربية بضماف حقوؽ الطفؿ  (2000أفريؿ 
والمرأة أي ضماف إنسانية التي تواجو يوميًا الجيؿ والتعّصب واألنانية 

 .  والمصالح الضيقة الفردية والجماعية والبعد عف الخير والجذب إلى الوراء

فإّف غائية النظاـ التربوي أي ما قبؿ المدرسة والتعميـ األساسي بمرحمتيو 
تكويف تونسي عربي مسمـ تكوينًا متكاماًل متوازيًا خمقًا وُخمقًا : "والتعميـ الثانوي ىي
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يحّقؽ الشعوب باليوية التونسية العربية، ويضمف روح المواطنة والحّس المدني 
وااللتزاـ بالحقوؽ والواجبات والوعي بالحوار الرشيد مع النفس ومع اآلخر في 

احتراـ واعتداؿ، ويمّكف، باستعماؿ العقؿ وبإتقاف المغة العربية ولغتيف أجنبيتيف 
الفرنسية واإلنكميزية، مف االنتماء إلى بمد ناـ متحضر يحمي ناشئتو مف االرتداد 

المكتسب، في التنمية الشاممة " األمف المعرفي"إلى األمية، ويسيـ باجتياده وبفضؿ 
". وفي العولمة والقيـ اإلنسانية

ينبغي إذف، لتحقيؽ غائية النظاـ التربوي وأىدافو، وتعميؽ الوعي لدى المتعمـ 
نجازات البالد ووجوب تنميتيا وصيانتيا بالتعميـ الذاتي،  بأىمية الموارد البشرية وا 
النظر في المؤسسة التعميمية مف حيث اإلدارة تصرفًا إداريًا وتربويًا وبيداغوجيا، 

والمدرسة بمديرىا وعمى مديرىا، ومف حيث التجييزات ومف حيث المناىج والبرامج، 
والوسائؿ التعميمية، وأطر التدريس، ومف حيث تقويـ المنظومة بكؿ عناصرىا 

تقويمًا مستمرًا، لخير نظاـ التربية وتطويره ومواكبتو الحاضر والمستقبؿ ومواجية 
تحديات العولمة، ونحف بقرية كونية ال متناىية التفاعؿ ال متناىية اإلغناء، فعؿ ما 

: ذكرتو في غاية النظاـ التربوي يستجيب إلى مشاغؿ الشباب التونسي
إّف موضوع المغة العربية يحممنا بالضرورة إلى عرض بعض ىذه المشاغؿ 
التي ىي، في رأينا مشاغؿ الشباب التونسي أو العربي عامة ذاؾ الذي ينبغي 

" كفاح الوجود:"ىي، قبؿ كؿ أمر: االستماع إليو والحديث إليو وىذه المشاغؿ
والوجود صراع العمؿ والقوت، وكفاح الوجود ىو تحقيؽ مثاؿ معيف في المجتمع، 

يبدأ الشاب التفكير فيو مف السنة الثانية مف التعميـ الثانوي أي في سنة التوجيو إلى 
شعبة الرياضيات أو شعبة العمـو التجريبية أو شعبة التقنية أو شعبة االقتصاد 

والتصرؼ أو شعبة اآلداب التي ال يتحمس كثيرًا التالميذ إلى اختيارىا خاّصة منيـ 
الممتازيف في كّؿ المواد بما فييا العموـ، ويبدأ الشاب التفكير في الوجود في 
السنتيف األخيرتيف مف التعميـ الثانوي، بالتحديد في فصؿ الفمسفة ألف عالقة 
األستاذ بالتمميذ تصبح عالقة حوار والسعي إلى الحقيقة فتكوف مغامرة الذىف 
وتكوف رغبة تحقيؽ السعادة الحينية، وتكوف الشخصية وكسب الحياة، ويكوف 

: االصطداـ بأسئمة أساسية أىّميا
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ىؿ سأتبع مثااًل في الحياة شرقيًا تونسيًا عربيًا إسالميًا أو غربيًا دخياًل أـ ىؿ  -
سأبتكر سموكًا، آخر مزيجًا بيف ىذا وذاؾ، ذا تحّرؾ مفيومي وتوعية أخالقية 

واستبطاف لقيـ الخير والعدؿ والحقيقة والجماؿ؟ 
ىؿ بمغتي العربية أستطيع أف أواكب العولمة، وىي ظاىرة تتداخؿ فييا  -

السياسات واالقتصاديات والثقافات واالجتماعيات والسموكيات وتؤثر في حياة 
 اإلنساف بيذه األرض حيثما كاف؟

ىؿ لمغتي العربية األدوات الكافية الستيعاب المفاىيـ الجديدة الدخيمة المتولدة  -
 كؿ يوـ ولتقديـ المصطمحات المعّربة المالئمة؟

ىؿ لمغتي العربية القدرة عمى تقديـ مفاىيـ جديدة أصيمة بمفردات عربية  -
مناسبة، وعمى التعبير عف حاجات العولمة مف تنافس اقتصاد السوؽ والتجارة 
العالمية إلى إرساء حوار الثقافات، إلى سبؿ تكامؿ االجتماعيات، إلى طرائؽ 

 . حفاظ السموكيات

ىؿ بمغتي العربية أستطيع أف أتعامؿ مع وسائؿ المعموماتية اليائمة أـ عمّي  -
أف أكسب كؿ الكسب اإلنكميزية لكي أستطيع أف أتحادث إلى إخوتي العرب 

بمداف المشرؽ والخميج بمغة العمؿ اإلنكميزية ألف العربية ال تفي بكؿ الحاجات 
التجارية واالقتصادية والعممية والتقنية والتكنولوجية، ولكي أستطيع أف أدرؾ ما 
يدور في العالـ الذي طغت عميو اإلنكميزية وأكوف عمى اتصاؿ حيني بالعالـ 

وأكوف قادرًا عمى العمؿ " العوممة المؤمركة"األنكموفوني وأكوف في صمب 
وكسب قوتي في ىذا الفضاء الكوني ضمف النظاـ العالمي الجديد الذي 
تييمف عميو الواليات المتحدة األمريكية؟ أـ ىؿ عمّي أف أكتفي بالعربية 

والفرنسية التي أصبحت لدّي دوف ما كانت عميو لدى األجياؿ السابقة مف 
التونسييف لكي أتحادث إلى إخوتي المغاربييف واألفارقة والعالـ الفرانكفوني 

وأشتغؿ عند االقتضاء في الفضاء المغاربي األوروبي، وتونس في شراكة مع 
 ؟1995االتحاد األوروبي منذ 
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ىؿ تنصير : أنا التونسي العربي المسمـ بيف الشؾ واليقيف في أمر جوىري
لغتي العربية، التي تعممتيا ثالث عشرة سنة وألممت بيا إلمامًا مقبواًل أو يكاد، في 

العولمة؟ 
أف دولتي اليوـ مع الدوؿ العربية لـ تبمغ بعد حداثة الغربييف :  كي هو -

.   واألمريكاف وبعض األسياوييف كالياباف
أف لغتي العربية اليوـ ليست وسيمة وظيفية لمتقدـ العممي :  كي هو -

والتكنولوجي والتطّور الحضاري اإلنساني، وأني في حاجة إلى معجـ 
 .  عربي وظفي في جميع مجاالت المعرفية القديمة والحديثة

أف لغتي العربية ليست أداة إجرائية االستفادة مف المعموماتية  : كي هو -
وطرؽ االتصاؿ السيارة واإلفادة فييا القتحاـ النظاـ الكوني العالمي الجديد 

ستصنع حاسوبًا ينجز  (IBM)ـ .ب. إ–وقد استمعت في اإلذاعة إلى أّف 
 في الثانية مميوف مميار عممية، وبعد ىذا لشؾ فأيف اليقيف؟

أني ما زلت في حاجة إلى كسب لغتيف أجنبيتيف كبيرتيف اإلنكميزية يقيني  -
والفرنسية ألكوف في العالـ كؿ حيف، دوف، رقب تعريب نتاج الغربييف في 

 .  شتى المياديف مف عمـو إنسانية إلى عمـو دقيقة إلى تكنولوجيا

 ويا حبذا لو تعممت لغات –أني سأسيـ، بفضؿ المغتيف األجنبيتيف ويقيني  -
 في تأىيؿ ذاتي لمحداثة وسأشارؾ في إبالغ دولتي التحضر –أخرى 
 ومجتمعي وقد قاؿ يكما عممني أساتذت" ومف ال يتقدـ يتأخر"السريع 
 الشاعر

تأّخرُت أستبقي الحياة فمـ أجد "
"            لنفسي حياٌة مثؿ أف أتقّدما

ف كانت لدّي مرضية يجب ويقيني  - أف ىويتي بفضؿ لغتي العربية التي وا 
عمّي إكتسابيا إكتسابًا أفضؿ كتابة تحريرًا في كّؿ المجاالت وقواًل في كؿ 
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المناسبات بدوف استعماؿ ألفاظ دخيمة مف الفرنسية أو مف اإلنكميزية، حتى 
تكوف درع ثقافتي العربية اإلسالمية حتى ال تندمج لغتي بسيولة في 
ىوايات أخرى وحتى ال تمسخ مسخ المغات الصغيرة المتآكمة الميّددة 

: باالنقراض، وسأقوؿ مع الشاعر
مألى الّسنابؿ تْنحني بتواضع "

"      والفارغاُت رؤوسيّف شوامخُ 
أف تطوير المغة العربية، كي تصبح عالمية كما كانت في العصر الوسيط ويقيني 

ىو مشروع حضاري ينبغي لكؿ الحكومات العربية أف تتحممو في اآلف، ولكؿ آت 
مف مشاغمنا، ربما في دولتنا، لو جواب آت، نرجو ذلؾ، والكؿ حيرة زماف وحيرتي 

. أف ال درب سوى العمؿ وأْف ال سبيؿ غير االمتياز: بعد إنيائي تعميمي ىي
 


