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في المغة والمنيج : مقدمة
لعمي أف أميد لتناكؿ مكضكع منيج المغة العربية في العراؽ بنكعيف مف اآلراء 

 النكع األكؿ آراء في المغة مزية إنسانية عميا كأداة كبرل في التربية كرابطة قكمية
كثقى، كسبيالن إلى الحضارة بيف األقدميف كالمحدثيف، كالنكع الثاني آراء في المنيج 

. ذاتو بيف مفيكمو التقميدم القديـ كمفيكمو التقدمي الحديث
فأما اآلراء في المغة فقد كصؼ الفالسفة اإلنساف بشأنيا بأنو الحيكاف الناطؽ 

كما كصفكه بأنو الحيكاف العاقؿ كالحيكاف االجتماعي مدنيان بالطبع، كجميعيا تصدؽ 
 كبنزعتو إلى االجتماع، كيزداد صدقيا كىي قعميو كبصمة المغة بعقمة كبنزعتو بعقؿ

مجتمعة متكاممة، بيا تتكافر لو األداة لتمقي مصادر تربيتو عمى تعددىا كاعتمادىا 
تو ئلتربي باستمرار كما يترتب عمى ذلؾ مف استثمار بيافي التعمـ الذاتي لمكاصمة 

عات، كما يفضي إلى ذلؾ مف ارتفاع مستكيات زفي تنمية ما لو مف استعدادات كف
الحياة بنبكغ العمماء كاألدباء كسائر المفكريف كتكثيؽ الركابط بيف أفراد األمة 

. الكاحدة كتقدميا في سباؽ الحضارات
فيأتي " الرحمف عمـ القرآف، خمؽ اإلنساف عممو البياف" كجاء في القرآف الكريـ

 كتكرر ،الخمؽ كاالستمتاع بالحياة مقترنان بالتعميـ كالتعمـ كبالمغة في سياؽ كاحد
الدعكة إلى العقؿ كالتفكير في القرآف الكريـ حتى ليعد فريضة إسالمية، كيؤكد 

الحديث الشريؼ طمب العمـ فريضة إسالمية عمى اإلنساف، طمبان يصدر عف إرادة 
ال تتقيد بالمكاف كالزماف تربية مستمرة مدل الحياة مما آخذت تبشر بو التربية 

. المعاصرة
ككثيران ما يقاؿ في المغة إنيا أداة التفكير كالتعبير كالتكاصؿ عمى السكاء، كىك 
قكؿ صحيح، كأف اتسـ باإلجماؿ كاحتاج إلى التكميؿ كالتفصيؿ، فالتفكير نكع عاؿ 
مف العمميات العقمية قد ال يبمغو كثير مف األطفاؿ في السنكات األكلى مف الحياة 

كال مف ينقصيـ الحظ الكافي مف الذكاء كالطائفتاف ال تستغنياف عف المغة في كثير 
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عامة Cognitionرل أف يقاؿ إف المغة العربية أداة اإلدراؾ حمف شؤكف الحياة، فأل
كال . مف مستكاه الحسي إلى أعمى مستكياتو في التفكير كحؿ المشكالت باالبتكار

 كبالنزكع Affectionينبغي أف نغفؿ في كظائؼ المغة صمتيا بالكجداف 
Conation يمتقياف عمى البكاعث Motives تتجمى في اإلدارة لمعمؿ كالسمكؾ 

كتنشأ عنيما ممتزجيف باإلدراؾ العكاطؼ كاالتجاىات بما تنطكم عميو مف القيـ 
كمنازع األخالؽ جميعيا يستكعبيا الكعي، كيستعاف بالمغة في التعبير عنيا كفي 
التكاصؿ مع اآلخريف طمبان لمتعاكف كالتآلؼ كالتعاطؼ في نطاؽ األسرة كالجماعة 

 كفي جميع ذلؾ دليؿ عمى ،كبيف أفراد األمة عمى تباعدىـ في الزماف كالمكاف
 كصعيد المجتمعات ،تغمغؿ المغة في سائر مجاالت الحياة عمى صعيد األفراد

شمكالن لألمة العربية تككف المغة رابطة كثقى بيف أبنائيا كعاءان لتراثيا كأصالة فكرىا 
قافتيا كأساسان لتربية أبنائيا تمتقي مع ركابط الديف كالكطف كالتاريخ ثكقيميا كتككينان ؿ

كتككف المغة عكنان في التربية بتنمية شخصيات الناشئيف مف . كالمصالح كالمصير
. ىا إدراكان ككجدانان كنزعات تتكامؿ بيا الشخصية مف جميع جكانبيابجميع جكاف

كقد نشأت الحضارات األكلى في أكدية األنيار الكبرل، فكانت بداياتيا كما 
، تتكافر في تمؾ األكدية ما ()كشفت عنيا الحفريات في كادم الرافديف ككادم النيؿ

لمحضارة مف مقكمات كمف تحديات في تكازف كاستكاء، في خصب األرض كاعتداؿ 
 خسر ما فييا مف إالالطقس ككفرة المياه، مقكمات تتحدل اإلنساف لمعمؿ ك

الثمرات، فتنشأ الحضارة فييا مف تكافر شرطيف، الشرط األكؿ بناء المدينة بطكائؼ 
العامميف فييا كال سيما رجاؿ الديف كرجاؿ الحكـ كأصحاب التجارات كيتكافر ليـ 
الغذاء مما حكليا مف القرل في الزراعة كصيد الحيكاف، فيتاح ليـ مف التفكير 

كالتأمؿ في شؤكف الحياة، كالشرط الثاني اختراع الكتابة تدكف بيا خبرات 
المجتمعات كىي تتراكـ كتتداكليا األجياؿ بالتربية مقصكدة كشبو مقصكدة، فيككف 

 () منيا الحضارة األكلى في الكادييف في تتابع كانتظاـ أنقذتاختراعيا الشرارة التي 
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 فتحان كبيران في مسيرة الحضارات، ()تى بعد ذلؾ اختراع األبجدية في بالد الشاـأك
تكضح فييا الحركؼ لتقابؿ ما في الكممات مف أصكات، اختراعان تتناقمو 

المجتمعات كاألمـ كيتحقؽ حظ أكفى مف تدكيف الخبرات، تدكينان يكشؼ عما في 
 ككاف لمغة العربية شأنيا العظيـ في ،المغات مف أىمية كبرل في مسيرة الحضارات

تمؾ المسيرة ال مراء، بما ليا مف خصائص العراقة في تككينيا كسالمة أصكليا 
كيكمف غزارة مفرداتيا كسعة أصكات الحركؼ فييا كانفتاحيا عمى التطكر ال سيما 
باالشتقاؽ كالمجاز، كاستيعابيا لخصائص بيئاتيا كأحكاؿ قكميا حتى عرؼ شعرىا 

بأنو ديكاف العرب يكشؼ عما يستحسنكف مف الشمائؿ كما ينكركف مف العيكب 
 كىي ،()كيعرض نماذج مف الشخصيات جديرة أف تككف قدكة ييتدم بيا 

تشرؼ بنزكؿ القرآف معجزة خالدة مف الحكمة كاليداية كالبالغة تخصائص جعمتيا 
( 103سكرة النحؿ )" كىذا لساف عربي مبيف"كجاء فيو . كقيـ الحؽ كالخير كالجماؿ

نا لو إنحف نزلنا الذكر ك ). الشعراء / 195"لتككف مف المنذريف بمساف عربي مبيف 
، فازدىرت بو الحضارة العربية اإلسالمية كحضارة (9سكرة الحجر( )(لحافظكف

إنسانية كبرل آخت بيف الشعكب، كتكاصمت بمغتيا العمـك كاآلداب كالفمسفات 
غنتو بالتجديد كاالبتكار فكانت أساسان لمنيضة األكربية أحفظت تراث األمـ السالفة 

في العصر الحديث، كصمدت لعاديات الزماف حفظ القرآف لغتيا في العقكؿ 
كالقمكب، فتكاصؿ تطكرىا في العصر الحديث تفصح عف نيضة األمة كتبشر 
بعدىا المؤمؿ تككف العربية الفصيحة أساس كحدتيا في الفكر كمصدر اليداية 

. لكحدتيا الكبرل في سائر مجاالت الحياة
 

ككما كاف اختراع الكتاب فتحان في الحضارات األكلى، جاء اختراع الطباعة 
في الحضارة األكربية فتحان بينان في العصر الحديث، تتداكؿ األيدم الكتب في شتى 
المغات كتغنى بيا المؤسسات التربية أيما غناء بدءان مف تعمـ القراءة كالكتابة إلى 
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ثمار الفكر اإلنساني في شتى مجاالت المعرفة ثـ يأتي القرف العشركف بفتكحات 
 كبأدكات خزف المعارؼ فييا تتضاعؼ ،جديدة تمثمت في المعرفة العممية كالثقافية

بمتكاليات ىندسية كتزداد أىمية المغات سكاء في تداكليا في الحياة أك في التعكيؿ 
عمييا في التربية كالتعميـ فيي حاضرة في كؿ زكايا البيكت بالمذياع ينقؿ لممستمع 

جمع إلى م (التمفاز)البعيد كالقريب مف محطات اإلذاعة بشتى المغات كبالمرآة 
اإلذاعة الصكتية أك اإلذاعة الصكر بشتى أشكاليا كعمى تعدد مصادرىا، كبشبكات 
الحاسكب تدني المخزكف مف كنكز المعمكمات، فال غنى أف تشحذ األفكار المرئية 

 كقد أنشأتيا في القديـ ،كمؤسسات التربية فييا عزائميا لمحاؽ بسباؽ الحضارات
كعززتيا بحضارتيا العربية اإلسالمية كلمتربية العربية مسؤكلياتيا الكبرل في 

عمكمان كثقافات لغة  الحفاظ عمى سالمة المغة العربية الفصيحة أداة لمتربية كلمفكر
. ()مراحمو فصيحة لمتعميـ في جميع

فقد كانت كظيفة المدرسة التقميدية كما عرفتيا : كأما اآلراء في المنيج
الحضارات السابقة إنما ىي في األساس نقؿ التراث كما يتراكـ عمى مر األياـ 

كرة عمى حظ مف التفاكت في فيمو، ايتمقاه الناشئكف اعتمادان عمى حفظو في الذ
يقفكف عند جكانب المعرفة مف بمستكاىا األدنى دكف ما يراد مف كرائيا في تنمية 

القدرات، تتاح لمنابييف كيستخدمكف تمؾ المعرفة في تدبير شؤكف الحياة تجرم عمى 
كتيرة كاحدة، كشيدت المدارس في القرف التاسع عشر حينما نشأ التعميـ اإللزامي 

اءة كالكتابة كالمعارؼ رنمطان ألكالد العماؿ كالفالحيف يقتصر عمى أساسيات الؽ
 ذلؾ المفيكـ كاف يسرم أفالعامة فكاف المنيج يكاد يقتصر عمى مفرداتيا، بؿ 

عمى ما ىك أعمى مف الدراسة الثانكية تنصب العناية عمى محتكيات المادة الدراسية 
. Syllabusفيما يكصؼ بالمفردات 

غير أف تطكر أنماط الحياة المعاصرة في ككنيا عرضة لمتبدؿ كال سيما في 
النصؼ الثاني مف القرف العشريف، كتقدـ عمـك التربية كفمسفاتيا تتنكع بتنكع أنظمة 
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الدكؿ كالمجتمعات، كتفجر المعرفة العممية كالثقافات، كتغير أساليب العمؿ كتعقدىا 
كبركز مفيـك التربية لمتنمية الشاممة في المجتمعات، أفضى إلى تغير مفيـك 

المنيج كقد دعا إلى ذلؾ عدد مف الباحثيف منيـ في الكاليات المتحدة األمريكية 
:  مؤكدان ثالث عناصر رئيسية في المنيج() (رالؼ تايمر)
. شمؿأاألغراض تشتؽ مف أىداؼ - أ

. الخبرات اإلنسانية كاألنشطة داخؿ الصفكؼ كخارجيا-  ب
تأكيدان لما يؤمؿ مف التربية مف تناكؿ شخصيات الناشئيف  (5)أساليب التقكيـ  -جػ

مف جميع جكانبيا، تسعى الستيعاب خير ما في الماضي مف قيـ كخبرات 
 كتراعى تحديات المستقبؿ كما ،كلالستجابة لما في الحاضر مف حاجات كمشكالت

. يتمخض عنو مف تطكرات
األغراض ) (أ)كاشتمؿ معجـ كارتز جكد عمى أربعة عناصر في المنيج 

Objectives)( ب ) أساليب التقكيـ كتطكرات ( د)طرؽ التعميـ ( جػ)المحتكيات
أساليب التخطيط التربكم كتطمبت االنطالؽ مف فمسفة تربكية مستمدة مف فمسفة 

مترجمة سياسات تربكية فاستراتيجيات تحدد  (ح) مالئمة لمجتمعيا اجتماعية
مسارات العمؿ الرئيسية، فخطط تفصؿ إجراءات العمؿ كتتجمى منيا ما يعني 

األغراض مستمدة مف فمسفة  (أ)بالمناىج بالذات كأصبحت المناىج تشتمؿ عمى 
طرؽ التعميـ مكيفة لألغراض  (ج)المادة العممية منظمة في كحدات  (ب)تربكية 
 (ىػ)كسائؿ التعميـ كمنيا الكتب المدرسية كما يتجدد مف الثقافات  (د)كلممادة 

كىي العناصر التي دعكنا إلييا في استراتيجية التطكير التربية . أساليب التقكيـ
فسكؼ نسعى إلى التساؤؿ عما يتكافر فييا مف المناىج العربية بالذات . ()العربية 

اإلدراؾ  (أ)كجيد الباحثكف يصنفكف األغراض التربكية في ثالثة مجاالت رئيسية 
الميارات النفسية  (ج)Affectionالكجداف  (ب)Cognitionيتجمى في المعرفة 

 (ب) المعرفي (أ):  كيصنفكف المجاليف األكلييف إلى مستكيات() ()الحركية 
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التقكيـ كسكؼ نتساءؿ مع ما بمغتو مناىج  (ىػ)التركيب  (د)التحميؿ  (ج)التطبيؽ 
العربية في ىذه التصنيفات منطمقيف مف تقدير اآلراء التي أجممناىا في المغة كفي 

. المنيج عمى السكاء
 

: مناىج المغة العربية في حقبة التأسيس:  ووً 
قيض اهلل سبحانو تعالى، لمغة العربية عند تأسيس الحكـ الكطني كنظامو 

غناء تعميميا لمناشئيف، أكليما إلالتربكم في أعقاب الحرب العالمية األكلى سبيميف 
كجكد ثمة ممف بمغك حظان كافيان مف عمكـ الديف كعمكـ العربية في المدارس التراثية 
تعقد حمقاتيا في المساجد كفي منازؿ شيكخيا في بعض الحاالت كذلؾ في بغداد 

كالنجؼ كالمكصؿ كالبصرة كغيرىا مف البمداف، أقبمكا عمى كظائؼ التعميـ في 
المدارس الحديثة كمنيـ مف كانكا أك صاركا مف البارزيف في الحركة الفكرية مف 
أمثاؿ معركؼ الرصافي كطو الراكم كمحمد بيجة األثرم كمنير القاضي كمحيي 
الديف الناصرم رحميـ اهلل كمف ىؤالء مف ارتقى إلى التدريس في المعاىد العميا 
كمنيـ مف كانت لو إسيامات ميمة في تأليؼ كتب الدراسة لمغة العربية بالذات، 

نما ذكرت ىؤالء بيف مف كانكا في العاصمة بغداد كليـ نظراء في ميمات التعميـ  كا 
في غيرىا مف المدف فكانت المدارس بمختمؼ مستكياتيا ال تخمك مف أصحاب 

. العمائـ في تمؾ السنكات
صرم كقد استقدمو الممؾ حكثاني السبيميف إنما كاف بجيكد األستاذ ساطع اؿ

 ككاف الحصرم 1921فيصؿ األكؿ رحميما اهلل عند اعتالء عرش المممكة سنة 
مف كبار رجاؿ التربية كتطبيقاتيا ثـ أصبح كزيران لممعارؼ في الحككمة العربية 

التي تألفت في عيد الممؾ فيصؿ في سكريا، قبؿ أف يقكضيا الفرنسيكف في كاقعة 
 زار مصر كاطمع عمى نظاـ التعميـ فييا في طريقو إلى العراؽ كظؿ .ميسمكف

 حاجاتو في ميداف التربية متشاران لمممؾ يراقب أحكاؿ المجتمع العراقي كيتقصسـ
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تشاريف اإلنكميز كامتنع س كيراقب ما يجرم في مؤسساتيا تحت ىيمنة الـ،كالتعميـ
 (فاريؿ)أف يتكلى منصبان في كزارة المعارؼ إال بعد أف اقنع الممؾ بإزاحة كبيرىـ 

لما كجد فيو مف ضيؽ الفكر كالعجرفة كنزعة الييمنة، فطمب الممؾ مف الحككمة 
البريطانية نقمة، كاقتنع مف بقي بعده مف المكظفيف البريطانييف بمؤىالت الحصرم 

. ()الفكرية كبراعتو اإلدارية 
رساء أسس  كتكاصمت جيكد الحصرم في إصالح النظاـ التربكم في النظاـ كا 
سميمة النطالقتو األكلى كتكاصمت جيكد الحصرم في إصالح النظاـ التربكم في 

رساء أسس سميمة النطالقتو األكلى مف بدايات متكاضعة في العيد  النظاـ كا 
العثماني كانت المغة التركية ىي السائدة في التعميـ ككاف لممناىج عامة كمناىج 
: المغة العربية بالغات نصيب كبير مف تمؾ الجيكد التي نجمميا عمى الكجو التالي

الخالص مف ثنائية السميـ التعميمي مكزعان بيف مدارس أكلكية كمدارس االبتدائية  -
 كلنشأتو فييا ظركؼ خاصة لـ تخمص منو إال بعد ،لممدف نقمو اإلنكميز مف مصر

فتكحد السمـ التعميمي لمجميع في العراؽ، كتمؾ انطالقة سميمة نحك . 1952ثكرة 
. مراء العدالة كالكحدة في الفرص التربكية ال

تطكير المناىج بدءن مف الرحمة االبتدائية، تطكير شمؿ إقصاء تعميـ اإلنكميزية -
تدائية كزيادة حصص العربية في جدكؿ بإلى السنتيف األخيرتيف مف الدراسة اال

دخاؿ مادتيف جديدتيف . التربية الكطنية كاألناشيد العربية: الدراسة كا 
اعتماد ىدؼ الكحدة الكطنية عمى صعيد العراؽ كىدؼ العربية عمى صعيد  -

. ممتوجالكطف العربي ىدفيف رئيسييف لمنظاـ التربكم ب
. التكسع في مكاد المنيج في عامة مكضكعاتو تكسعان كبيران  -
. تأليؼ كتب تعميـ العربة لممبتدئيف كلطرؽ تعميميا -
 لمتجكاؿ في البيئة لمنزىة أسبكعتخصيص عصر يكمي االثنيف كالخميس مف كؿ  -

. كاالطالع عمى الطبيعة كالمجتمع
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التكجو باإلدارة نحك الالمركزية مع اعتماد عمى التخطيط كمنح صالحيات  -
. ()لمديرم المعارؼ بقكاعد كضكابط 

كبعد ذلؾ اإلجماؿ لتطكير المناىج ال سيما في المرحمة االبتدائية، نمتفت اآلف 
إلى جيكد األستاذ الحصرم في إغناء تعميـ المغة العربية بالذات كتتجمى خاصة 

 كقد كضعو في ، القراءة كالكتابة العربيةمبادئتعميـ / في كتاب القراءة الخمدكنية
سكرية بعد تعمؽ لخصائص الحركؼ العربية بأشكاليا كأصكاتيا، كبعد التشاكر مع 
المعمميف في الكممات التي تتسـ بالسيكلة كالشيكع كنقؿ الكتاب إلى العراؽ فاعتمد 

ـ، كال يزاؿ معتمدان في نطاؽ كاسع 1922في تعميـ العربية في مدارسيا منذ سنة 
مف المدارس بعد ما جرل عميو مف تعديالت في المفردات كما تتجمى في كتاب 
مساعد المعمـ في تعميـ الخمدكنية كفي الجزء الثاني مف كتابة دركس في أصكؿ 

التدريس عني الجزء األكؿ باألصكؿ العامة كعني الجزء الثاني بأصكؿ تعميـ 
.  العربية بالذات

كمعركؼ أف الطريقة التقميدية المألكفة في الكتاتيب لتعميـ القراء كالكتابة 
تنطمؽ مف تعميـ األطفاؿ الحركؼ بتسمسميا في األبجدية كبتسمياتيا المكضكعة، 

مجردة مف ارتباطيا بكممات محددة ذات معاف يعرفكنيا، كىي مما ينفر منو 
األطفاؿ كما تككف عرضة لمنسياف يحفظكف مجمكعة منيا بعد جيد كعناء ككقت، 

. ثـ ينتقمكف إلى مجمكعة أخرل بالمشنقة ذاتيا ما حفظكه قبميا
كقد تعمؽ الحصرم في أشكاؿ الحركؼ العربية كىي كثيرة التنكع كتتعدد 

حصى فييا ثماف صكر كجميع ذلؾ يجعؿ أصكر اتصاليا بما قبميا كما بعدىا ؼ
أشكاليا في حركؼ الطباعة قرابة تسعيف شكالن بخالؼ الالتينية التي تأتي أشكاليا 

 كما تعمؽ أصكاتيا فميز الصامتة ()متفردة، كؿ حرؼ الطباعة لو شكمو المتميز
كىي في العربية حركؼ المد تشفعيا الحركات الصامتة أك الساكنة، كمنيا المفجرة 

. ()كالمستمرة الرنانة 
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كيأتي التعميـ انطالقان مف الكممات، تبدأ التمرينات بتحميميا إلى أصكت 
 العيف مثؿ باب رألمقاطعيا انطالقان مف كممات األشياء المحيطة بالتالمذة يركنيا 

.  مثؿ جابر نكرمأسماءالمفتاح كمف 
كيؤكد الحصرم تقديـ الحركؼ السيمة كالمنفصمة كيقتضي تعميـ الحركؼ مع 
الكممات بالحركؼ التي ىي أكثر استعماالن مف غيرىا كعمى المعمـ أف يبدأ بكتابة 
الكممة عمى السبكرة كيطمب مف التالميذ أف يتابعكه بتحريؾ أيادييـ بالكتابة ليتفؽ 

ممارسة حركات اليد مع أشكاؿ الحركؼ فيزداد رسكخيا في الدماغ باجتماع 
النكعيف مف االحساسات كلمحركؼ صيغ محفكرة بالكرؽ المقكل يمعب بو التالميذ 

كما لمكممات صكرة تمثؿ األشياء كاألطفاؿ ثـ يككف االنتقاؿ مف الكممات إلى 
 كتعرؼ الطريقة التي دعا إلييا الحصرم ،()الجمؿ القصيرة تطكؿ تدريجيان 

بالطريقة الصكتية كيقابميا الصكرة الكمية أك الجمالية التي تنطؽ في تعميـ المبتدئيف 
 .مف الجمؿ

 اإلنجميزيةكيجدر في ىذا المقاـ االستشياد بما يجرم عميو تعميـ المغة 
رتو كزارة التربية البريطانية بعنكاف اقتراحات دلممبتدئيف كما جاء في كتاب أص

لممعمميف كىك بمثابة تكصيات ليـ مع ما يتاح ليـ في مدارسيـ مف حرية التصرؼ 
في المنيج كفي الطريقة كقد ترجمتو كزارة المعرؼ العراقية، في مطمع الخمسينات 

:  فقد جاء فيو بيذا الصدد ما يأتي(مرشد المعمـ)بعنكاف 
 كؿ أصابىناؾ عدة طرؽ في تعميـ الطفؿ القراءة ذاعت في أزمنة مختمفة "

منيا حظان مف الشيرة أما في الكقت الحاضر فيبدك أف ىناؾ ميالن الستخداـ 
انظر )الطريقة الصكتية مضافان إلييا لتأييدىا التعرؼ بالمشاىدة أك كما تسمى 

كىناؾ ما يبدك مف األسباب العامة ما يبرر ىذا االتجاه كيمكف االستفادة . (كقؿ
ف كاف مف المشككؾ فيو أف يؤدم االقتصار عمييا ،كثيران مف الطريقة الجممية  كا 

. ()إلى حظ كبير مف النجاح عمى كجو العمـك 
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كقد ناقش األستاذ الحصرم الطريقة الجممية فأشر إلى أف الدعكة إلييا ليست 
" الكشتالت"حديثة، خالفان لما يدعى أنيا دعكة تأتي استنادان إلى نظرية الييئة أك 

ـ، بؿ أف ىناؾ مف 1912التي صدرت عف بعض العمماء في ألمانيا ابتداء مف 
ـ، كتابان بعنكاف 1787دعا إلييا في القرف الثامف عشر فقد نشر نيقكال أدـ سنة 

 كما يقكؿ أنصارىارض ما يقكؿ عالطريقة المثمى في تعميـ القراءة بشأنيا ك
بأف العمماء الغربييف ميما اختمفكا في األحكاـ التي " معارضكىا كانتيى إلى القكؿ 

يصدركنيا حكؿ الطريقة البصرية أك اإلجمالية بالنسبة إلى الحركؼ الالتينية فإف 
 يختمؼ عف ذلؾ بالنظر إلى خصائص الحركؼ العربية أفنظرنا نحف يجب 

نستحسف تأسيس القراءة في المدارس االبتدائية عمى  كالكتابة العربية فنحف ال
أساس الطريقة البصرية كاإلجمالية بؿ نستحسف مزج الطرؽ كاألساليب المختمفة 
. عمى كجو يضمف االستفادة مف محاسنيا دكف ترؾ التعميـ تحت تأثير محاذيرىا

 األنظار غير أنو يجب ليجب أف نبدأ دركس القراءة مف كممات معركضة عؿ
ذككرة إلى عناصرىا كما يجب أف تسرع في ـأاّل تتأخر كثيران عف تحميؿ الكممات اؿ

تركيب الجمؿ منيا كتمؾ الكتابة عندما يككف مجاؿ كتابتيا، كمحادثة عندما ال 
. يكجد في كتابتيا نظران إلي أنكاع الحركؼ التي يككف قد سبؽ تعميميا

 كخالصة القكؿ أف الجمؿ يجب أف تشغؿ مكقعان ميمان في تعمـ القراءة غير 
. ()" لي كالمنبع الدائـ فيياصأنيا يجب أف تككف المبدأ األ

كالحؽ أف ىذا الرأم معتدؿ ينفتح عمى ما يسمى الطريقة التكليفية التي سيأتي 
. ر مف ىذه الدراسةخالكالـ فييا في مكضع آ

كالحؽ أيضان أف كتابة الحصرم عف أصكؿ تعميـ المغة العربية يؤلؼ جزءان 
ميمان مف المنيج يأتي كضعو مبكران في العشرينات مف القرف العشريف كال يزاؿ 

 في تقريب إسيامان يؤلؼ مصدران لتكجيو المعمميف يعتمد عميو كثير منيـ كيعد 
. مناىج العربية آنذاؾ إلى المفيـك الجديد لممنيج
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تناكؿ جيكد عمـ آخر مف أكلعمي أكاصؿ الحديث في سياؽ الكتب الدراسية ؼ
أعالـ الحقبة التأسيسية كتكاصمت جيكده في خدمة المغة العربية عمى أعمى 

  مستكياتيا حتى منتصؼ التسعينات ذلكـ ىك األستاذ الجميؿ محمد بيجة األثرم
 كمعركؼ أنو نشأ في المدرسة ،رحمو اهلل كأجزؿ لو الثكاب (1902-1996)

التراثية عمى يدم عمميف مف أعالميا الشيخ عمي عالء الديف األلكسي، كالشيخ 
ككاف مف بيف مف اختارتيـ كزارة المعارؼ لو . أبي المعالي محمكد شكرم األلكسي

 كقد ألؼ ستة عشر كتابان مدرسيان ،مكانة مرمكقة بيف طمبتو في محافؿ بغداد
بتماميا بدءان مف كتاب القراءة لمصؼ الثالث االبتدائي إلى التعميـ العالي، كيعكؼ 

عمى دراسة كتبو طمبة الدراسات العميا في الجامعات كقد كسبتو المجامع بيف 
. أعضائيا كمنيا مجمعكـ المكقر

 (المجمؿ في تاريخ األدب العربي)كاف أكؿ ما ألؼ مف الكتب المدرسية كتابو
كىك أكؿ كتاب في مكضكعو يضعو عالـ عراقي يقارف مع خير ما كتب في 

الجاىمي كصدر اإلسالـ : العصر الحديث كشمؿ العصكر الثالثة لألدب العربي
ألفو ليداية طمبتو في المدرسة الثانكية، كلكنو يرقى إلى طمبة التعميـ . كاألمكم

ككاف بيف ما عكفت عمى  (المدخؿ في تاريخ األدب العربي)العالي، ثـ ألؼ 
        دراستو في الدراسة المتكسطة كقمت عنو كأنا أكتب سيرتو متربيان 

. ( )(.."كمربيان 
قدر ما فيو مف الدقة في المعمكمات كحسف عرض المختارات مف أُأ  ما زلت 

النصكص كحسف التعريؼ بالشعراء كالكتاب، نمكذجَا رفيعان لما يكتب في تاريخ 
. ()األدب العربي، يستحؽ أف يككف بيف أيدم الطمبة مف أبناء الجيؿ الحاضر

 كضع كتب مدرسية كمنيا ،(نطاؽ المجاف)كعيدت إليو كزارة المعارؼ في 
 في ثالث أجزاء كديكاف األدب، كىك ،(كتاب المطالعة كالنصكص)لمدراسة الثانكية 
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نصكص مشركحة ستة أجزاء ككتاب القراءة لمدراسة االبتدائية أربعة أجزاء أكليا 
. لمصؼ الثالث كآخرىا لمصؼ السادس

كقد كتبت في كصؼ تمؾ الكتب المدرسية بيف ما كتبت في سيرتو الحميدة 
: متربيان كمربيان ما يمي

كالمتأمؿ في ىذه الكتب عامة حرم أف يجد فييا خصائص األستاذ األثرم 
نفسو في الكتابة كالتأليؼ ظاىرة جمية، سكاء أكانت في مضامينيا كمحتكياتيا أـ 

في عرض مادتيا، كأساليب التعبير فييا، أـ في عنايتيا بالجكانب األخالقية كقيميا 
السامية، كتكجييا إلى غرس الركح الديني كالكطني كالقكمي، أـ في مراعاتيا 

لمجكانب التربكية مف حيث مستكيات الطمبة كتنكع اىتماماتيـ كتقريب المكضكعات 
كىي الخصائص التي نسبناىا إليو في ميمات التدريس، فأتى . إفيامان لمعانييا

كاخترنا كتاب القراءة العربية لمصؼ السادس لمزيد مف  19)تأليفو تصديقان مدكنان ليا
التعريؼ بو، فيك يفتتح بآيات مف القرآف الكريـ مف سكرة النحؿ بعنكاف نعـ الخالؽ، 
فييا ذكر لألنعاـ كمنافعيا كجماليا كالماء ينزؿ مف السماء منو شراب كمنو شجر 
كزرع كثمرات كذكر الميؿ كالنيار كالشمس كالقمر كاألرض كما فييا مف بر كبحار 

ف تعدكا نعمة اهلل ال تحصكىا)كمف جباؿ كأنيار  . (كا 
كيتمك ىذه اآليات مقاؿ الرسكؿ األعظـ صمى اهلل عميو كسمـ ممخصان بتصرؼ 

لعبد الرحمف عزاـ يتناكؿ سيرتو الشريفة قبؿ البعثة كعند  (بطؿ األبطاؿ)مف كتاب 
مطالعيا كيبرز ما طبع عميو مف الفضائؿ كما أحيط بو مف اإلجالؿ، كما سعى 

. إليو بعد البعثة
كخص الكتاب بيف سير الصحابة، السيرة العطرة ألمير المؤمنيف عمي بف أبي 
. طالب، رضكاف اهلل عميو كما خص بيف الحكاضر اإلسالمية المقدسة مدينة القدس

كاشتمؿ الشعر فيو عمى أغنية كطنية لألثرل نفسو كعدة قصائد ألحمد شكقي، 
كقصيدة لمعقاد، لمرصافي كالزىاكم كالشيخ محمد رضا كالجاـر مف الشعراء 
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 كقصص لممازني مف فالمعاصريف كالمعرم كابف الركمي كغيرىما مف األقدمي
المعاصريف، كمنيا ما ىك مترجـ مف اآلداب األجنبية كمكضكعات عممية منيا عف 

باستكر مكتشؼ الجراثيـ كفي المتف تمرينات لممحادثة كالكتابة فييا دعكات إلى 
. التفكير كتككيف المفاىيـ كتشرب األخالؽ كآداب السمكؾ كمنيا األسئمة

لماذا ينزع الطير إلى عشو واإلنسان إلى وطنو؟ - 
الكسناف، المشتاؽ، الزاىر، المعكاف : ابحث في المعجـ- 
الدار مأكل العصفكر؟ كما مأكل النحؿ ؟ كما مأكل النمؿ؟ كما مأكل الغنـ؟ - 

كمأكل الدجاج ؟ كمأكل الخيؿ؟ 
كقمت ما أحرل أف يجرم بحث تربكم ليذه الكتب المدرسية بأسمكب تحميؿ - 

كفرتيا كغناىا . الناحية األدراكية لممفاىيـ: المحتكل مف حيث األمكر التالية
الناحية الكجدانية اإلرادية لمقيـ اإلنسانية كعالقتيا كمالءمتيا لمثقافة العربية 

 كتنمية العكاطؼ كاالتجاىات الناحية المغكية فصاحة لتنمية المفردات ،اإلسالمية
 كمثؿ ىذه البحكث ،سالمة تعابيرىا طرؽ التعمـ كالتعميـ كاستثمار الفيـ كالتفكير

تكتب لنيؿ الماجستير، كال يستطيع المرء أف يقطع سمفان كلكف الفرضية التي 
في جميع ىذه النكاحي كقد  (األثرية )تبدك لي مقبكلة ىي فصؿ ىذه السمسمة 

تكاصمت العناية بتنمية الكحدة الكطنية كالكحدة القكمية في المناىج عامة كفي 
عمى ىذه التنمية مف  مناىج المغة العربية كالتاريخ كالتربية الكطنية، كتضافر

عمى كزارة المعارؼ كمعاىدىا مف المربيف مف مثاؿ الدكتكر محمد فاضؿ ل تكاؿ
الجمالي كالدكتكر متى عقراكم كاألستاذ منير القاضي كاألستاذ طو الراكم عمييـ 

رحمة اهلل كانتشرت منذ الثالثينات كتب النحك الكاضح لمدراسة االبتدائية 
كلمدراسة الثانكية عمى السكاء يتبعيا كتاب البالغة الكاضحة لمفرع األدبي مف 

بما استندت .  لمؤلفييا عمي الجاـر كمصطفى أميف رحميما اهلل،الدراسة الثانكية
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إليو مف اعتماد عمى االستقراء بإيراد أمثمة تشتؽ منيا القكاعد النحكية، فكانت 
. سندان لتعميـ المغة العربية تقبميا الطمبة كالمعممكف قبكالن حسنان 

كال يخفى إف النظاـ التربكم إذ ذاؾ ال يزاؿ ضيقان لـ يستكعب غالبية 
المستحقيف مف الناشئيف، ككاد يقتصر عمى أبناء األسر المعنية بالثقافة كتقدير 

المعرفة سكاء مف المكسريف أك مف ىـ دكف ذلؾ ممف يعدكف عند عتبة الفقر كلكف 
الركح اإلسالمية تميؿ بيـ إلى تقدير العمـ ككسب المعرفة فيرسمكف أبناءىـ إلى 
المدارس، كيجدىا المرء آنذاؾ حافمة بالنكعيف يمتقي الناشئكف فييا في رحاب 

المدرسة عمى حاؿ مف المساكاة كتبادؿ التقدير، تتناقص إعداد الفئة الفقيرة كمما 
تقدمت الدراسات إلى مراتبيا العالية في الحمقة األخيرة مف الدراية الثانكية، ككانكا 

. عمى حظ مف الفطنة كالذكاء
كقد غنمت المدارس منذ العشرينات كمف خالؿ الثالثينات باستقداـ مدرسيف 
مف البالد العربية كمنيـ لمغة العربية ككاف مف إجالئيـ في المغة العربية مف كفد 
إلى دار المعمميف العالية المعنية بإعداد المدرسيف لممدارس الثانكية، كمنيـ منذ 

أكاخر العشرينات أحمد حسف الزيات، كتبعيـ إبراىيـ سالمة كىاشـ عطية، ككانت 
الحقبة في العراؽ مفعمة بالركح القكمية، اسيـ النظاـ التربكم في ترسيخيا بيف 

الناشئيف، كسرت إلى الصحافة كالرأم العاـ مف تحديات لحركة االستيطاف 
ة في فمسطيف كما ترتب عمييا مف الثكرات في القطر الشقيؽ، فضالن عف الصييكني

النزاعات بيف الدكؿ األكربية ماثمة في النازية كالفاشية في كجو الدكؿ الغربية كفي 
 في العراؽ، لعؿ مف دكافعيا الحرص عمى 1941ىذه الظركؼ انفجرت ثكرة سنة 

. ضماف الحقكؽ الفمسطينية
كميما يكف مف أمر فقد كاف لكفكد األساتذة العرب كال سيما مف اغنكا المغة 

العربية آثار حميدة في خدمة المغة العربية كتدريسيا في دار المعمميف العالية كدار 
المعمميف االبتدائية بالذات، ككسبت القكمية العربية مف خالؿ بقائيـ في العراؽ 



  

 355 

أنصاران، ليـ نزعاتيـ األكلى منيا تأتي إقامتيـ في العراؽ إذ ذاؾ رافدان ليا، يدؽ 
ذلؾ عمى الزيات كزكي مبارؾ كعزاـ، فقد نشطت أقالميـ في مجمة الرسالة كغيرىا 
بالتعبير عف مكاقؼ عربية أصيمة، جديرة بالتقدير، ككانت ليا آثار حميدة في تعميـ 

. المغة العربية في مستكيات رفيعة ال مراء
كيذكر في ىذا االتجاه تكاثر البعثات العممية في ىذه الحقبة كمنيا ما يخص 
لى جامعة فؤاد األكؿ كما كانت تسمى  المغة العربية سكاء ما كاف إلى دار العمكـ كا 

ؽ عبدالرزاالعمـك  في مصر، أك ما كاف منيا إلى باريس، ممف تكجو إلى دار
ـ الدجيمي، كمنيـ مف تكجو إلى كمية كعبدالكرمف آؿ ياسيف كعز الدممحيي الديف 

اآلداب بجامعة القاىرة كمنيـ جميؿ سعيد محمكد غناكم كممف كانت بعثتيـ إلى 
باريس مصطفى جكاد كسميـ النعيمي كحامد مصطفى كناجي معركؼ كقد عادكا 

كبرزكا في تدريس المغة العربية كفي التأليؼ أك التحقيؽ في تراثيا ككانت ليـ آثار 
 نشركا مف المباحث  ماجميمة فيمف تخرج عمى أيدييـ مف المدرسيف، أك في
. كالدراسات في عمـك المغة العربية رحميـ أجمعيف

 
: خالصة 

 كميما يكف مف أمر فإف مناىج المغة العربية في حقبة تأسيس النظاـ 
التربكم في العراؽ في العشرينات مف القرف العشريف قد حصمت عمى مكاسب 

:  تمثمت في
ىدؼ عاـ التربية في الكحدة الكطنية كالكحدة القكمية، كسمـ تعميمي مكحد لجميع - 

. المتعمميف مف دكف نائية بيف الريؼ كالحضر
كتاب في تعميـ المبتدئيف تعمـ العربية مستندان إلى بحث متعمؽ في خصائص - 

الحركؼ لمغة العربية كأصكاتيا يعتمد الطريقة الصكتية انطالقان مف الكممة 
 كتركيبان ليا في جمؿ ككتاب يساعد المعمميف في تحميالن الكاحدة ذات داللة 
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طريقة تعميميا كآخر يساعد جميع معممي العربية في التعميـ العاـ بطرؽ تدريس 
. فركع المغة العربية، جميعيا كضعت بجيكد األستاذ ساطع الحصرم

كتب في القراءة العربية لصفكؼ المرحمة االبتدائية كالثانكية كاف الكثير منيا مف - 
إعداد األستاذ محمد بيجت األثرم رحمو اهلل، تتبيف فيو األغراض كجكدة 

. المحتكل كسالمة األسمكب كمالءمتو ألعمار الدارسيف
كتب في النحك الكاضح مف كضع عمي الجاـر كمصطفى أميف رحميما اهلل عمى - 

. الطريقة االستقرائية
ثمة مف العمماء الدارسيف مف خريجي المدارس التراثية يتقنكف عمـك العربية - 

كينيضكف بتعميميا، كثمة مف األساتذة العرب قدمكا إلى المعاىد في تدريس 
 (()) .عمـك العربية كآدابيا ككاف ليـ إسياـ في تنمية الركح القكمية

 
مناىج المغة العربية في حقبة وسطى : ثانيا

ـ، كعاد نمط مف سابؽ النفكذ 1941كىي الحقبة التي تمت ثكرة مايس 
البريطاني إلى العراؽ فكاف ىناؾ مستشار بريطاني في كزارة المعارؼ بالذات، إلى 

ـ، 1963 كانتيى بثكرة رمضاف 1958ـ قاسـ الذم بدأ بثكرة عبدالكرمنياية حكـ 
طاني في المناىج استبعاد كتاب األستاذ محمد مربككاف مف آثار نفكذ المستشار اؿ

بيجة األثرم رحمو اهلل المدخؿ إلى تاريخ األدب العربي عف تدريسو في المدارس 
 كربما شمؿ االستبعاد كتبان أخرل لألثرم كلغيره مف القكمييف، كاعتقؿ ()المتكسطة 

الكثير منيـ األثرم ككثير مف أساتذة المغة العربية مف أمثاؿ الدكتكر سميـ النعيمي 
كالدكتكر ناجي معركؼ ككاف الحكاـ يذكركف ما كاف لممنيج مف تأثير في تنمية 

الركح القكمية، كلكف قكل الخير أخذت تفعؿ فعميا لخير المغة العربية حفاظان عمييا 
غناء مناىج تعميميا نكجز البارز مف آثارىا في عدد مف  كسعيان في تطكرىا كا 

: المؤسسات
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:  المجمع العممي العراقيإنشاء ـ 

 18 مممكان عمى العراؽ ؼ- رحمو اهلل-بعد تتكيج األمير فيصؿ بف الحسيف 
ـ، كاصؿ الكطنيكف مف رجاؿ العمـ 23/8/1821 ىك المكافؽ 1939ذم الحجة 

يقاظ المشاعر الكطنية كاألحاسيس  كالفكر كالثقافة مساعييـ في إثارة اليمـ كا 
القكمية يدعكف فييا إلى قياـ المدارس كالمعاىد العممية كالثقافية كالكطنية 
كاألحاسيس القكمية في البالد لككنيا األسس التي تقكـ عمييا نيضة األمـ 

. ()كحضارات الشعكب
ـ، بؿ صدر قرار 1921كتعددت المحاكالت لتأليؼ لجنة الترجمة كالتعريب 

تؤلؼ بو كزارة المعارؼ مجمعان لغكيان، ضـ ابتداء معركؼ الرصافي كاألب انستاس 
الكرمي، اختارا ثالثان ىك األستاذ طو الراكم رحميـ اهلل، عمى أف يستمر االختيار 

ككاف في األذىاف ما حصؿ ، ( 23)حتى يبمغ ثمانية، ليؤلفكا لجنة ففي كزارة المعارؼ
في سكريا مف تأليؼ المجمع العممي في عيد الحككمة العربية التي تألفت في عيد 
الممؾ فيصؿ األكؿ فييا، لمحفاظ عمى العربية ككضع المصطمحات لما استجد مف 
أمكر الحضارة في الصناعة كاإلدارة كغيرىا مف الشؤكف، غير أف تمؾ المحاكالت 

. ()ـ 1945 حزيراف 4/ 1364 جمادل الثاني ()لـ تفمح كتكالت األعكاـ ببغداد 
كقد تطكرت المجنة حتى استبدلت بالمجمع العممي العراقي بمكجب النظاـ رقـ 

ـ، فكانت انطالقة المجمع العممي العراقي متكاصمة عمى ما حدث 1947 لسنة 62
ظ أف في التسمية لممجمع كفي كاقعة الجمع بيف الحكم. في مسيرتو مف تغيرات

العمـ كالحفاظ عمى المغة العربية كعمى تاريخ الحضارة العربية، بؿ امتد االىتماـ 
.  إلى المغتيف الكردية كالسريانية1978منذ 

كقد أتى المجمع العممي العراقي ثالث مؤسسة مجمعية في الكطف العربي 
ـ، تتضافر في خير 1976ـ، كبعماف 1933ـ، كبالقاىرة 1920بدأت بدمشؽ 
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المغة العربية حفاظان عمى أصكليا كأصالتيا كسعيان إلى تطكرىا لتكاكب الحضارة 
. المعاصرة في أحسف تكجياتيا

 
: بيف مغادريف لمدراسة كعائديف منيا: البعثات العممية_ب

 كاف لرككد حركتيا ،كقد شيدت ىذه الحقبة حركة ناشطة في إرساؿ البعثات
أباف الحرب العالمية الثانية ما يدعك إلى تنشيطيا يدعـ ذلؾ زيادة ميما كانت 
محدكدة في ريع النفط في الخمسينات ككاف لمغة العربية حظ كافر منيا سكاء 

ببعثات إلى مصر بدار العمـك كبجامعة القاىرة أك في فرنسا أك في إنكمترا بمدرسة 
المغات الشرقية بمندف كفي أكسفكرد ككمبرج كغيرىا، بؿ منيا ما كاف لمكاليات 

لى جانب المغادريف إلى الدراسة، ىناؾ العائدكف سكاء مف  المتحدة األمريكية، كا 
. بعثات الحقبة السابقة، أك ممف أكممكا دراستيـ في ىذه الحقبة بالذات

كقد غنيت مؤسسات التعميـ العالي بعكدة أكلئؾ العائديف مف أصحاب 
الكفايات، ككاف ليـ أثر ممحكظ في تطكر الدراسات العربية في شتى المؤسسات 

 كاإلشادة بفضميـ عمى أسمائيـالمعنية بو تضيؽ الصفحات مع األسؼ عف تعداد 
. العربية عممان كتعميمان 

 
 : معاىد إعداد المعممين ازدىار -جـ

كشيدت ىذه الحقبة ازدىار في معاىد المعمميف، لمغة العربية نصيب مف 
المتخرجيف، كال سيما دار المعمميف العميا التي تغير ىذا االسـ ليا فأصبحت تدعى 

، كمع ما لالسـ األكؿ مف مكانة في تاريخ 1958كمية التربية بعد ثكرة تمكز 
التعميـ في كثير مف البالد العربية فإف التسمية الجديدة تشمؿ في الداللة حركة 

النظاـ التربكم بجممتو، سكاء فيما يقصد منيا مف الشمكؿ في تطكير شخصيات 
المتعمميف لجميع جكانبيا اإلدراكية كالكجدانية كاإلدارية، أك مف صمة الجيكد 
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التربكية لمطالب المجتمع مف التنمية الشاممة كمف الركح الكطنية القكمية عمى 
. السكاء

كقد كانت دار المعمميف العالية كبتسميتيا الجدية تجتذب النابييف مف خريجي 
منيا المكانة االجتماعية لميف التعميـ، بعد . الدراسة الثانكية لجممة مف األسباب

عيد الرككد كالتخمؼ عمى مدل القركف، كالتطمعات نحك التعكيؿ عمى التعميـ في 
حركة النيضة العربية كلضماف الكظيفة بعد التخرج كمع جميع ذلؾ ما يتكافر مف 

كما يتكافر ليـ مف أقساـ داخمية كافية بمطالب السكف  منح دراسية لمخريجيف منيا،
كالتغذية كالبيئة االجتماعية الناشطة، كما تتمتع بو المؤسسة مف أساتذة ذكم 

كفايات عالية مف العائديف مف البعثات العممية في شتى التخصصات في العمـك 
األساسية كاإلنسانية كعمى رأسيا المغة العربية كآدابيا، كالعمكـ االجتماعية ال سيما 

التاريخ كالجغرافية، كالعمـك الطبيعية جميعيا كالرياضيات يقابؿ ذلؾ أف الكميات 
ذات التخصصات العممية كالطب كاليندسة كانت محدكدة في مف تقبؿ مف أعداد 

الطمبة، كال تكفر لممقبكليف أقسامان داخمية فيتعذر لمنابييف مف أبناء األلكية 
بعض ىؤالء حتى أف كالمحافظات االلتحاؽ بيا في كثير مف الحاالت، كأني ألعمـ 

مف أبناء بغداد فضمكا االلتحاؽ بدار المعمميف العالية عمى الرغـ مف ككنيـ مف 
أبناء بغداد كقد قبمكا في كحدة مف الكميات العممية، تأكيدان لممكانة االجتماعية لمينة 
التعميـ مف ناحية كسمعة دار المعمميف العالية في أجكائيا العممية مف ناحية، ككاف 

قسـ المغة العربية يعتز بثمة مف األساتذة بيف مف نشأكا في المدارس التراثية 
كاألستاذ طو الراكم، كمف عادكا مف البعثات العممية مف فرنسا أك مف مصر 

بمؤسستييا المعركفتيف بعمـك العربية دار العمـك ككمية اآلداب بجامعة فؤاد األكؿ 
كما كانت تسمى جامعة القاىرة آنذاؾ كقد جاء ذكر مف كفد إلييا مف األساتذة 

ب عزاـ كزكي مبارؾ، كآتى معيـ كعبدالكىاالمصرييف كأحمد حسف الزيات 
ؽ محيي الديف كسميـ النعيمي كعبدالرزامصطفى جكاد كمحمد ميدم البصير 
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م محبكبة كغيرىـ رحميـ اهلل أجمعيف، ككفد كعبداليادر الجكارم عبدالستاكأحمد 
عمى الدار لمدراسة طمبة عرب كراـ أصبحت ليـ مكانة مرمكقة يعد عكدتيـ في 

ـ خميفة، كالشاعر المجيد عبد الكرمإعالء شأف العربية كمنيـ األستاذ الجميؿ 
. ـ الكركم مف تكنس كغيرىـ كثيركفكأبك القاسسميماف العيسى مف سكريا 

كمف دار المعمميف العالية انبثقت حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر، 
. ب البياتيكعبدالكىاابتدأت بنازؾ المالئكة كبدر شاكر السياب 

كتذكر دار المعمميف العالية بأساتذتيا كالمتخرجيف منيا فضؿ أختيا الكبرل 
ف شكرم عبدالرحـىا الشاعر مدار المعمميف العميا بالقاىرة، فكاف مف متخرج

براىيـ  د كزكي أبك حدمر المازني كمحمد فريد عبدالقادكالكتاب محمد السباعي كا 
.  نجيب محمكد كغيرىـ كثيركف

كمف خريجي دار المعمميف العالية ببغداد مف ازدىرت بيـ المجامع كمف اغنكا 
احثيـ العميقة المغة العربية كمنيـ األستاذ الدكتكر إبراىيـ السامرائي كالدكتكر ببـ

. عمي جكاد الطاىر كميدم المخزكمي
خصص كمكاد عمـك التربية تكتجمع الدراسة مف خالؿ المؤسسة بيف مكاد اؿ

كفمسفتيا بأسمكب تكاممي عمى مدل السنكات األربع مف الدراسة، فيـ مؤىمكف 
. لمتدريس كفؽ أساليب حديثة

كذلؾ لدار المعمميف االبتدائية ببغداد شأف يذكر بما يفد إلييا مف طمبة مف 
 في ىذه الحقبة، كليا عنايتيا بالمغة العربية اإلعداديةخريجي الدراسة المتكسطة أك 

بأساتذة مف العراقييف أك مف المصرييف، ثـ تعددت في ىذه الحقبة مف الخمسينات 
دكر لممعمميف كالمعممات حتى تعدت العشريف تكزعت عمى المحافظات، آمالن في 

التكسع في التعميـ االبتدائي كتكفير ما يتطمب منو كفايات، كفي نشره في حد 
اإللزاـ خدمة لمغة العربية عامة، فكاف لمغة ا لعربية مف المتخرجيف لمتعميـ 
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االبتدائي كلمتعميـ الثانكم مدد متكاصؿ مف أصحاب الكفايات، يصدؽ ذلؾ حتى 
  .عمى غير المتخصصيف بيا إذا عممنا أف مسؤكلية تعميميا تشمؿ جميع المعمميف

 
: دـ  نشأة كمية اآلداب والعموم وتكوين جامعة بغداد
 كىي في العادة 1949-1948كنشأت في الحقبة كمية اآلداب كالعمـك سنة 

األساس لمحياة الجامعية بما تشتمؿ عميو مف العمـك األساسية في مستكاىا الجامعي 
العمـك اإلنسانية كالعمكـ االجتماعية كالعمـك الطبيعية، ككاف : كبمجاالتيا الثالثة
ز الدكرم جيكد مقدرة في سعيو إلنشائيا كفي حسف عبدالعزملألستاذ الدكتكر 

فعمى الرغـ . إدارتيا، عميدان ليا كمقدران ما ليا مف أىمية في إنشاء الجامعة نفسيا
مف تنامي مؤسسات التعميـ العالي في العراؽ بدءان مف تأسيس مدرسة لمحقكؽ سنة 

لى إنشاء الكميات مع تأسيس الحكـ الكطني في افقد تك.  في العيد العثماني1908
العشرينيات بدءان مف دار المعمميف العالية فكمية لمطب كجامعة آؿ البيت تضـ 

، إال أف ذلؾ لـ يؤد إلى كاألربعينياتالعمـك اإلنسانية، إلى تكاثرىا في الثالثينيات 
كاعي السياسية في الحذر دضميا بعضان إلى بعض في كياف جامعي مكحد كلعؿ لؿ

 جامعة بغداد، فمـ يتحقؽ إنشاءخر أمف الحركات الطالبية في تمؾ الحقبة ما 
ـ، ككاف الدكتكر متي عقراكم رئيسان ليا عمى الرغـ مف 1957تككينيا إال سنة 

. نشأة كمياتيا متفرعة عمى مر السنيف
ككاف لقسـ المغة العربية في كمية اآلداب بأساتذتو كبالمتخرجيف مما أسيمكا 

غنائيا بالبحكث كالدراسات فمف األساتذة إ كبيران في خدمة المغة العربية كإسيامان 
يذكر األستاذ الدكتكر جميؿ سعيد ككاف رئيسان لقسـ المغة العربية، كاألستاذ الدكتكر 
ناجي معركؼ رحميـ اهلل كمف الطمبة يذكر األساتذة نكرم القيسي كمحسف غياض 

اهلل في عمره، كضـ قسـ التاريخ بفرعو  رحميما اهلل كالدكتكر أحمد مطمكب مد
اإلسالمي عمميف مف اإلعالـ في ميادينو الدكتكر عبدالعزيز الدكرم كالدكتكر 
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اهلل في عمرييما يؤلفا مدرسة ذات طابعيا الخاص عناية  صالح أحمد العمي مد
بالجكانب االقتصادية كالجكانب االجتماعية في التاريخ اإلسالمي غنيت بيا مباحث 

التاريخ اإلسالمي بمستكاىا الرفيع في العصر الحديث، فضالن عما كاف لكمية 
التربية خمفان لدار المعمميف العالية مف عناية بالمغة العربية، أساتذة كطمبة 

كمتخرجيف كمباحث كدراسات، فكاف لتككيف جامعة بغداد إضافة حميدة كجميمة في 
 .دنيا المؤسسات

 
 

: تطور مناىج المغة العربية في الحقبة الحاضرة: ثالثاً 
كتتسـ ىذه الحقبة بتطكرات كاسعة كمتكاصمة في تطكير المناىج انطالقان مف 

أىداؼ عامة لمنظاـ التربكم تتضمف فكران فمسفيان لما يتكخى لمنظاـ التربكم مف 
جيكد التعمؽ بخصائص مجتمعية كقكمية عمى السكاء، تيتدم بيا المناىج فتشتؽ 
منيا أغراض سمككية محددة تعييف المعمميف عمى إضفاء القصد عمى جيكدىـ في 

تفسير المناىج كفي تطبيقيا في كاقع الممارسات في التعميـ كفي التعمـ عمى 
. السكاء

كقد انطمقت تمؾ الجيكد عمى ىذا النمكذج في أعقاب ثكرة رمضاف في عاـ 
ـ، كتشكمت في كزارة التربية ىيئة معنية بالتخطيط التربكم يرأسيا كزير 1963

كتضـ عددان مف . ر الجكارم رحمو اهللعبدالقادالتربية إذ ذاؾ األستاذ الدكتكر أحمد 
أساتذة الجامعة بتنكع التخصصات كىك حدث مؤسسي في التخطيط ألكؿ مرة، كأف 

كانت لو بداءات في جيكد األستاذ ساطع الحصرم كمف تاله في كزارة التربية 
كالدكتكر محمد فاضؿ الجماؿ بالذات، ككاف بيف األىداؼ العامة التي كضعتيا 

: الييئة ما يأتي
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اإليماف باهلل كبحرية االعتقاد عمى رساالت السماء كالتمسؾ بالمثؿ   -1
. اإلسالمية كالقيـ العربية كالمبادئ اإلنسانية كتمثميا في السمكؾ 

. اإليماف بكرامة اإلنساف كبحقكقو األساسية  -2
. اعتبار األسرة النكاة األساسية في التنظيـ االجتماعي  -3
الكالء لألمة العربية كالكطف العربي الكاحد كاإليماف بالكحدة العربية   -4

. الشاممة كاعتبار مبدأ القكمية أساسان صالحان لتقدـ األمـ كتعاكنيا
اعتبار دكافع التغيير في المجتمع العربي المعاصر ذريعة إلى التخمص   -5

. طالؽ الطاقات الكامنة في األمة كتجديد ىكيتياإمف الكاقع الفاسد ك
. اإليماف بالديمقراطية كتحقيؽ المساكاة أماـ القانكف  -6
اإلكثار مف إرساؿ البحكث العممية إلى الجامعات األجنبية لمتزكد   -7

. باالختصاصات التي تفتقر إلييا البالد
. قياـ الدكلة باإلنفاؽ عمى تعميـ الطالب األكائؿ في داخؿ البالد كخارجيا  -8
نشاء جمعيات ليذا الغرض يتطكع   -9 محك األمية بالريؼ كالمدينة كا 

. لمخدمات المكاطنكف كبخاصة الطمبة في غير أكقات الدكاـ
 (). تشجيع إنشاء النكادم كالمكتبات العامة   -10

 
 ككاضح إف ىذه المبادئ منيا ما يمت إلى الفكر الفمسفي لمتربية كمنيا ما 

يمت إلى ترجمتو إلى سياسات تتسـ بالكاقعية كمكاجية مشكالت الحاضر كلكف 
نما انطمؽ كثير مف  الييئة لـ تكاصؿ جيكدىا لتبدؿ المسؤكليف كالمسؤكليات كا 
التطكرات سكاء في األىداؼ التربكية أك في المناىج في السبعينات مما كصفتو 

: المنشكرات الرسمية كمنو ما يأتي
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تطكير المناىج كالطرائؽ كالكسائؿ التعميمية كفقان لألساليب الحديثة كاستنادان  -
إلى األىداؼ التربكية التي تضمنتيا فمسفة الحزب القائد كالثكرة كاألىداؼ 

. التربكية لممرحمة الثانكية كتقكيميا كؿ خمس سنكات 
تأكيد المفاىيـ كاالتجاىات الكطنية كالقكمية كاالشتراكية كجعميا متغمغمة في  -

جراء تنسيؽ دائـ كمستمر فيما يخص مناىج التعميـ  المكاد الدراسية كا 
اإلعدادم بشكؿ ينسجـ مع إعداد المدرسيف كيكاكب مسيرة التجديد في بنية 

. االبتدائيالتعميـ 
تأكيد القضايا القكمية كخاصة قضية فمسطيف كعركبة الخميج كخصائص  -

المجتمع العربي كجعؿ قضايا استكماؿ التحرر كتحقيؽ الكحدة الشاممة 
كمكاجية تحديات اإلمبريالية كالصييكنية كالشعكبية كمحاكر رئيسة في 

. الدراسة كالمشركعات التربكية
يالء الكسيمة التعميمية أىمية كتطكيرىا بما في ذلؾ المختبرات كجعميا إ -

بديع المبارؾ )…سبيالن لربط الفكر بالعمؿ كتطكير المكتبات المدرسية 
(. 147-146ؼ، النظاـ التربكم، ص عبدالمطيكسعدكف 

كفي أكاسط الستينيات تـ إنشاء مركز لمبحث التربكم ممحقان بجامعة بغداد  -
كفي انتداب بعض الخبراء . ناؿ عكنان مف منظمة اليكنسكك في التخطيط لو

لمعمؿ فيو، ككاف تطكير المناىج عمى رأس اسبقياتو، كعمؿ فيو بعض 
المتخرجيف مف قسـ العمـك التربكية كالنفسية في كمية التربية، كجاء إنشاء 

عداد جماعات متكالية مف أصحاب إلالقسـ في مطمع الستينيات سبيالن 
الميف التربكية في التكجيو كاإلرشاد فضالن عف مدرسيف كمدرسات في دكر 

 أكلئؾ كتنامي عدد مف الباحثيف التربكييف كال سيما االبتدائيةالمعمميف 
 ميـ مف إنجازحت ليـ بعثات عممية في جامعات مرمكقة كذلؾ متأالذيف 

 التطكير في ىذه الحقبة كنالت مناىج المغة العربية نصيبان كبيران إنجازات
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 الدراسة  ىذه الباحثيف، سيأتي تناكؿ جكانب منيا فيأكلئؾمف جيكد 
. الذاتب

 
: مناىج المغة العربية في المرحمة اوبتدائية
كزارة التربية  ) في السبعينيات االبتدائيةينطمؽ منيج المغة العربية في المرحمة 

مف تكجييات عامة تؤكد أف المغة أىـ كسائؿ  (1974 االبتدائيةمناىج الدراسة 
االتصاؿ بيف الطفؿ كبيئتو، فيي األساس الذم يكسبو خبراتو كىي الكسيمة لتربيتو 

كيككف اليدؼ الرئيس في الصفكؼ األربعة األكلى أف يعبر عف نفسو تعبيران 
كاضحان عف طريؽ الحديث كالكتابة كأف يفيـ ما يقرأ كما يسمع كأف يشارؾ في 

التفكير فيما حكلو، كال غنى ابتداء عف مسايرتو في المغة التي تمقاىا في بيئتو عمى 
أف تنيض بو المدرسة تدريجيان عف طريؽ تدريب سمعو عمى الفصيح السيؿ مف 

. فنكف القكؿ
كيؤكد أف منيج المغة العربية يؤلؼ كحدة ليا عناصرىا المرتبطة بعضيا 
كبعض ارتباطان كثيقان، فأف قسمت الدركس إلى فركع كالقراءة كالكتابة كالتعبير 

كغيرىا فميس ىذا إال نكع مف تقسيـ الكسائؿ كىك تقسيـ مصطنع يراد منو التنسيؽ 
يالء كؿ ناحية نصيبيا مف الجيد كعمى المعمـ أف يدرؾ أف ميارات المغة ال إبينيا ك

. تتنامى متفرقة بؿ ىي مترابطة تسند بعضيا بعضان 
كينبغي أف تنمي قدرة التمميذ عمى استعماؿ المغة استعماالن حقيقيان في األحكاؿ 

. المختمفة تراعى فييا مقتضياتيا كينمي فييا ميؿ التمميذ إلى القراءة كالمطالعة
كينبغي أف تسيـ المادة التعميمية لمغة بما تحتكيو مف معارؼ كميارات في 

 مباشران كفعاالن في تعميؽ شعكر االنتماء إلى الكطف إسيامان تككيف ميكؿ كاتجاىات 
 مباشران إسيامان العراقي كيكجو التمميذ إلى فيـ كاستيعاب مفيـك المكاطنة كأف تسيـ 

كفعاالن في تعميؽ شعكر االنتماء إلى األمة العربية بكؿ ما يربط ىذه األمة مف 
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 كما تسيـ ،مقكمات مشتركة في الديف كالمغة كالثقافة كالتاريخ كالمصير المشترؾ
بتعميـ التالميذ أف مفيكـ القكمية العربية ينبغي أف يككف مبنيان عمى أف النشاط في 

 اإلقميميةالثقافة العربية يكسب الناشئة صفة العركبة فيي قكمية ليست مبنية عمى 
 ميكالن كاتجاىات إلى إكساب كتسيـ المادة التعميمية في ،أك العنصرية أك التعصب
 كذلؾ كاف شأف األمة العربية في تاريخيا، كما تسيـ في ،احتراـ القكميات األخرل

اإليماف في الكاقع العربي الذم يرمي إلى تحقيؽ الكحدة كأف حبيـ لمعربية تككيف 
ىك عامؿ أساسي الندماجيـ في محيطيـ العربي الشامؿ، كذلؾ فضالن عف تككيف 

عدادىـ لمحياة االجتماعية الناجحة، كىي  العادات االجتماعية المرغكب فييا كا 
نما يفتقد فييا الناحية الدينية، كما تشتمؿ عميو مف أنكاع  تكجييات مالئمة، كا 

اإليماف كالقيـ، كال سيما كقد ذكرت في األىداؼ العامة لممنيج فكصفت بالحاجات 
.  الركحية، كنص عمى النمك الركحي لمتالمذة

يؤكد المنيج عناصر أربعة مف عمميات تؤلؼ عناصر رئيسية في تعمـ المغة 
العربية كال سيما لممبتدئيف كىي االستماع كالتحدث كالقراءة كالكتابة ثـ يأتي ذكر 

لثالثة جكانب نفسية ىي الجانب المعرفي كجانب الميارات السمككية كجانب الميكؿ 
كاالتجاىات، تعرض فييا أىداؼ لكؿ عنصر مف العناصر األربعة كنأخذ مثالن 

: عنصر القراءة إذ تأتي نماذج مف أىدافو عمى الكجو اآلتي
:- الجانب المعرفي

أف يتعرؼ التمميذ عمى قدر مناسب مف قكاعد النحك لتساعده عمى القراءة  -
.  الصحيحة كضبط ما يقرأ

 .أف يحفظ كمية مناسبة مف النصكص كاألمثاؿ كاألحاديث كالنماذج األدبية -

:- الميارات السموكية
أف تتككف لديو القدرة عمى ترجمة الرمكز الكتابية إلى مدلكالتيا مف األفكار  -

.  كالمعاني
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 . أف تتككف لديو القدرة عمى تحديد العناصر الرئيسية في المادة التي يقرؤىا -

 . أف تتككف لديو القدرة عمى المقارنة بيف اآلراء المختمفة في المكضكع الكاحد -

: جانب الميول واوتجاىات
أف تتككف لديو عادة القراءة بصكرة تمقائية ليستفيد مما يقرأ في االطالع  -

.  العاـ ككسب العمـك كالمعارؼ
 .أف يتككف لديو اإلحساس في تذكؽ كتقدير الجماؿ في النصكص المقركءة -

  (). أف يستعيف بالمقركء في تيذيب نفسو كتركيض عقمو -
كىذه نماذج عامة لمدراسة االبتدائية، يأتي في المنيج مزيد مف التفاصيؿ ليا 

لمصفيف  (أ)حيث يتـ تناكؿ الصفكؼ في الدراسة االبتدائية في ثالث مجمكعات 
. الخامس كالسادس (ج)الصفيف الثالث كالرابع  (ب)األكؿ كالثاني 

كيجمع المنيج بيف االستماع كالتحدث كبيف القراءة كالكتابة، كأنو يراعي أف 
كال مف العمميتيف األكلى كالثانية ىي التي تجرم في الحياة عامة مارسيا التالميذ 

قبؿ مجيئيـ إلى المدرسة فيي شائعة بالبيئة، في حيف أف القراءة كالكتابة 
مستجدتاف في أجكاء المدرسة كىما جديدتاف، يرل الدكتكر العزاكم أف يككف الجمع 
بيف االستماع كالقراءة باعتبارىا كمييما تشكالف عممية االستقباؿ، يجمع بيف الكالـ 

كالكتابة باعتبارىما يمثالف عممية اإلرساؿ أك التعبير تفضي إلى  (أك الحديث)
 كىذا ىك األحرل ()االتصاؿ باآلخريف يراعى في الحاليف طبيعة العمميات النفسية

كال مانع بعد إقرار ىذا النكع مف التكزيع تناكؿ المجمكعتيف تارة في . باالتباع
األحكاؿ الحياة العامة كتارة في أحكاؿ المدرسة، فاألصؿ في تناكؿ ىذه المسائؿ 

يأتي . إرساؤىا عمى أسس قائمة في العمكـ، كىي في ىذه الحالة عمـ النفس بالذات
 صفحة عمى ىذا الحد مف التفصيؿ، يؤلؼ أكثر مف 68منيج المغة العربية في 

ربع صفحات الكتاب الذم يشمؿ جميع مكاد الدراسة االبتدائية مع المقدمة كجداكؿ 
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الدراسة، كمف ىذه التفصيؿ تكجييات تتناكؿ المكاقؼ التعميمية بيف تناكؿ الطرؽ 
.  كالكسائؿ التعميمية في نماذج مف المكاقؼ التربكية االجتماعية بيف المعمـ كالطمبة

نما يمثؿ الحديث عف األىداؼ جانبان كبيران بالكفاء بعنصر رئيسي في  كا 
المعرفة كالميارات : المنيج بمفيكمو الحديث تناكؿ مف األىداؼ جكانب ثالثة

ف لـ يبمغ في تناكليا تفصيالت مف عمميات تشمؿ  السمككية كالميكؿ كاالتجاىات، كا 
ما يتحقؽ لكؿ منيا مف ترجمة إلى مستكيات التطبيؽ كالتحميؿ كالتركيب كالتقكيـ، 
كميما يكف مف أمر فإني أرل أف ىذه العناية باألىداؼ تمثؿ نقمة حميدة بعيدان عف 
المفيـك القديـ لممنيج، فال شؾ أف استحضار المعمميف لألىداؼ حقيؽ أف يضفي 

عمى ميماتيـ القصد كىذا عنصر في عممية التعميـ كالتعمـ في األكضاع المدرسية، 
لف أذىب بعيدان في مدل الدقة في صياغة ما يكصؼ باألىداؼ، فإنيا تتفتح عمى 

.  التحسيف سكاء مف حيث دالالتيا النفسية أك أساليب صياغتيا لمعربية
: كالجدكؿ اآلتي يمثؿ عدد ساعات الدرس لمغة العربية في الدراسة االبتدائية

 السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول الصفوف

 7 7 11 11 11 11 ساعات العربية 

 32 32 32 30 30 30 مجمكع الساعات األسبكعية 

كيبدك أف الساعات المخصصة لمعربية تزيد عف ثمث مجمكع الساعات 
األسبكعية في الصفكؼ األربعة األكلى كقرابة الربع في الصفيف اآلخريف مف 

الدراسة االبتدائية كيبدك أنيا كافية مف حيث العدد كعسى أف تككف كافية في كفايتيا 
.  في ممارسة عمميات التعميـ كالتعمـ الذاتي كىك السبيؿ لمتربية المستمرة مدل الحياة

: منيج المغة العربية في الدراسة المتوسطة
تؤلؼ الدراسة المتكسطة الحمقة األكلى مف الدراسة الثانكية كتمتد عمى مدل 
ثالث سنكات مف الدراسة الثانكية، ككثيران ما تسمى في كثير مف البالد العربية 
نشاء النظاـ  باإلعدادية، كلكننا درجنا في العراؽ منذ تأسيس الحكـ الكطني كا 
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التربكم المعاصر عمى تسميتيا بالمتكسطة، كجعمنا اإلعدادية تسمية لمسنكات 
الثالث األخيرة مف الدراسة الثانكية، كفي األذىاف المفيـك الحديث لمتعميـ األساسي 
نما يميو اإلعداد لثالث سنكات  الذم يستحؽ أف يمتد إلى تسع سنكات عمى األقؿ، كا 

.  سكاء كاف إعدادان لحياة العمؿ أك إعدادان لمتعميـ العالي بالذات
كيأتي المنيج لمغة العربية في الدراسة المتكسطة عمى ذكر أىداؼ عامة 

كأىداؼ خاصة لممرحمة جميعيا، ثـ يعرض أىدافان لكؿ فرع كتكجييات عامة لمفركع 
المطالعة، كالتعبير كاإلنشاء، الخط، األدب، النصكص، قكاعد المغة، كيتمكا : اآلتية

ذلؾ ذكر كسائؿ كأكجو النشاط التي يمكف أف يستعاف بيا، كيختـ المنيج بجزء 
.  مطكؿ في محتكيات الفركع

كيالحظ ابتداء أف المنيج تخمى عف تناكؿ األىداؼ مكزعة كفؽ الجكانب 
جكانب المعرفة، كالميارات : الثالثة التي كردت في منياج التعميـ االبتدائي

السمككية، كالميكؿ كاالتجاىات فمـ يكاصؿ تناكؿ ما ليا مف تفصيالت في ىذا 
.  الجانب كتمؾ نكسة في عممية التطكير لممناىج 

: فأما األىداف العامة
أف يزداد اعتزاز الطالب بمغتو باعتبارىا عنصران أصيالن مف :  فيبدأ بالقكؿ

. شخصية كؿ عربي كمقكمان مف مقكمات األمة العربية ككسيمة لالعتزاز
أف يفيـ الطالب بناء الكطف العربي في جميع أرجائو فيمان صحيحان  -1

... بحيث تبرز في ذىنو فكرة ىذا الكطف كمقكمات كحدتو
 .أف يزداد فيـ الطالب لمحياة اإلنسانية -2

: ، حديث في المغة مثؿ(5)ثـ يأتي بدءان مف الفقرة 
إف درس المغة العربية مجاؿ طبيعي لتنمية شخصية الطالب كأفكارىـ - 

.  التراثية كالتعبير عف حاالتيـ النفسية
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فجاءت األىداؼ األكلى مف دكف بياف صمتيا بالمغة، كال بياف الصمة المناسبة 
لمكضكعيا، كأف يقاؿ ينبغي أف يفضي فيـ الطالب لخصائص العربية مف حيث 

سالمة أصكليا حتى شرفت بنزكؿ القرآف، فتطكرت بيا الحضارة العربية 
اإلسالمية، إلى االعتزاز بيا كأما فيـ بناء الكطف العربي فحرم أف يأتي في 

سعي الطالب لإلحاطة : الجغرافية، فإف أريد تكرارىا في العربية كاف يمكف أف يقاؿ
بما يجرم في أقطار الكطف العربي مف اإلنتاج الثقافي في الفكر كالعمـ ليزداد 

" ديكاف العرب"معرفة في بناء الكطف في أقطاره، ككاف يمكف أف يقاؿ أف الشعر 
بما يجمي ما ينشدكف مف الفضائؿ كما ينكركف مف العيكب كيالحظ أيضان أف مثؿ 

ك 8ىذه األىداؼ قد كردت في منياج الدراسة االبتدائية كلكنيا جاءت في الفقرات 
 كأنيا تأتي حصيمة لما مارسو التمميذ في تعمـ العربية كاشتممت عمى 12ك 11ك 9

محتكيات مادتيا كأساليب تعميميا كتعمميا، كبصكرة تشكؿ تمؾ الخصائص القكيمة 
.  ثمرات لتمؾ الممارسات

 ( ):وتبد  األىداف الخاصة بالمغة العربية
: في المرحمة المتوسطة
أف المغة العربية تعبير عف المعاني كاألفكار، كأف األلفاظ ال : أف يفيـ الطالب

قيمة ليا إال إذا حققت ىذا الغرض، كأف يككف تعميـ المغة في مجممو أداة فعالة في 
.  تنمية اتجاه إلى األصالة في نفكس الطالب

كغاب في إمكانات المغة في التعبير العناية بالكجداف كاإلرادة تتجمى في السمكؾ، 
. 4 كأحرل ما يستحؽ النظر مف ىذه األىداؼ الخاصة ىك القكؿ في فقرة

كأف تنمك قدرة الطالب عمى تتبع ما يسمعو كفيمو فيمان صحيحان كاسعان 
، فيك ىدؼ لصيؽ بالمغة كأساسي فييا يستحؽ "كاالنتفاع بو في حياتو العممية

: التقكيـ كالتأكيد كيأتي في فقراتيا ما يأتي
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أف تميد لمطالب سبؿ االتصاؿ النافع بالقرآف الكريـ باعتباره أثران أدبيان خالدان 
كبغيره مف اآلثار األدبية القديمة عمى اختالفيا مف قصة كشعر كمقاؿ كمسرحية 

كىك نص كاف يقتضي أف يتـ بو كصؼ القرآف الكريـ باعتباره مصدر حكمة 
.  كىداية، قبؿ سرد المقاالت كالمسرحيات

كتكالت األىداؼ كىي عمى العمـك جيدة، كمختارة، كتمييا التكجييات كقد 
: بدأت بدءاة حسنة مف األساسيات فجاء في مطمعيا 

عمى المدرس أف ييتـ بجكدة النطؽ كحسف األداء كتمثيؿ المعاني في المطالعة - 
.  الجيرية، كيؤكد عمى السرعة كاستعماؿ العيف في المطالعة الصامتة

 
مف المناسب أف يمخص الطمبة عددان مف المكضكعات التي : كتقكؿ الفقرات -

.  ميارة كاجبة التأكيد فال تترؾ لممناسبات: تقبؿ التمخيص
 . كقد تأخر ذكر القراءة فجاء مقترنان يكصفيا بالسريعة كالممتعة -

: ويأتي عمى ر س  ىداف األدب
درس األدب مجاؿ لتنمية خبرات الطالب مف النكاحي االجتماعية كالخمقية 

نما كاف يجدر أف يسبقيا، الناحية  كالسياسية كالجغرافية كالتاريخية، ككميا جيدة، كا 
النفسية، سكاء مف حيث إف لألدب الصادؽ خصكصية في التعبير عف نفسية 

.  األديب أك مف حيث إف مكضكعو الكاسع ىك النفس اإلنسانية
: وتأتي المجموعة الثانية من األىداف

تاريخ األدب جزء مف التاريخ العاـ، كيغني غناءه، كيؤدم فائدتو كالجزء ال 
يغني غناء الكؿ، كال يؤدم كؿ فائدتو، كما أحرل الصياغة في مثؿ ىذه األمكر أف 

.  تتسـ بالحرص عمى دقة التعبير
كفي الفقرة الرابعة يكصؼ درس األدب بأنو درس تذكؽ الفكرة الجميمة 

فال يحسف االكتفاء بنسبة الجماؿ إلى األسمكب بؿ . المصكغة في قالب جميؿ



  

 372 

يجب اختيار كصؼ آخر لمفكرة، كأف تككف عميقة أك أصيمة أك جميمة بدالن مف 
.  كصفيا بأنيا جميمة فحسب

في كثير مف فقرات األىداؼ كالتكجييات نظرات صائبة في صياغة متينة 
بصكرة عامة كلكنيا تناكلت األدب عامة، كلـ تخصص منو األدب العربي عمى 

كجو التحديد، ككاف يمكف أف يسرم التخصيص إلى المجتمع أك إلى األدباء 
.  كالشعراء فيصفكف بانتمائيـ إلى المغة العربية كأدبيا

كأخيران فميس مف األىداؼ كال في التكجييات، ما يميز بيف عصكر األدب، 
.  ككاف يحسف المكازنة بيف خير قديمو كخير قريبو في الدراسة الثانكية

قامة  كقد أجمؿ النيج بعض الكسائؿ كاألنشطة العامة كإصدار النشرات كا 
المسابقات ككتابة التقارير كالمطالعة الخارجية كالحفالت الخطابية كالمناظرات 

.  كالمسرحيات كتشكيؿ المجاف
كعدد ساعات المغة العربية لمدراسة المتكسطة ست ساعات لكؿ صؼ مف 

الصفكؼ الثالثة مف مجمكع ساعات أسبكعية تبمغ اثنتيف كثالثيف ساعة في جميع 
.  مكاد الدراسة، لمعربية قرابة خمسيا

: فإذا تناكلنا محتكيات فركع الدراسة بصكرة مجممة فيالحظ
: المطالعة والنصوص

فييا آيات مف القرآف الكريـ كمف األحاديث النبكية الشريفة كمف كالـ الصحابة 
نما يغمب عمييا المكضكعات المعاصرة، بأنكاعيا نثران كشعران كخطبان  األكرميف، كا 
.  سياسية كاجتماعية كبطكالت تناسب الشباب، يصدؽ ذلؾ عمى الصفكؼ الثالثة

يدرب الطمبة عمى الكالـ كالكتابة في مكضكعات أغمبيا : (والتعبير)اإلنشاء 
مف الحياة المباشرة كمف محيط الطالب، كمنيا ما ينمي الخياؿ كال يقؿ عدد 

المكضكعات عف الثمانية في العاـ، كيأتي كتاب، األدب لمصؼ الثالث مشتمالن 
: عمى
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.  الشعر كالنثر: العصر الحديث -
الكاظمي، الزىاكم، كالرصافي، الشعر التمثيمي، الشعر : الشعر في العراؽ -

 . الحر

 . المقالة كالقصة: نماذج مف النثر في العراؽ -

 . الباركدم كشكقي: الشعر في مصر -

نجيب : تكفيؽ الحكيـ، القصة: المقالة كالخطابة كالمسرحية: النثر في مصر -
 . محفكظ

بشارة الخكرم، سكرية، كعمر أبك : األدب في األقطار العربية األخرل لبناف
محمد فتاح الفيتكرم، : أبك القاسـ الشابي، السكداف: ريشة كسميماف العيسى، تكنس

محمد صالح باكية، شعر المقاكمة الفمسطيني، األدب في الميجر جبراف : الجزائر
يميا أبك ماضي .  نعيمة، كا 

كالمنيج يمثؿ نقمة حميدة نحك المفيـك الجديد، بما اشتمؿ عميو مف أىداؼ 
ف اتصؼ باإلجماؿ كلـ يبمغ مف تخصيص لمعمميات العقمية بجكانبيا الثالثة  كا 
بصكرة صريحة، كما كرد مف تكجييات نافعة في الطرؽ كالكسائؿ، كأما عنايتو 

.  بالجكانب القكمية كالسياسية، فجديرة بالتقدير
كيشتمؿ منياج اإلعدادية كىي الحمقة األخيرة مف الدراسة الثانكية عمى أىداؼ 
عامة كخاصة بالمرحمة، كيككف الصؼ الرابع الثانكم منيا عامان، كيتفرع الصفاف 

. الخامس كالسادس إلى فرعيف أدبي كعممي
 

: وينطمق منيج المغة العربية من  ىداف ليذه المرحمة عامة
مقاربة لما كرد منيا في الدراسة المتكسطة، مع بعض إضافات، كمنيا في - 

الفقرة الثانية مف األىداؼ العامة ما افتقدناه في الدراسة المتكسطة مف الركحية، 
: فتأتي عمى الصكرة اآلتية
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أف يزداد تشبع الطالب بالمبادئ االجتماعية كالركحية كبالقيـ العربية المثمى - 2
باء  الخالدة التي يقكـ عمييا المجتمع العربي مف شيامة كبطكلة كشجاعة كا 

. إلخ... لمظمـ كالضيـ 
أف تنمك عكاطفو نحك أسرتو كأف يقدر دكره اإليجابي عضكان مف أعضائيا كأف - 5

.  يتشبع بركح العمؿ كبقيمتو في اإلنتاج كرفع مستكل المعيشة
.  ومن اإلضافة في األىداف الخاصة

أف يتصؿ بالتراث األدبي في عصكره المختمفة كأف يتمثمو كيتزكد مف   -11
ككاف ينبغي إضافة قيمتو الفكرية )قيمتو الخمقية كاالجتماعية كالفنية 

. (الكجدانية كاإلدارية
 أف ينمي تعميـ المغة في ىذه المرحمة المكاىب الخاصة التي ينفرد بيا   -12

بعض الطالب في النكاحي األدبية، كيتعيدىا بالرعاية كاإلشباع، كأف 
يكشؼ تعميـ المغة عف المتفكقيف في النكاحي المغكية المختمفة لرعايتيـ 

كتكجيييـ كيمكنيـ مف مكاصمة الدراسات التخصصية في المياديف 
.  المختمفة

: ثم يأتي  ىداف خاصة لفروع المغة
: المطالعة العربية

.  جكدة النطؽ كحسف األداء كتمثيؿ المعنى -1
 كسب الميارات القرائية المختمفة كالسرعة، كاالستقالؿ كالمقدرة عمى  -2

حساف الكقؼ عند اكتماؿ المعنى كرد المقركء إلى أفكار  تحصيؿ المعاني كا 
 . أساسية تصاغ عناكيف جانبية لمفقرات

 .  تنمية الميؿ إلى القراءة -3

 . الكسب المغكم -4

 . التعبير الصحيح عف معنى ما قرأه -5
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 :الفيـ  -6

لكسب المعمكمات، كزيادة المعرفة، كتنكعيا مف عممية كصحؼ كتاريخ  -أ 
.  كجغرافية

 . لالنتفاع بالمقركء في الحياة العممية -ب 

 . لممتعة كالتسمية كلنقد المكضكعات -ج 

 
: التعبير

يمكف الطمبة مف التعبير عف نفكسيـ، أك عما يشاىدكنو، بعبارة سميمة  -
.  صحيحة

تكسيع دائرة أفكار التالميذ بمعالجة تمؾ األفكار بتفصيالتيا كاإلحاطة بيا  -
 . كتكليد معاني جزئية منيا

إعداد التالميذ لممكاقؼ الحيكية، التي تتطمب فصاحة المساف كالقدرة عمى  -
 . االرتجاؿ

: األدب
: درس األدب عممية تعميـ تحدث تغييران في

بزيادة المدركات كألكاف جديدة في المعرفة كالخبرة كتكسيع : القوة اإلدراكية -
آفاؽ الطالب الثقافية كاإللماـ بألكاف السمكؾ 

.  كالنشاط                                        
يقاظ العاطفة، كالتأثر باالنفعاالت، فيحب - القوة الوجدانية  - إثارة الكجداف، كا 

 . كيكره كيثكر كييدأ كيؤيد كيعارض

بكاعث محركات لمسمكؾ اإليجابي كمشاعر الحماسة كالنخكة - القوة العممية -
 . كالشجاعة
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كحسف التمثيؿ ولألدب مادة لغوية تفضي إلى جودة النطق وسالمة األداء  -
كتنمية الثركة المغكية، كتنمية الذكؽ األدبي كتخير األساليب كاكتساب ثقافة 
 . إنسانية كرؤية الطالب ببيئتو كالتغمغؿ في أعماقيا تنمية لمخبرات االجتماعية

: البالغة والنقد
تذكؽ األدب كفيمو فيمان دقيقان، كتبيف نكاحي الجماؿ الفني كانفتاح الذكؽ 

قدار الطمبة عمى إجادة المفاضمة بيف األدباء كتقكيـ  األدبي، كتحصيؿ المتعة، كا 
.  إنتاجيـ

ثـ تأتي تكجييات عامة في المطالعة لمقراءة الحرة في مكتبة المدرسة 
كالمكتبات العامة، كتنكيع المطالعات كتجكيد القراءة الصامتة سرعة كعمقان، 

كاستخالص ألفكار كشرح المكضكعات، كترسيخ الميؿ إلى المطالعة، كالقراءة 
. الجيرية، كجكدة النطؽ كتمثيؿ المعنى كالخمك مف التصنع كمف إجياد الصكت

. كفي التعبير
االستمرار في تنمية الميارات، كربط المكضكعات بما اكتسب في المطالعة 
مف اىتمامات أثارت التفكير، كقصص تمخص كشؤكف عامة تناقش كشؤكف ذات 

.  صمة باألحكاؿ العربية تمحص
:  األدب والنصوص والنقد والبالغة

.  تسير دراسة األدب عمى كفؽ تسمسؿ العصكر - 
الدراسة النصية باالنكباب عمى النصكص تحميالن كنقدان كتركيبان كشرحان - 

صدار أحكاـ تجمع كتبكب، كتنكيع اتجاىات ما يدرس كبياف صالتيا  كتفصيالن، كا 
.  بالعكامؿ المؤثرة فييا

.  تذكؽ األدب كفيـ معانيو كتحديد خصائصو - 
.  تقكيـ النصكص- 
.  ويتكرر ذكر األنشطة ويراد بها الحفالت الخطابية والمناظرات والمسابقات- 
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: وتتضمن محتويات األدب والنصوص

الشعر كخصائصو كنماذج مف الشعر الجاىمي كالفترة مف : لمصف الرابع العام
ىػ، كعصر اإلسالـ تأكيدان لمقرآف الكريـ كالحديث الشريؼ كحالة الشعر 132-334

.  كالنثر كنماذج منيا كالعصر األمكم بشعره السياسي كشعر المديح كاليجاء

كالمغة . األدب معناه، كفنكنو، كتاريخو، كفائدتو: ولمصف الخامس األدبي
العربية أصميا كعكامؿ نمكىا، اختالؼ الميجات كغمبة ليجة قريش كأطكار تيذيب 

.  العرب أصميـ حياتيـ العقمية كالدينية كاالجتماعية كالسياسية. المغة

معنى الجاىمية، كاألدب الجاىمي كالشعر الجاىمي، منزلة : العصر الجاىمي
أغراض الشعر كخصائصو كأصحاب المعمقات كالنثر الجاىمي . الشاعر كالمعمقات

نزكلو كجمعو : القرآف الكريـ. عصر صدر اإلسالـ أثر اإلسالـ في الحياة. كفنكنو
عجازه كأثره في المغة كاألدب اإلسالـ الشعراء، النثر، كالخاطبة، : كالشعر/ كترتيبو كا 

. كأغراضيا كأساليبيا كنماذج منيا 

أثر العصر في المغة كاألدب كالعمـك المدكنة كالتفسير : العصر األموي
ظيكر النثر الفني : النثر. الشعر كأغراضو كأنكاعو كنماذج مف شعرائو. كالحديث
قياـ الدكلة العباسية كأحكاليا المجتمعة، اإلسالـ : العصر العباسي األكؿ. كالخطابة

ألفاظ الشعر . كعمكمو، مكاجية الثقافات األجنبية كآثارىا في األدب كأغراضو كفنكنو
.  نماذج مف الشعر كألكانو. كألكانو

.  الخطابة كالكتابة كنماذج مف أصحابيا: النثر في العصر العباسي األول

. 656-334الصؼ السادس األدبي 
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.  الحالة السياسة كأثرىا عمى األدب شعران كنثران 

أغراضو كمعانيو كألفاظو كأساليبو، في العراؽ كفارس كفي الشاـ : الشعر
.  كمصر كفي كؿ قطر مف األقطار شمكالن لعصر التأخر

ىؿ يقتصر فف األدب في العصر الحاضر كما فيو مف : كينشأ التساؤؿ
نيضة أدبية في الشعر كالنثر عمى ما حصؿ عميو طمبة القسـ األدبي خاصة في 
حمقة الدراسة المتكسطة؟ أما كاف األحرل أف يقصر أك يحذؼ ما جاء عف عيد 

التخمؼ فيككف العصر الحاضر خاتمة طيبة ؟ 

: وشممت محتويات األدب والنصوص لمقسم العممي عمى ما يمي

: لمصف الخامس

امرؤ القيس، كلبيد كالنابغة الذبياني كدريد بف الصمة : العصر الجاىمي
.  كعمقمة بف عبده التميمي

النابغة الجعدم ككعب بف مالؾ األنصارم كالحطيئة : والعصر اإلسالمي
. (صمى اهلل عميو كسمـ)كالخنساء، كنمكذج مف خطبة الرسكؿ 

كشمؿ العصر األمكم، سبعة أدباء منيـ الفرزدؽ كذك الرمة كجميؿ بف معمر 
كالحسف البصرم كما شمؿ العصر العباسي عشرة أدباء منيـ بشار كأبك العتاىية 

.  كأبك تماـ كالبحترم كابف الركمي مف الشعراء كابف المقفع كالجاحظ مف الكتاب

شمؿ مف الشعراء في العصر العباسي المتنبي كأبك فراس : الصف السادس
الحمداني كالشريؼ الرضي كأبك العالء المعرم، كمف الكتاب ابف العميد كبديع 

.  الزماف
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: مف الشعراء ابف ىانئ األندلسي كابف زيدكف كفي النثر: وفي األندلس
. الرسالة الجدية البف زيدكف كنماذج مف العصر المغكلي كالعصر العثماني

صمى اهلل عميو )كينشأ التساؤؿ عف قصر النماذج عمى خطبة كاحدة لمرسكؿ 
( صمى اهلل عميو كسمـ)أما كاف األكلى إتاحة مجاؿ أكسع مف خطب الرسكؿ  (كسمـ

كخطب لمخمفاء الراشديف، كمرة أخرل ينشأ التساؤؿ بشأف النيضة المعاصرة في 
األدب أما كاف األكلى أف تككف خاتمة لتاريخ األدب مف دكف اشتراط إكماؿ 

التسمسؿ التاريخي ليشمؿ عصر التخمؼ؟ النيضة المعاصرة في األدب أما كاف 
األكلى أف تككف خاتمة لتاريخ األدب مف دكف اشتراط إكماؿ التسمسؿ التاريخي 

ليشمؿ عصر التخمؼ؟ 

: وجاء في منيج البالغة لمصف الخامس األدبي ما يأتي

عمـ المعاني، كالخبر كاإلنشاء، كالخبر الحقيقي كالمجازم، كاإلنشاء الطمبي 
.  كاألمر الحقيقي كالمجازم كالتقديـ كالتأخير، كالذكر كالحذؼ بأنكاعو كالنص

التشبيو أغراضو كأنكاعو كالحقيقة كالمجاز، : البياف: ولمصف السادس األدبي
أغراضيا كأىميتيا كالكتابة : كأنكاع المجاز ضركرة كمرسالن كمشابية كاالستعارة

.  بأنكاعيا كعمـ البديع بأنكاعو

منيج النقد األدبي كمكازيف الشعر لمصؼ السادس مف الفرع األدبي كظيفة 
األدب كاألديب في الحياة، النص األدبي بأنكاعو كأغراضو كتاريخو عند العرب في 

األسمكب في الشعر كعناصره كأنكاعو كمكازينو . العصر األمكم كالعباسي كالحديث
.  كعركضو كبحكره

.  خطابة كمقالة كقصة كمسرحية كسيرة: النثر كأنكاعو
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النحو : قواعد المغة العربية

كأما النحك فنبدأ أكالن بإيجاز ما كرد عنو في المراحؿ الثالث مف التعميـ 
االبتدائي كالمتكسط كاإلعدادم، كليس لو درس خاص في الصؼ الثالث االبتدائي 

نما مف الممكف إعداد أذىاف التالميذ لمراعاة بعض الضكابط كال يصح ذكر  كا 
المصطمحات، كيتكخى في األىداؼ بدءان مف الصؼ الرابع معرفة األجزاء الرئيسية 
المككنة لمجممة كالعكامؿ المؤثرة، إيراد بعض المصطمحات بقصد أف تتككف لدل 
التالميذ القدرة عمى بناء الجمؿ كمعرفة الصمة بيف الكالـ االسـ كالفعؿ كالحرؼ، 
المذكر المؤنث، كالمفرد كالمثنى كالجمع كأقساـ الجمع كاألفعاؿ بأزمانيا كالمتعدم 

ف كبعض المفاعيؿ  . كالالـز ككاف كا 

كتتكرر بمزيد مف التأكيد تمؾ المكضكعات في الصؼ السادس، مع اىتماـ 
بعالمات اإلعراب كالمفاعيؿ كظرؼ الزماف كالمكاف، كالمفعكالت كالمجركرات 

بالحرؼ كاإلضافة كأسماء اإلشارة كاألسماء المكصكلة، كالمعرؼ باؿ كباإلضافة 
.  كبالنداء كما يطرأ عمى المضارع في اإلعراب

: تشمؿ محتكيات الصؼ األكؿ مف قكاعد النحك: وفي المرحمة المتوسطة
الفعؿ في أزمنتو كصحتو كعمتو كلزكمو كتعديو كمرفكعات األسماء كمنصكباتيا 

.  كمجركراتيا كما يحذؼ عند اإلضافة كالممنكعات مف الصرؼ

عراب : وفي الصف الثاني المبنى كالمعرؼ مف األسماء كمف األفعاؿ، كا 
المضارع كأدكات نصبو كجزمو كأدكات الشرط الجازمة كغير الجازمة كالمقصكر 

كالمنقكص، كتثنية األسماء كجمعيا كأنكاع الجمع، كالنكرة كالمعرفة كأنكاعيا كالمبتدأ 
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كالخبر كالمستثنى كالتكابع نعتان كعطفان كتككيدان كبدالن، كالضمائر بارزة كمستترة 
.  كاألسماء المكصكلة

المجر كالمزيد : كتشمؿ محتكيات النحك كالصرؼ في الصؼ الثالث المتكسط
الصرفي، كاشتقاؽ األفعاؿ كالجامد كالمشتؽ مف األسماء كالمصادر ثالثية كرباعية 

اسـ : كخماسية كسداسية، كالمصدر الميمي كالصناعي كالمرة كالييئة، كالمشتقات
الفاعؿ كعممو كاسـ المفعكؿ كعممو كاسـ التفضيؿ كأحكالو كأسماء الزماف كالمكاف 

.  كاسـ اآللة كالنسب كىمزتي الكصؿ كالقطع كالعدد مفردان كمركبان كالمعطكؼ

: وتشمل محتويات قواعد المغة العربية في المرحمة اإلعدادية 

االستفياـ كحركؼ الجكاب كالتخصيص كالتنبيو كالحركؼ : لمصف الرابع العام
الزائدة كالفعؿ المتعدم لمفعكليف كثالثة كتككيده كطريقتيا كأسماء األفعاؿ كالمدح 
.  كالذـ كالتعجب كال النافية لمجنس كال سيما كنايات العدد كالتصغير كصيغو كأنكاعو

اإلبداؿ كاإلعالؿ كقمب الكاك كالياء ألفان، الجمؿ ما : ولمصف الخامس األدبي
ليا محؿ مف اإلعراب كما ليس ليا محؿ مف اإلعراب كتقديـ المبتدأ كجكبان كتقديـ 

الخبر كجكبان كحذؼ كؿ منيما كجكبان، حذؼ الفعؿ في اإلغراء كالتحذير كفي 
االختصاص كاالشتغاؿ، تقديـ المفعكؿ بو عمى عاممو كجكبان كأنكاع حذؼ الفعؿ 

.  في المفعكؿ المطمؽ، كحذؼ فعؿ الشرط كجكابو، كجكاب القسـ كجكبان كجكازان 

 تخفيؼ أف ككأف كلكف، كاألحرؼ المصدرية كالظرؼ :لمصف السادس األدبي
ذا كرب ذ كا  ما، كأم، كحتى كا  .  المعرب كالمبني كأفعاؿ المقاربة كالرجاء كأما، كا 

: وتشمل محتويات قواعد المغة العربية لمقسم العممي
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اإلبداؿ كاإلعالـ كالجمؿ التي ليا محؿ مف اإلعراب كتقديـ : لمخامس العممي
المبتدأ الخبر كجكبان كحذفيما كجكبان، كحذؼ الفعؿ في اإلغراء كالتحذير 

كاالختصاص كاالشتغاؿ كتقديـ المفعكؿ بو عمى عاممو كجكبان، كحذؼ فعؿ الشرط 
.  كجكابو

تخفيؼ إف كأف ككأف ككمف،  (ليس)ما، إف، ال، المشبيات بػ: لمسادس العممي
كالظرؼ معربان كمبنيان كما ينكب عف الظرؼ كعف المصدر في باب المفعكؿ 

ذا. المطمؽ ما، كأم كحتى كا  .  كأفعاؿ كالشركع أما كا 

تكزيع الحصص األسبكعية لمغة العربية 

األدب  التعبير المطالعة النحو الصفوف

 وتاريخو

المجموع  المجموع النقد البالغة

 العام

 32 5 - - 2 1 1 1 الرابع العاـ

 32 8 - 1 3 1 1 2 الخامس األدبي

 32 8 1 1 2 1 1 2 الخامس األدبي

 33 4 - - نصكص1 1 1 1 الخامس العممي

 33 4 - - نصكص1 1 1 1 السادس العممي

: دعكات لإلصالح، كثمرات مف اإلصالح: قضية النحو
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كقد فصمت قضية النحك مف مكاضعيا لكؿ مرحمة، لشعكرم بككنيا تنطكم 
عمى مشكالت خاصة بيا في كؿ مرحة، كلست متخصصان في مادتيا إلصدار 

األحكاـ القاطعة بشأنيا كحسبي أف استنجد بآراء مف أثؽ بيـ مف المتخصصيف في 
العراؽ، كأخص منيـ في ىذا المجاؿ األستاذ الدكتكر أحمد عبدالستار الجكارم 
رحمو اهلل كأجزؿ لو الثكاب كاألستاذ الدكتكر رحيـ العزاكم أستاذ العربية في كمية 

ابف رشد ببغداد، أطاؿ اهلل عمره كيسر لو مزيدان مف الجيد في خير العربية / التربية
عداد معممييا، كاألستاذ الدكتكر فاضؿ السامرائي، أطاؿ اهلل عمره كأغنى النحك  كا 

.  العربية بالمزيد مف جيكده القيمة

كمف الجكارم استشيد بما جاء في كتابو نحك التيسير، دراسة كنقد منيجي كقد 
شعر بما يكاجيو بعض طمبتو في دار المعمميف العالية ببغداد مف عسر مباحث 

النحك كمف بـر بأساليبيا كأسانيدىا في إصدار األحكاـ في مكضكعاتيا، فكاف ذلؾ 
ما زاؿ نحك العربية عسيران غير يسير كعران غير مميد، "مما حممو عمى القكؿ 

كما زاؿ مثار . منحرفان إلى غير قصده ال يخمك مف تعقيد كال يسمـ مف انحراؼ
كصار النحك مشكمة مف مشاكؿ التعميـ في أغمب . لشككل مف المعمميف كالمتعمميف

.  ()"بالدنا العربية

كالمغة كىي كسيمة التعميـ األكلى كسبيمو األكؿ كال بد أف تككف ىذه الكسيمة "
ميسرة كمييأة متينة كدقيقة ترتبط بكاقع الحاؿ لألفراد عمى تفاكت في الفيـ كاإلدراؾ 
كال سيما كاألمة العربية مقبمة عمى عيد تنفض عنيا غبار التخمؼ كتميد لنفسيا 

سبيالن يصميا بالعالـ مف حكليا كيزيح عنيا كابكس الجيؿ كىذا ال يككف إال بالتعميـ 
. العاـ شامالن بال استثناء 
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نما  كال يككف ذلؾ إال بالمغة المبينة، ال يكفي فييا تيسير المناىج فحسب، كا 
.  ()" يحسف إعداد المعمميف كجعميـ أىالن لمتكاصؿ الفكرم بينيـ كبيف المتعمميف

كىك ينطؽ مف معنى النحك، كيختار بيف معاني الكممة معنى القصد إلى "
جية كالـ العرب كانتحاء طريقيـ في الكالـ، فيك عند األقدميف مف عممائيا عمـ 

العربية الذم يعرؼ كجية كالميـ كما يقصدكف إليو مف معاني كيستشيد 
النحك ىك العمـ المستخرج بالمقاييس "باألشمكني في تعريؼ النحك كتحديده 

المستنبطة مف استقراء كالـ العرب المكاصمة إلى معرفة أحكاـ أجزائو التي ائتمؼ 
فإذا كاف مف الحؽ كضع القكاعد كالعمـك تتقدـ فميكف مصدرىا في المغة "منيا 

العربية مف حيث ىي ظاىرة اجتماعية يتداكليا الناس في كاقع الحياة كىذا ما 
. يذىب إليو العمـ الحديث في شأف المغة بالذات

أما المتأخركف فقد ألزمكه فرعان مف فركع ىذا المعنى كصرفكه إليو كجعمكه فنان 
كاصطالح المتأخريف "مخصصان باإلعراب كالبناء كيستشيد الجكارم بالصباف 

إف لإلعراب مكانتو حيف . ()تخصيصو بفف اإلعراب كالبناء كجعمو قيـ الصرؼ 
يراد بو معناه األصمي كىك الكضكح كالبياف كما يقكؿ الجكارم في أكثر مف مكاف 

الكالـ كما كاف يجرم عمى ألسنة "مف كتابو كلكنيـ بدالن مف أف يمتمسكا ذلؾ في 
العرب في كاقع حياتيـ ككما جاء بو القرآف في أحسف النماذج انحرفكا إلى الشكاىد 

في شعر الشعراء يأتي عمى أحكاؿ مف القسر كاالضطرار أك في األمثمة تصاغ 
ارتجاالن كفييا الصنعة كالتكمؼ كالكقكؼ عند الشاذ مف األقكاؿ، ثـ غمبت عمييـ 

أساليب المنطؽ كالفمسفة كتصكر العمؿ كما تمميو ما يختار مف مبادئيا في تصكر 
الكجكد كالحياة، بعيدان عف كاقعيا في المجتمعات العربية بأصالتيا، ككمنا يعرؼ 
مكاف القرآف الكريـ في بعث الفكر العربي في كثبتو الجبارة المعجزة التي تخطى 
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نسانية سامية، جكىرىا العقيدة اإلسالمية  بيا حدكد العرب كحمؿ بيا رسالة إليية كا 
ككسيمتيا ىذه المغة التي صاكلت كطاكلت أحداثو كصركفو، كىي اليـك ما تزاؿ 

حية فتية نامية متنامية لـ يزدىا تطاكؿ الزماف إال قدرة عمى استيعاب الحضارات 
كىضـ الثقافات، كقد التقت ركافد العربية كميا في ىذا النير الخالد كانسابت 

ليجات العربية كطرائقيا المتعددة في ىذا التيار، فكانت لغة القرآف كأسمكب القرآف 
". أمثؿ صكر التعبير العربي كأركع مثاؿ مف مثمو البيانية

كمع حرص العربية عمى اإلعراب، كقد تخمت عنو كثير مف المغات الحديثة، 
فإنو مع صعكبتو كعسره، يجب إال يصرؼ المعنييف بعمكميا عف أيف يعنكا بجكانب 

مف العالقات كتبادؿ التأثير فيعنى بيا بالنظر في الكممات مف داخميا في تنكع 
.  الصيغ كاالشتقاقات

كصفكة القكؿ، كما يقكؿ الجكارم، أف النحك قد استقؿ عند المتأخريف عف 
ضيؽ محدكد ىك تغير أكاخر الكممات بحسب مكاقعيا مف التركيب كغمب عميو ىذا 

المعنى غمبة بمغت بو مبمغ الجمكد المنقطع الذم ال يكاد يبيف بأف لو عالقة بما 
حكلو مف عمـك العربية مف جية كبما لو مف عالقة بكاقع الحياة التي يراد لو أف 

.  يعبر عنيا

فمـ يعد يعني في مفيكمو فف التعبير عف األفكار كالمشاعر، كال دخؿ لو في 
األساليب التي تختمؼ باختالؼ المعاني كاآلراء ككاف مف جراء ذلؾ أف انفصؿ 

.  عف حقيقة مكضكعو كابتعد عف صميـ غايتو

كلعؿ مف نافمة القكؿ أف نقرر أف ىذا العمؿ الجسيـ يحتاج أكؿ ما يحتاج إلى 
كقكؼ مدرؾ عمى الصكرة التي بدأ ىذا النحك كفيـ كاع لما أثر في تطكره كتحكلو 
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حاطة كاسعة بالدركب التي سمكيا كالشعاب التي  عف تمؾ الصكرة التي بدأ بيا كا 
.  تسمؿ إلييا حتى ضيع ىدفو أك كاد

ثـ يأتي بعد ذلؾ محاكلة ميما بمغت مف التكاضع، في رسـ السبيؿ الذم 
يحقؽ الغرض أك يقرب منو كىذا أخطر ما في األمر كأعسره كأحكجو إلى الجيد 
المشترؾ المتضافر، كمعذرة إذا اقتصر ىذا البحث عمى طائفة مف تمؾ الجيكد 

كأغفؿ طائفة أخرل منيا، ذلؾ أنو يمتـز باإلحاطة الشاممة بالقديـ كيقيني بأف ىذه 
المغة ىي السبيؿ الذم نسمسؿ فيو تراث األمة كىي سبيؿ الحفاظ عمى كحدتيا في 

  (()). األفكار كالمشاعر كفي المثؿ عمى السكاء 

كبيانان لمحقيقة نقدر أف الجيد األصيؿ في ىذا الباب يقكـ عمى إحياء النحك 
لألستاذ إبراىيـ مصطفى، فيك الذم فتح مغاليؽ ىذا الباب كىك الذم أنار لألذىاف 

.  ()سبؿ الخكض فيو 

فأما اإلعراب، فميما شؾ بعض الباحثيف في معناه كفي قيمتو كأىميتو، فإف 
الشؾ ال يمكف أف يسرم إلى الحقيقة الكاقعة كىي أف قكاعد اإلعراب قكاعد مطردة 
استنبطت مف كالـ العرب كمف نصكصيـ المكثكقة كعمى رأسيا القرآف الكريـ دليالن 

فاإلعراب إذف حقيقة كاقعة ثابتة، كقكاعده عمى كجو . ناصعان كاضحان كؿ الكضكح
نما الذم يمكف أف يككف مكضع . العمـك صحيحة استنبطت مف كالـ العرب كا 

الدراسة كالبحث ىك أسمكب االستقراء كاالستنباط كما يمكف أف يككف ذلؾ االستقراء 
. ()كاالستنباط 

كحقان إف مكضكع العامؿ في اإلعراب ىك السبب األكؿ الذم خرج باإلعراب 
عف حقيقة معناه كعف كاقع كظيفتو في النحك كىك الذم خمؽ فيو أبكابان ال لزكـ ليا 
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كال فائدة فييا، كىك الذم عقد قكاعد اإلعراب تعقيدان ال مزيد عميو كلعؿ أكؿ مف 
دعا إلى إلغائو األستاذ إبراىيـ مصطفى في كتابو إحياء النحك كقد أفاض في تمؾ 

الدعكة الدكتكر شكقي ضيؼ في مقدمتو التي صدر بيا كتاب الرد عمى النحاة 
.  ()البف مضاء القرطبي 

كالحؽ أف البحث في عكامؿ اإلعراب كفي أسباب ظكاىره ليس عمالن عقيمان 
عمى اإلطالؽ كلكنو يككف كذلؾ إذا انحرؼ عف طبيعة الدراسة المغكية كأىمؿ 

أصكليا كاشتغؿ بالتعميؿ المنطقي المجرد الذم ال يرتبط بكاقع المغة كال يستند إلى 
.   ()طبيعة تركيبيا كالتعبير بيا 

ثـ عدد بعض األخطاء التي كقع فييا بعض النحاة مف األمثمة المصنكعة 
كالشكاىد الشاذة كاالعتماد عمى االستشياد بالشعر كالتبكيب غير المكفؽ كالتفريؽ 
لغاء  ثبات المستعجؿ كا  حيث ينبغي التجميع كالضالؿ في تقميؿ طريقة التحميؿ كا 

تباع طريقة الفقياء  الميمؿ كغمبة المنطؽ كالتقصير في رعاية الحالة النفسية لممتكمـ كا 
في القياس مما ال يجكز لمغكم ألنو تقيد بكاقع المغة ذاتيا كتجاىؿ طبيعة البحث 

.  () المغكم مما يقتضي مراجعة منيج البحث كتقكيمو

الفصؿ –كيؤكد الجكارم في بحثو القيـ في آخر فصؿ مف فصكؿ كتابو 
األىمية البالغة لدراسة الجممة متابعان لما ىك متفؽ عميو كالبتداء بتعريؼ - التاسع

الكالـ تعريفان يجدد مفيكمو كيمنع خصائصو كصفاتو كيمنع مف دخكؿ غيره في 
ذلؾ التعريؼ، فيكاد النحاة جميعان يتفقكف عمى أف الكالـ ىك المفظ المركب المفيد 
فائدة يحسف السككت عمييا، إال أف بعضيـ سرعاف ما يتحممكف مف ىذا المنيج 

كيتناكؿ في ىذا الفصؿ األخير . القكيـ فال يكفكف ىذا المسألة حقيا مف البحث
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تركيب الجممة كتأليفيا كضركرة العناية بطبيعتيا كالتمييز بيف جممة الخبر كجممة 
اإلنشاء كضركرة العناية باألساليب كدراسة نظاـ الجممة كيشير إلى الكيفية التي 

: يمكف أف يتـ بيا التفسير عمى الكجو اآلتي

كأحسب أف تيسير ىذا األمر إنما يككف بالتخفيؼ مف قكاعد اإلعراب كبالعمؿ "
عمى دمج تمؾ القكاعد اإلعرابية بقكاعد نظـ الكالـ كتركيبو كأساس ذلؾ التحقيؽ 

كاالندماج ىك مالحظة الصفات العامة كالخصائص الرئيسة في كؿ جزء مف أجزاء 
لغاء االقتساـ كما ىي عميو في كتب النحك مف تفريع كتجزئة، فال يككف  الكالـ كا 
المسند مبتدأ مرة كفاعالن مرة كنائب فاعؿ كاسمان لكاف مرة أخرل كنحك ذلؾ مف 
". التقاسيـ التي ال تغني في ضبط قكاعد اإلعراب كال تفيد في فيـ طبيعة التركيب

فإذا عرؼ الدارس أف االسـ في مكضكع اإلسناد كفاه ذلؾ في معرفة مكقعو 
مف التركيب كمكانو منا لمعنى كحالة اإلعراب التي يستحقيا كمرد ذلؾ كمو عمى 

لى األسمكب الذم تعرض بو المادة كيبمى بو المكضكع،  الطريقة التي تتبع كا 
.  كليست الطريقة أك األسمكب بالشيء المبيـ ال تحد أقطاره كال تضـ نكاحيو

نما أعني بذلؾ قبؿ كؿ شيء أف تنصرؼ العناية إلى العالقة المعنكية التي  كا 
تقـك بيف أجزاء الكالـ، فيعرؼ بكؿ جزء مف تمؾ األجزاء مكقعو مف المعنى 

دراؾ معناه قبؿ التعرض  كعالقتو بسائر األجزاء األخرل كذلؾ يقتضي فيـ الكالـ كا 
.  لتحميمو كدراسة أجزائو كاحدة بعد كاحدة

كلعؿ أىـ ما ينبغي االلتفات إليو ىك أف فقو العربية فقيان يقكـ عمى الذكؽ 
دراؾ قكاعد المغة إدراكان ال يخرج بيا عف الغاية إلى الكسيمة كال  كالفيـ معان كا 

يصرفيا عف األصكؿ إلى ما ال فائدة فيو كاهلل يقكؿ الحؽ كىك ييدم إلى السبيؿ 
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، كىذه دعكة صحيحة إلى إصالح النحك، جزل اهلل ()كىك حسبنا كنعـ الككيؿ
.  صاحبيا أحسف الجزاء

يتناكؿ األستاذ الدكتكر نعمة رحيـ العزاكم في كتابو مف قضايا تعميـ المغة 
رؤية جديدة في كثير مف جكانب تعميـ المغة العربية، في مكاقؼ كاقعية : العربية

مألكفة في كثير مف المدارس كفي كثير مف األقطار العربية كمنيا العراؽ، كينطمؽ 
في معالجتيا مف الجمع بيف آراء جميمة في التراث العربي اإلسالمي كآراء في 

الدراسات العممية المعاصرة في المغة كفي التربية عامة، كيبدأ بتأكيد أف االستعداد 
لمغة فطرم، مما يتميز بو اإلنساف مزية عميا مف مزاياه، كلكف اكتساب الكالـ في 
ىذه المغة أك تمؾ مبكران في الطفكلة إنما يحصؿ مف التعمـ في البيئة، خالفان لما 

ذىب إليو بعض األكائؿ كمف قكؿ بأف المغة ىي نفسيا فطرية، كاتفاقان مع ما يقكؿ 
بو العمـ الحديث كيستشيد خاصة بابف خمدكف الذم يرل أف المغة تكتسب في ثالثة 
مراحؿ مف الطفكلة حيث يقع الفعؿ كتعكد منو لمذات صفة ثـ تتكرر فتككف حاالن 

كمعنى الحاؿ أنيا راسخة ثـ يزيد التكرار فتككف ممكة، أم صفة راسخة كفحكل ىذا 
الرأم أف المغة تكتسب بالسماع كمف المعايشة المستمرة لمنطؽ بيا في بيئة الفرد 

المغكية، كيضيؼ بأف ابف خمدكف كجو التعميـ لمف يبتغي ىذه الممكة كيرـك 
تحصيميا أف يأخذ نفسو بحفظ كالميـ، أم العرب كمنيـ الجارم مع أساليبيـ مف 

.  القرآف الكريـ كالحديث

فابف خمدكف كما يقكؿ الدكتكر العزاكم قد رسـ الكتساب المغة سبيالن قكيمة 
كما ىذه السبيؿ إال حفظ كالـ العرب، كمداكمة سماعو كاالرتكاء التاـ منو ثـ 

.  ()محاكاتو كالنسخ عمى منكالو 
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كيذكر الدكتكر العزاكم أسسان عامة إلصالح تعميـ العربية، نكجزىا عمى النحك 
: اآلتي

. إصالح المفاىيم العامة.1

كمنيا أف المغة كضع كىي القكاعد المكضكعة ليا كاستعماؿ كىك ممارسة 
نطقيا باستمرار فإذا اقتصر تعميـ المغة عمى أحد ىذيف الجانبيف ظير الخمؿ 

كمف المفاىيـ العامة في تعميـ المغات استعماؿ المغة بأف تككف مشافية . بالمتعمميف
كما أقؿ ما يعني بذلؾ الجانب مف االستعماؿ . قبؿ أف تككف كتابة كتحريران 

المستمر في المدارس، الذم يمكف أف يكصؼ بالمنيج االسترسالي خالفان لممنيج 
الترتيمي اإلجاللي الذم يتسـ بالتألؽ كالتكمؼ فال غنى مف تأكيد كفرة المحادثة 

.  استرساالن بيا

: العناية بالطمب. 2

بالتركيز عمى المتعمـ بالممارسة المغكية كالرياضية المستمرة في نطقيا 
كالتحدث بيا، خالفان لفرط التأكيد عمى القكاعد كالقكانيف المغكية كال غنى مف إحاطة 

الطالب ببيئة لغكية صالحة في كالـ المعمميف كاختيار النصكص الصالحة 
.  المشتممة عمى الفصيح منيا كجعؿ الكتب المكضكعة ليـ مشككلة

: العناية بالمادة المغوية المدروسة. 3

حيث ينبغي أف تتكفر فييا شركط كثيرة، منيا ما يحتاج إليو اإلنساف العربي 
المعاصر مما يكثر دكرانو عمى األلسنة في عبارات صحيحة، كالفرؽ بيف النحك 

العممي كالنحك العممي فرؽ كاسع، فاألكؿ لألساسيات في صكف المساف مف الخطأ 
  (). كالثاني في التفصيالت كالتماس األسباب بالمصطمحات 
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كأف يعنى بمراعاة مقتضى الحاؿ في البالغة، كجكانب المعاني في الكالـ 
جانب االستقباؿ : ، كىك يدعك إلى العناية بجانبيف(41)كبما في صميـ البالغة 

باالستماع كالقراءة، كجانب التعبير بالكالـ أك الكتابة تفضي إلى كظيفة اإليصاؿ 
إلى اآلخريف، كيؤكد أف تعميـ المغة يجب أف يككف كظيفيان كىك يعنى بتحقيؽ 

القدرات الغكية عند التمميذ بحيث يتمكف مف ممارستيا في كظائفيا العممية ممارسة 
كىناؾ عنصر مشترؾ بيف االستقباؿ المغكم كاإلرساؿ المغكم كيعني بو . صحيحة

التفكير الذم يسمى في بعض األحياف الميارة المغكية الخامسة عمى جانب كظيفة 
السماع كالقراءة في حالة االستقباؿ ككظيفة الحديث كالكتابة في حالة التعبير 

كاالتصاؿ كمف الدارسيف مف يرل أف الكظائؼ األساسية تتمخص في فيـ التمميذ 
كفيميا حيف يراىا مكتكبة، كفي التعبير بيا عف –لمغة حيف يسمعيا منطكقة 

أفكارىـ عمى نحك منطكؽ أك مكتكب، كمعنى ذلؾ أف ىذا التقسيـ لكظائؼ المغة 
حصيمة االستماع يعني كظيفتيف رئيسيتيف ىما الفيـ كالتعبير ككاضح أف الفيـ ىك 

كالقراءة كىذا يعني أف أم نشاط لغكم ال يتعمؽ بميارات المغة األساسية أك غايات 
، ثـ يفصؿ القكؿ في ()تعمميا األربع، ىك نشاط زائد قد يصرؼ الطالب عف المغة

: الميارات المغكية األساسية

.  االستماع كالقراءة (1)

 التعبير كالمان ككتابة تفصيالن يعني محتكيات المنيج كالطرؽ التي يمكف أف  (2)
يعتمد عمييا ثـ يأتي إلى ما يسميو الميارات المغكية المساعدة كيختص منيا 

كيرل أف القائميف عمى شؤكف التربية . كاإلمالء (قكاعد المغة العربية)النحك 
يحممكف الناشئة مف قكاعد النحك ما ال يحتمؿ كيغفمكف أف السميقة التي تقـك 
األلسنة كال يكفي ليا حفظ القكاعد بؿ تتطمب بالنصكص كحفظيا كتحفظيا 
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كاالطالع عمى الكتب، فاألمر في التربية المغكية ىك أمر سميقة، يجب أف 
 . يجب أف تككف، كذلؾ بكساطة البياف كاألدب (قدرة)تربى كىي ممكة 

غمبة المنطؽ عميو، كالذىاب بعيدان : كيالحظ ما كاف لمنحك مف مشكالت منيا
في التماس العكامؿ كالتعميالت كاضطراب القكاعد بجمعيا مف أزمنة متباعدة كلـ 
يعد النحك مقصكران عمى مجرد العمـ باإلعراب كالبناء في الكالـ، بؿ يمتد أساسان 

إلى المعاني كيتبعيا في تنظيـ الكممات، كيستعرض كثيران مف اآلراء في ىذا الصدد 
.  كىذا شبيو بما ذىب إليو األستاذ الدكتكر أحمد عبدالستار الجكارم

كلعمي أختـ ىذا العرض بدعكة التعميـ العربية كتجديد نحكىا، ببعض ثمرات 
في كاقع المنيج ككاقع البحكث النحكية، فقد كاف لجيكد األستاذ الدكتكر نعمة رحيـ 

العزاكم إسياـ في تطكير مناىج العربية كفي إعداد مدرسييا كتدريبيـ أثناء 
الخدمة، كتكلي معيد لتدريب المدرسيف بالذات، كفي بعض مفاىيـ األىداؼ 

كالعمميات كما اشتممت عمييا المناىج ما يتطابؽ مع ما جاء في كتابو، كأما في 
تجديد النحك فقد تجمى في كتاب أصدره األستاذ الدكتكر أحمد عبدالستار الجكارم 

كما تجمى في سمسمة " نحك الفعؿ"ـ، كاتبعو بكتاب 1974سنة " نحك القرآف"بعنكاف 
مف الكتب أصدرىا األستاذ الدكتكر فاضؿ صالح السامرام عمى مدل خمسة عشر 

.  عامان 

فأما نحك القرآف فقد أكد الجكارم فيو أف القرآف كتاب العربية األكبر، فتراكيبو 
كأساليبو ىي في األصؿ ما يستأىؿ أف تقكـ عميو دراسة التراكيب العربية التي 

استطاعت بعد أف قامت أركاف الحضارة العربية اإلسالمية، أف تستكعب أفكارىا 
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كمعانييا كأف تككف تمؾ األساليب كعاء لمعمـ كالفمسفة كسائر أنكاع الحياة الجديدة، 
.  ()فكؽ ككنيا أداة التعبير المؤثر البميغ 

كجاءت منذ أكاخر الثمانينات سمسمة مف الكتب القيمة في معاني النحك ظير 
ـ لألستاذ الدكتكر 87-86الجزءاف األكؿ كالثاني منيا في العاـ الدراسي الجامعي 

مف المعمـك : فاضؿ السامرائي، بعنكاف معاني النحك، يقكؿ في مقدمة الجزء األكؿ
أف عمـ النحك يعنى أكؿ ما يعني في أكاخر الكالـ ما يعترييا مف إعراب كبناء، 
كما يعني بأمكر أخرل عمى جانب كبير مف األىمية كالذكر كالحذؼ كالتقديـ 

.  ()كالتأخير كتفسير بعض التعبيرات غير أنو يكلي العناية لإلعراب أيضان 

كىناؾ مكضكعات كمسائؿ كثيرة ال تقؿ أىمية عف كؿ ما بحثو النحاة، بؿ قد 
تفكؽ كثيران منيا ال تزاؿ دكف بحث لـ يتناكليا العمماء بالدرس كلـ يكلكىا النظر، 

كقد أبدك مغاليان في ىذا الزعـ كلكف ىذا الزعـ حقيقة، كيكرد أمثمة مف القرآف الكريـ 
( 19محمد / فاعمـ أنو ال إلو إال اهلل)متسائالن عف الفرؽ بيف قكلو سبحانو كتعالى 

لـ تنفى اآلية األكلى بال كالثانية  (62 آؿ عمراف –كما مف إلو إال اهلل )كقكلو 
كما ) كقكلو 66األنعاـ / قؿ لست عميكـ بككيؿ)ما ؿ افرؽ بيف قكلو تعالى  (ما)بػ

، لماذا نفى العبارة األكلى بميس كالثانية بما كيشتمؿ 108يكنس  (أنا عميكـ بككيؿ
 صفحة في بحث مثؿ ىذه األمكر الدقيقة مف معاني النحك 788الجزءاف عمى 

 صفحة تتألؼ منيا مكسكعة 700 يزيداف عمى 1991كأتبعيما بجزئيف آخريف عاـ 
في منيج جديد مف دراسة النحك بالتراكيب كاألساليب كيتبع ىذه المكسكعة بكتاب 

-1986صدر الجزئيف األكؿ كالثاني في المكسكعة عاـ "التعبير القرآني"بعنكاف 
الجممة العربية تأليفيا " كيتبعيما في أكاخر التسعينات بكتاب قائـ بذاتو 1987
، تؤلؼ جميعيا فتحان جديدان في تناكؿ النحك العربي برده إلى البحث ()"كأقساميا
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في أصؿ الدعكة إلييا مف بحث في تركيب بأساليبو نحك مزيد مف االستيفاء 
.  لخصائص المنيج

كقد عبرنا عف تقدير لما تحقؽ في مطمع ىذه الحقبة في السبعينات كما قدرنا 
المناىج المكضكعة فييا، كال سيما ما فييا مف عناية بصياغة أىداؼ عامة لمنظاـ 

التربكم كأىداؼ خاصة بالمغة العربية بمجمميا كبجكانب في عمميات، كمف 
تكجييات معنية بالطرؽ كالكسائؿ فضالن عف عرض المحتكيات، كىي في جميع 
ذلؾ تبتعد عف المناىج التقميدية بعيكبيا القديمة التي تقتصر عمى المحتكيات، 

كتقترب مف المنيج بمفيكمو الحديث كما يتضمف بحمقاتو الخمس كما ينبغي ليا 
مف الترابط كتبادؿ التأثيرات، كتأتي بحكث األساتذة األفاضؿ دعكة اإلصالح 

العربية تعميميا كنيجان جديدان في دراسة النحك منيجان كتطبيقان مما يعد فتحان عمميان 
صالح تعميميا .  جديران بالتقدير عسى أف يككف لو تأثير في تطكير مناىج كا 

: نقد نفساني لممناىج

أقؼ عند جكانب ذات طبيعة نفسانية تربكية في المناىج كنت أكد أف تستكفي 
: فييا

العناية بالمغة العربية شأن جميع المعممين .  

اقتصرت التكجييات في المناىج عمى معممي المغة العربية، كأنيـ كحدىـ 
المسؤكلكف عنيا كالحؽ أف العناية شأف جميع المصمحيف كعناية أم كاحد منيـ بيا 

إنما ىي عناية بالمكضكع الذم يتكاله ىك نفسو، فال يتقف أم عمـ مف العمـك إال 
بعكف مف المغة كما تتسـ بو مف السالمة في تركيب عباراتيا كدقة ماليا مف 

المعاني كالدالالت كال سيما ما تشتمؿ عميو مف المصطمحات، كىذا كتاب مرشد 
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المعمـ كما ترجـ عف كتاب لكزارة التربية البريطانية يتضمف تكصيات لممعمميف في 
إف العناية بالمغة : تفسير المناىج كتطبيقيا، كتأتي في رأس تكصياتو ليـ قكلو

اإلنجميزية شأف يجب أف يعنى بو جميع المعمميف، كعناية كؿ كاحد منيـ بيا، إنما 
ىي عناية بمكضكعو نفسو، فال تتقف كاحد منيـ بيا، إنما ىي عناية بمكضكعو 
نفسو، فال تتقف المكضكعات عامة إال باالستعانة بالمغة السميمة الدقيقة بؿ إف 

مناىج المغة العربية كما تناكلناىا لـ تشتمؿ عمى ربطيا بالتربية الدينية كاستثمار ما 
تحتكم عميو في الديف اإلسالمي مف نصكص القرآف الكريـ كالسنة الشريفة، كىي 
. تؤلؼ مادة ثمينة بالعربية في أعمى مستكياتيا كأكفاىا خيران كصالحان في عباراتيا
كلك تمت العناية بيا ألغنت مكضكعات العربية أيما إغناء، فال بد مف عناية 
بجكانبيا المغكية تذكيران بيا كمزيدان مف تفسير جكانبيا المغكية، ال سيما كالقيادة 

العراقية كما سنأتي عمى ذكره قد أقدمت عمى عمميف جميميف لـ تستبؽ إلييما ىما 
إصدار قانكف سالمة المغة العربية الذم يكجب العناية بالفصيحة منيا عمى جميع 
المؤسسات كمنيا مؤسسات التعميـ، الحممة اإليمانية مستندة إلى القرآف الكريـ، مما 
سكؼ نتناكلو في مكضعو، كيجب أف تسرم العناية بالعربية إلى جميع المعمميف 

كاجبان لخيرىا كخير العمكـ األخرل منيا، كفي ىذا لك تحقؽ مراعاة جميع المعمميف 
لمحديث بالعربية الفصيحة ما ينشد مف تكافر بيئة صالحة يكاصؿ الطمبة في سائر 
األعمار سماعيا كيستكعبكف أساليبيا في التعبير لتككف ليـ السميقة التي تحدث 

. عنيا ابف خمدكف كأكدىا مف بعد الدكتكر العزاكم جزاه اهلل أحسف الجزاء

. تسمسل األىداف ومتابعة مستوياتيا بتفصيالتيا- ب

فأما الجانب العممي فيك : كفي الباب ىناؾ جانباف، جانب عممي كجانب لغكم
يقتضي ترجمة األىداؼ العامة لممرحمة إلى أىداؼ لممادة الدراسية، كىذا قد حصؿ 
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إلى حد ما، كترجمة ما كضع لممادة إلى عمميات نفسية، تشتمؿ عمى الجكانب 
الثالثة مف اإلدراؾ كالكجداف كاإلرادة كصكالن إلى السمكؾ، كقد تمت بعض المحاكلة 

المجممة في المرحمة االبتدائية ككاف يمكف استيفاؤىا فييا كفي المرحمة الثانكية 
بحمقتييا المتكسطة كاإلعدادية كصياغتيا في مستكيات سمككية أكثر تحديدان، كىذا 

لـ يحصؿ كيجدر أف يككف ميمة ال يستغني عنيا في التطكر المؤمؿ بأف اهلل، كأما 
الناحية المغكية فيي اإلسراؼ في استعماؿ كممة اليدؼ لممستكيات كافة، كالمغات 
األجنبية تستخدـ مصطمحات مختمفة لتكالي المستكيات، كليست العربية لتقصرعف 

الكفاء بتعدد المصطمحات، بؿ إف المرء يالحظ أف استعماؿ ىدؼ ما يقابؿ 
كممة ال  تخمك مف الجدة في اإلنكميزية كفي العربية ككثير  (goal)باإلنكميزية كممة 

يصدؽ ذلؾ عمى  (aim)مف المفكريف يستعممكف بدالن عنيا في اإلنجميزية كممة 
االستعماؿ الشائع في بريطانيا كمنيـ مف يجعؿ اليدؼ لمستكل الفمسفة التربكية 

( objective)، كلمخطط كالمناىج كممة (aim )كيضع لمسياسة االستراتيجية كممة 
ككممة اليدؼ ليست مف الكممات الشائعة بيذه الداللة بالتراث العربي، كما أحسب، 

نما ىناؾ الغايات كالمقاصد كاألغراض فإذا أثبتنا استعماليا المعاصر فيمكف أف . كا 
نستعمؿ كممة المقاصد لمسياسات االستراتيجيات، كنجعؿ كممة األغراض لتقابؿ 

لمخطط كالمناىج لنثبت غنى العربية كنعيف عمى تمييز  (objective)كممة 
المستكيات بتعدد مصطمحاتيا كبتنكع دالالتيا كىذا خطاب نكجيو خاصة إلى 

. كاضعي المناىج العراقية كربما استدعى تكجييو إلى غيرىـ

: استيفاء العمميات العقمية- ج

اقتصر المنيج في أكضاع الدراسة داخؿ الصفكؼ كينبغي أف يككف أكثر 
االستماع كالتحدث كالقراءة : شمكالن كتفصيالن لغيرىا مف العمميات العقمية األربع
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كالكتابة، كالحظنا أنيا تتنكع بيف ما ىك شائع في البيئة كىما االستماع كالتحدث، 
كما ىك مما يبرز في المدارس كىما القراءة كالكتابة، كخير مف ىذا التقسيـ ما 

فقد قرف بيف االستماع كالقراءة . استعممو األستاذ الدكتكر نعمة رحيـ العزاكم
ككصفيما باالستقباؿ كما قرف بيف الكالـ كالكتابة ككصفيما باإلرساؿ تارة كبالتعبير 

تارة أخرل يفضياف إلى االتصاؿ، مراعيان الطبيعة النفسية، فاالستماع كالقراءة 
كالىما لالستقباؿ كالكالـ كالكتابة ككالىما لمتعبير، كذكر مف مطالب االستماع 

.  كالقراءة أف تتسـ بالفيـ كأؤيده في ىذا التصنيؼ

كفي القرآف الكريـ . غير أني أفضؿ استعماؿ كممة التمقي بدالن مف االستقباؿ
كما يمقاىا إال الذيف صبركا كما يمقاىا إال ذك "كآية " كتمقى آدـ مف ربو كممات"آية 

". حظ عظيـ

غير أني أرل أف ىذه التعابير ال تستكفي عمميات عقمية ميمة أخرل ككأف 
.  ىذه المفاىيـ األربعة مما يقتصر عمى ما يكثر عادة في الصفكؼ

كأكؿ ما أالحظ أف يكصؼ التعبير باإلفياـ كما يكصؼ التمقي بالفيـ كيشفع 
.  كؿ منيما بالمفظ السميـ

كأفتقد كثيران مفيكميف ميميف مف العمميات العقمية ىما المالحظة كالذاكرة فمـ 
أقؼ عمى كممة المالحظة كىي عممية ضركرية في النشاط العممي              

(obujservation)  تتعدل محض االستماع كاإلبصار إلى سائر الحكاس كال
يكتفي منيا بمحض التمقي بؿ بالجيد يبذؿ عف قصد الكتشاؼ البيئة كما فييا مف 
الظكاىر الطبيعية كاالجتماعية كتمحيص خصائص األشياء حيث يمكف أف يطمب 

مف الطمبة الذىاب إلييا عف قصد ككصؼ ما يشاىدكنو كما تحيط بو سائر 
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حكاسيـ منيا ليدكنكه أكصافان تغني مفرداتيا في المغة كتدربيـ عمى مادة التفكير 
يستمدكنيا مف الكاقع كىك مف أساسيات المنيج العممي السبيؿ لممارسة المغة في 
. استقصاء ما في الكاقعة مف أمكر كأشياء كأحداث تمحيصان ككصفان عمى السكاء

ككاف الحصرم كما الحظنا قد خصص عصر االثنيف كالخميس لمثؿ ىذه 
.  الميمات فالمالحظة عممية إيجابية يجب تأكيد ممارستيا عف قصد

كلمذاكرة كظيفتاف تـ التأكيد عمييما، جانب الحفظ كقد ذكر في بعض مكاضع 
نما الدكتكر العزاكم في بعض مكاضع حفظان لمنصكص كاستيعاب الركايات  كا 

بشأنيا، ككاف يجب أف يستكعبو المنيج أكفى استيعاب ال سيما لك عني بما تتطمبو 
التربية مف حفظ، كما حفمت بو الحممة اإليمانية مف حفظ سكر كاممة في القرآف 

.  الكريـ

كالكظيفة الثانية لمذاكرة ىي التذكير كاالستذكار كاستعادة خصائص الخبرات، 
كلـ أجد تأكيدان عمييا يقصد لذاتو في ما كصؼ في عمميات المنيج، ففي الذاكرة 

كنكز مف الخبرات كالمعمكمات بشأنيا يجب التعكيؿ عمييا كعرض المناسبات التي 
تستدعي نشاطيا ذلؾ أف العمميات األربع في التمقي كالتعبير ىي التي تبرز في 

الحاضر المباشر في أجكاء الصفكؼ يجيب أف يغني بما تسعؼ بو الذاكرة كذكر 
التفكير عرضان كىك أىـ العمميات التي يجب تأكيدىا كيميد ليا بعمميات الدعكة إلى 

االنتباه التركم كالتأمؿ كربما تتطمب حاالت مف التخمي عف التمقي كعف التعبير 
كالعككؼ عمى ما يجرم في باطف النفس مف التأمؿ كمنو ما يككف مثؿ المناجاة 
الذاتية يتـ فييا الحكار بيف النفس بتقميب األمكر كتمحيص المشكالت، إف المعمـ 
يمكف أف يطمب إلى طمبتو االنتباه كالتركم كالتأمؿ كىك يطرح عمييـ سؤاالن قبؿ أف 
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يرتجمكا الجكاب عميو كأف يتعكدا ىذه الحاالت في القراءة كفي إعداد الكاجبات 
المدرسية كفي كاجبات التعبير فإف المناجاة الذاتية ىي شأف كثير مف المفكريف ال 

تأتي ابتكاراتيـ في كثير مف الحاالت إال عف طريقيا كيجدر أف تخص بعناية فائقة 
كمما تقدمت بالطمبة مستكيات الدراسة كمراحميا، كلتكف البداءة بيا كالتدريب عمييا 

.  مبكران كعمى درجات حتى تستكفى تمامان 

: تكوين المفاىيم- د

كلـ يبرز تككيف المفاىيـ ال في األىداؼ كال في المحتكيات كالتكجييات، فال 
يكفي االىتماـ بالمعاني متفرقة بؿ ما بينيا مف عالقات كقد فطف إلى ذلؾ األستاذ 

البيت مأكل اإلنساف فما مأكل الطير كمأكل النحؿ : األثرم فسأؿ في كتاب القراءة
تككينان لمفيكـ البيت كشأنو التماس الراحة كاالستقرار .. كما مأكل الحصاف

كالعالقات اإلنسانية في المكدة كاأللفة بعد عناء العمؿ كفي المفيـك يتحدد تعريؼ 
األشياء تجمع بيف خصائصيا في نظاـ كالمفيـك ىك إدراؾ خصائص األفراد 

.  يجمعيـ جنس كاحد كىك مادة التفكير، فكاف ينبغي التأكيد بتنميتيا

: التشريعات في الحفاظ عمى سالمة المغة العربية- 

مف اإلنصاؼ لمحقيقة أف أعرض ما أذكره بشأف قانكف الحفاظ عمى سالمة 
المغة العربية، فقد حضر الدكتكر سعدكف حمادم، إذ كاف عضكان في مجمس قيادة 
الثكرة، جمسة لمجمس المجمع العممي العراقي فتحدث عف ما يكليو مجمس قيادة 

الثكرة مف حرص عمى الحفاظ عمى سالمة المغة العربية الفصيحة، عمى ما ليا مف 
المزايا الحضارية ككعاء التراث العربي اإلسالمي كرابطة قكمية تجتمع بيف أبناء 
األمة مف ناحية، كما يعرض ليا مف األخطاء سكاء مف غمبة العامية في كالـ 
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العامة مف أثر التخمؼ كانتشار األمية أك مف تدفؽ المصطمحات الحضارية 
كانتشارىا بعبارات أجنبية، كأثمرت المناقشات اقتراحان بكضع تشريعات كقد تألفت 
لجنة في المجمع فكعت صيغة لقانكف كصؼ بقانكف الحفاظ عمى سالمة المغة 

ـ، كمما جاء فيو 1977 لسنة 64العربية كنظر فيو مجمس قيادة الثكرة كأقره برقـ 
: ما يأتي

تمتـز كما يتبعيا مف الدكائر الرسمية كشبو الرسمية كالمؤسسات : المادة األولى
كالمصالح كالشركات العامة ككذلؾ الجمعيات كالنقابات كالمنظمات الشعبية 

.  بالمحافظة عمى سالمة المغة العربية كاعتمادىا في كثائقيا كمعامالتيا

عمى المؤسسات التعميمية في مراحؿ الدراسة كافة اعتماد المغة : المادة الثانية
العربية لغة لمتعميـ كعمييا أف تحرص عمى سالمتيا لفظان ككتابة، كتنشئة الطالب 

دراؾ مزاياىا كاالعتزاز بيا .  عمى حسف التعبير كالتفكير بيا كا 

تمتـز مؤسسات النشر كاإلعالـ التي تككف مطبكعاتيا : المادة الثالثة
كمناىجيا بالمغة العربية أف تعنى بسالمة المغة العربية ألفاظان كتراكيب، نطقان ككتابة 
كتيسرىا لمجماىير كتمكنيـ مف فيميا، عمى أف ال يجكز ليا استعماؿ العامية إال 

عند الضركرة القصكل مع السعي إلى تقريبيا إلى المغة الفصحى كفؽ خطة منظمة 
.  كمقصكدة

: يجب أف يحرر بالمغة العربية ما يأتي: المادة الرابعة

الكثائؽ كالمذكرات كالمكاتبات كغيرىا مف المحررات التي تقدـ إلى الدكائر  -1
ذا  الرسمية كشبو الرسمية كمنيا المصالح كالمؤسسات كالشركات العامة، كا 

.  كانت ىذه المحررات بمغة أجنبية كجب أف ترفؽ بيا ترجمتيا العربية
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السجالت كالمحاضر كغيرىا مف المحررات التي يككف لممثمي الحككمة  -2
 . كالمؤسسات حؽ االطالع عمييا كتفتيشيا بمقتضى القكانيف كاألنظمة

العقكد كاإليصاالت كالمكاتبات المتبادلة بيف المؤسسات أك الجمعيات أك  -3
الشركات العامة أك بينيا كبيف األفراد كيجكز أف ترفؽ بيا ترجمتيا بمغة 

 . أجنبية عند الحاجة

الالفتات التي تضعيا المؤسسات كالمنظمات كالجمعيات كالمحالت التجارية  -4
أك الصناعية عمى كاجيات محاليا كيجكز الحاجة بمغة أجنبية إلى جانب 
 .المغة العربية بشرط أف تككف الكتابة بالمغة العربية أكبر حجمان كأبرز مكانان 

كتتكالى المكاد في ذكر ما ينبغي كتابتو بالعربية مف عالمات تجارية كبراءات 
اختراع كنماذج تتخذ أشكاالن متميزة كعناكيف المحاؿ كالنقكش البارزة كالعالمات 

.  التجارية

كتنص المادة الثامنة أف عمى الكزارات أف تنشئ أجيزة ليا تعنى بسالمة المغة 
.  العربية في كثائقيا كمعامالتيا بما يكفؿ حسف تطبيقيا ليذا القانكف

كتنص المادة التاسعة عمى أف يككف المجمع العممي العراقي المرجع الكحيد 
. في كضع المصطمحات العممية كالفنية كعمى األجيزة المعنية الرجكع إليو بشأنيا

 

 

: وكان من األسباب الموجبة لمقانون ما يأتي
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تعد المغة العربية بما تشتمؿ عميو مف التراث الغني لمثقافة العربية كاإلسالمية  -
كفي قمتو أم الذكر الحكيـ، مقكمان رئيسيان لقكمية العربية كأساسان لكحدة الفكر 

بيف أبنائيا، ككانت العناية بيا مكصكلة بالعناية بكحدتيا كبضميرىا في الحاضر 
كالمستقبؿ كقد كانت غمبة العامية عمى العربية الفصحى أثران مف التخمؼ 

كالجيؿ، كسمة مف سمات األمية، كعمالن مف عكامؿ الفرقة كالتجزئة كمعكقان مف 
.  معكقات انتشار التعميـ كيقظة الكعي القكمي

مشكالت الحضارة المعاصرة كمنيا ما يمس الثقافات، كمنيا تدفؽ المصطمحات  -
التقانية، مما يكجب الحفاظ عمى األصالة الثقافية كاستيعاب تقدـ المعرفة العممية 

 . التقانية

 . ما برىنتو المغة العربية مف حيكيتيا كقابميتيا لمتطكر كالتجدد -

كاجب الجيات الرسمية في العناية بالمغة العربية كالحفاظ عمى سالمتيا كغيرىا  -
 . مف المؤسسات

عمؽ إدراؾ القيادة السياسية لثكرة السابع عشر مف تمكز مسؤكلياتيا القكمية  -
 . كالحضارية كميماتيا في صيانة المغة العربية

كبناء عمى ما اقترحو المجمع العممي العراقي في نطاؽ النيكض بالمغة 
.  العربية استجابة لتكجييات مجمس قيادة الثكرة

كيبدك أف ىذا أكؿ قانكف في مكضكعو يصدر في األقطار العربية، كربما كاف 
قانكف فرنسا في عيد الرئيس ديغكؿ صدر في مكعد مقارب لمقانكف العراقي كيعنى 

. بسالمة المغة الفرنسية 
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كقد تال قانكف الحفاظ عمى سالمة المغة العربية إنشاء الييئة العميا لمعناية 
. ـ1983لسنة  (83)بالمغة العربية بمكجب القانكف رقـ 

كىي ىيئة يعيف رئيسيا بقرار مف مجمس قيادة الثكرة كتتألؼ مف خمسة عشر 
عضكان بضمنيـ رئيسيا ككزراء التعميـ العالي كالبحث العممي كالتربية كالثقافة 

كاإلعالـ كرئيس المجمع العممي العراقي، يككف اآلخركف مف المعركفيف 
بتخصصيـ أك اىتماميـ كعنايتيـ بشؤكف المغة العربية، مف منتسبي الكزارات 

المختمفة كمكتب الثقافة كاإلعالـ في حزب البعث العربي االشتراكي كلجنة مناىج 
.  التعميـ

كالييئة تقـك بالرقابة كاإلشراؼ عمى تنفيذ قانكف الحفاظ عمى سالمة المغة 
العربية كاقتراح مشركعات القكانيف كاألنظمة المتعمقة بشؤكف المغة العربية 

كالمشاركة في المؤتمرات كعقد الندكات كاالستعانة بالمتخصصيف كتأليؼ لجاف 
.  لدراسة المكضكعات المتعمقة بالمغة العربية

كأصبح الدكتكر سعدكف حمادم رئيسان لمييئة كاألستاذ الدكتكر أحمد مطمكب 
معنية بالبحكث كالدراسات في المغة  (الضاد)أمينان عامان ليا كقد صدرت مجمة 

.  العربية كعمكميا

 () :بحوث تربوية في المناىج

كقد تكالت البحكث التربكية في مناىج المغة العربية كمنيا ما كاف يعتمد 
األساليب التجريبية كمنيا ما يتناكؿ طريقة القراءة فقد كاف لمطبقة الصكتية كما 

كضعيا األستاذ الحصرم في القراءة الخمدكنية محاكالت لتطبيؽ غيرىا إلى جانبيا 
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كمف تمؾ المحاكالت كما أجمؿ عرضيا األستاذ الدكتكر مسارع حسف الراكم كزميمو 
: ()السيد جاسـ الحسكف 

طريقة الجممة كالقصة، جرل تطبيقيا في إحدل المدارس النمكذجية في كتاب  -
القراءة العربية )مف كضع الدكتكر متي عقراكم كالسيد رجؿ زغبي بعنكاف 

.   رحميما اهلل1945-1936بيف  (بأسمكب الجممة كالقصة

 في كتاب مف تأليؼ الدكتكر عبد 1962-1957طريقة الجممة كجرل تطبيقيا  -
 .(القراءة الجديدة لممدارس االبتدائية)العزيز القكصي رحمو اهلل بعنكاف 

كمف الدراسات التجريبية التي أجريت عمى المقارنة بيف الصكتية كما جاء في 
 :كالطريقة الجميمة ما يأتي" القراءة الخمدكنية"كتاب الحصرم 

مفاضمة )ما قاـ بو الدكتكر مسارع الراكم لمطريقتيف الصكتية كالجممية بعنكاف  -
صدر ممحقان لمجمة المعمـ الجديد لمعاـ  (بيف الطريقة الصكتية كالطريقة الجممية

 تقدمت بيا الصكتية، كقد يعزل ذلؾ عمى عدـ إعداد معمميف لمجممية 1967
إعدادان كافيان كقد أكصى الدكتكر الركام باإلقالع عف تطبيؽ الجممية حتى يتـ 

 . ()إعداد المعمميف ليا 

 لتالميذ 76-75التقكيـ الذم أجرتو لجنة بإشراؼ الدكتكر عبدالعزيز القكصي عاـ  -
الصفيف األكؿ كالثاني في عشر مدارس ابتدائية كقدمت المجنة تقريران يبدك منو 
فضؿ الطريقة التكليفية في القراءة الصامتة كالكتابة كاإلمالء كالقراءة الجكىرية 

 .() كالطريقة التكليفية تجمع بيف الصكتية كالطريقة الجميمة
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رسالة تقدـ بيا السيد يكنس صالح الجنابي في المفاضمة بيف الصكتية كالجممية  -
كظير فييا تساكم الطريقتيف عممان بأف الباحث يعنى بالكمية الطريقة التكليفية 

(). 

الدراسة التي أجراىا الدكتكر عبدالجميؿ مرتضى التميمي في بعض المدارس  -
االبتدائية بشأف تفضيؿ المعمميف كالمعممات إلحدل الطريقتيف الصكتية ك 

.  ()التكليفية ككاف التفضيؿ إلى جانب الطريقة التكليفية 

 كتعددت مراكز البحكث المعنية بالتربية تعدد غيرىا في العمكـ االجتماعية 
كالطبيعية الصرفة كالتطبيقية في الجامعات كفي الكزارات المختصة كتناسب األقساـ 

العميا في الجامعات منذ أكاسط السبعينات حتى أخذت تتكاثر في الثمانينات 
كالتسعينات ككاف مف مراكز البحكث التربكية مركز جامعة بغداد كآخر لكزارة 

التربية كما نشطت أقساـ التربية في جامعة بغداد كالجامعة المستنصرية عمى الرغـ 
.  مما كاجو العراؽ مف تحديات خطيرة

كنختار مف الذخيرة الكبيرة ما نستأنؼ بو الحديث عف الطريقة الصكتية كما 
تجمت في كتاب القراءة الخمدكنية الذم ال يزاؿ يتكاصؿ اعتماده بالتعجيؿ في إدراج 

.  الطريؽ الجممية مع الصكتية

كيقع االختيار أكالن عمى بحث صدر عف مركز البحكث كالدراسات التربكية في 
كزارة التربية كشارؾ فيو الدكتكر عناد غزكاف كالدكتكر سميـ الداىرم كالدكتكر 

جماؿ نجـ العبيدم كالبحث بعنكاف تقكيـ الطريقة التكليفية في تعمـ القراءة كالكتابة 
 كيميز البحث بيف نكعيف مف الطرؽ تركيبية تبدأ باألجزاء كاالنتقاؿ ()لممبتدئيف

منيا إلى الكؿ كمنيا الصكتية أك طريؽ كمية تبدأ بالكؿ الجممة أك الكممة كتنتقؿ 



  

 406 

عمى األجزاء كتكصؼ بالتحميمية كىناؾ ما يجمع بيف االتجاىيف كىي التحكـ 
التكليفية كقد دعا إلييا الحصرم كما اقتبسنا لو مف رأم في جزء سابؽ مف ىذه 

.  الدراسة

 طفالن في 140كقد تـ تطبيؽ الطريقتيف كؿ منيما عمى مجمكعة مؤلفة مف 
: مدارس بغداد كالككت كالحمة ككانت النتائج عمى الكجو اآلتي

تفكؽ الطريقة التكليفية عمى الطريقة الصكتية في اختيار المفردات بشكؿ  -
.  كاضح

 .الكرخ في معظـ االختبارات/ تفكؽ تالميذ مجمكعة التكليفية في محافظة بغداد -

 .الرصافة في معظـ االختبارات/ تفكؽ تالميذ المجمكعة الصكتية في بغداد -

تفكؽ الطريقة التكليفية عمى تالميذ الصكتية بشكؿ كاضح جدان في سائر  -
. (بابؿ)االختبارات فضالن عف التحصيؿ الكمي في مدينة الحمة 

كقد استنتج الباحثكف أف المعمـ ذك الكفاية ىك الذم يصنع الفرؽ كينتج التفكؽ 
كأضاؼ الباحثكف أنيـ كجدكا أف التالميذ في التكليفية يتمتعكف بمزيد مف الجرأة 
كالثقة بالنفس كالبشاشة كقكة الشخصية عف تالميذ الصكتية كال يتضح لي كيؼ 

تمت السيطرة عمى العكامؿ االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية بيف األطفاؿ في ىذا 
.  الحكـ

كالحظكا ضعؼ اىتماـ المعمميف كالمعممات بسرعة القراءة كالفيـ عمى الرغـ 
.  مف تأكيدىما في األىداؼ كالتكجييات
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كثمة دراسة أخرل أجريت عمى عينة مشتقة مف اثنتي عشرة مدرسة، أسيمت 
 تمميذان يمثمكف الصفكؼ الثالثة األكلى فطبقت 360فييا بعينات عشكائية مؤلفة مف 

عمييـ ثالثة اختبارات لقياس تحصيميـ في القراءة تعرفان عمى الكممات كفيمان ليا 
.  كسرعة في قراءتيا

كقد قاـ بالتجربة فريؽ مف الباحثيف مؤلؼ مف الدكتكر عمي جاسـ الزبيدم 
. ()كالدكتكر عباس عبد ميدم كالدكتكر مجيد ميدم كالسيد عبدالحؽ أحمد محمد

كاتفؽ المعممكف كالمعممات الذيف تكلكا تطبيؽ الطريقتيف عمى استخداميـ 
طرائؽ مختمفة كمالئمة لمصكر المستخدمة في الكتابيف كالعالمات مف كؿ مف 
الكتابيف كمألكفة في البيئة كمكضكعات الكتابيف مشكقة يسيؿ تعمميا كال يكاجو 
التالمذة صعكبة في استنساخ الكممات كال يكاجيكف صعكبة في قراءة الكممة في 

غير مكضعيا األكؿ كىـ متفقكف في الجكانب السمبية أيضان مف حيث أف 
الصعكبات تكاجو في األياـ األكلى كتحتاج إلى كقت أطكؿ ككثرة األخطاء 

: اإلمالئية كأدت النتائج إلى

تفكؽ التالميذ في الصؼ األكؿ في التعرؼ كالفيـ مف أصحاب الطريقة 
.  الصكتية كلكنو تفكؽ يضمحؿ في الصفكؼ الالحقة

إف تحقيؽ أم مف البرنامجيف يتكقؼ بدرجة كبيرة عمى تكافر الظركؼ المادية 
.  كاإلنسانية

.  يحظى البرنامج الصفكؼ عمى تأييد الكالديف لسابؽ الخبرة بو

.  يحتاج البرنامج التكليفي لمزيد مف التدريب عميو كلمدة طكيمة
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ذا أخذت النتائج بصكرة عامة بدا منيا أف الفركؽ ليست حاسمة في تفضيؿ  كا 
كقد ظمت القراءة الخمدكنية ىي المعتمدة حتى الثمانينات، كقد . طريقة عمى أخرل

أقدمت كزارة التربية عمى تطبيؽ الطريقة التكليفية منذ أكائؿ التسعينات كلكف ال تزاؿ 
 مدرسة في 8250 مدرسة مف بيف 1500المدارس التي تطبؽ فييا ال تتجاكز 

. ـ تطبؽ الطريقة الصكتية في الخمدكنية1998إحصائيات سنة 

 

 

: تطوير األىداف التربوية 

 بمراجعة األىداؼ التربكية كما يترتب مف 1982كقد عنيت كزارة التربية سنة 
أىداؼ المراحؿ فألفت لجنة رئيسية، كتكلت لجاف فرعية مراجعة أىداؼ المراحؿ 
كتمت مناقشة المقترحات في ندكة شاممة ضمت كبار المسؤكليف كالمتخصصيف 

.  ككبار العامميف في الكزارة

: فجاء اليدؼ الشامؿ لمنظاـ التربكم في القطر العراقي عمى الكجو اآلتي

تنشئة جيؿ كاع مؤمف باهلل محب لكطنو مؤمف بأمتو العربية كبرسالتيا "
كأىدافيا في الكحدة كالحرية كاالشتراكية، آخذ بالتفكير العممي، متسمح بالعمـ كالخمؽ 

معتمد العمؿ كالتعمـ الذاتي مالؾ إلرادة النضاؿ، قادر عمى مكاجية التحديات 
المصيرية المتمثمة في اإلمبريالية كالصييكنية كالشعكبية، مستكعب لمعطيات 

.  التطكر الحضارم متفتح عمى الفكر اإلنساني في إطار مف األصالة كالمعاصرة
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كتنبثؽ مف ىذا اليدؼ الشامؿ أىداؼ عامة يسر بمكجبيا النظاـ التربكية 
. (): بحممتو كيسعى إلى تحقيقيا في حركتو نجمميا عمى الكجو اآلتي

كيعني اإليماف باإلنساف قيمة عميا كالعمؿ عمى تطكير شخصية مف جكانبيا 
رادة كتحقيؽ تكامميا كتكازنيا كتفاعميا مع  كافة ركحان كجسمان كفكران كخمقان كذكقان كا 

مجتمعيا، كتمكيف المكاطف مف فيـ حقكقو اإلنسانية األصيمة كفيـ كجباتو اإلنسانية 
.  الحضارية

: اليدف الديني: ثانياً 

كيعني ترسيخ اإليماف باهلل كبرساالتو كيتجمى بحرية االعتقاد كرفض اإللحاد 
حيث ككنو ثكرة إنسانية كبرل تفاعمت معيا األمة العربية فحممت . كفيـ اإلسالـ

.  رسالتيا كنشرتيا بيف الشعكب كتأكيد القيـ اإلنسانية التي تدعك إلييا الديانات

: اليدف الوطني: ثالثاً 

كيعني ترسيخ الكحدة الكطنية كالتماسؾ االجتماعي بيف المكاطنيف، كتنمية 
ركح المكاطنة الصالحة كما تتضمنو مف حب الكطف كالكالء كالمكازنة بيف الحقكؽ 

كالكاجبات كرعاية المصمحة العامة، كفيـ تاريخ العراؽ كمزاياه الحضارية كفيـ 
.  الخصائص لممجتمع العراقي كاعتماد الكحدة الكطنية أساسان لمكحدة القكمية

 

اليدف القومي : رابعاً 

كيعني الكالء لألمة العربية كاإليماف بكحدتيا العمؿ مف أجميا كتعميؽ الكعي 
رادة  القكمي بالركابط الكثيقة لو، كحدة كطف كلغة كثقافة كتاريخ كمصالح كا 
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كمصير، كفيـ خصائص األمة العربية عمى تنكع أقطارىا كتجديدىا كالعمؿ مف 
.  أجؿ تحقيؽ كحدتيا

اليدف الديمقراطي : خامساً 

كيعني في جكىره تنظيـ الحياة عمى أسس الحرية كالمساكاة كترسيخ مبادئ 
الديمقراطية الشعبية كترسيخ مبدأ سيادة القانكف كتكافؤ الفرص كتنمية المشاركة 

. الكاسعة لمجميع كتطبيؽ األساليب الديمقراطية في المؤسسات التربكية

 

  

: اليدف اوشتراكي: سادساً 

كيعني إشراؼ الدكلة عمى تنظيـ الحياة االقتصادية كضماف كفرة اإلنتاج 
كعدالة التكزيع كيتجمى ترسيخ المبادئ االشتراكية في الحياة كسيطرتيا عمى كسائؿ 

. اإلنتاج كفيـ التنمية الشاممة بكصفيا تحقيقان لمتقدـ في سائر مجاالت الحياة

: اليدف العممي: سابعاً 

كيعني االعتماد عمى العمـ الحديث منيجان كمحتكل، فكران كتطبيقان في سائر 
مجاالت الحياة بترسيخو بأسمكب التفكير في معالجة القضايا كالمشكالت كتقدير 
رساء  أصكلو في الحضارات القديمة كالسالفة كفي الحضارة العربية اإلسالمية كا 

.  التقنية الحديثة في الكطف العربي تنمية لمكفايات البشرية

: ىدف العمل: ثامناً 
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كيعني تقدير العمؿ عنصران أساسيان لمنشاط اإلنساني كالحضارم كغنى تقدـ 
المجتمعات كاعتماد الخبرة العممية ركنان أساسيان في التربية بدءان مف ممارستو 

.  باأليدم كتطكير مياراتو كربطو بمطالب الميف

: ىدف القوة والبناء: تاسعاً 

رادتو عمى القكة  ابتداء مف تنمية القكة في شخصية اإلنساف كتطكير قدراتو كا 
كالبناء كاإلسياـ في تماسؾ المجتمع كمنعتو كتنمية ركح الجندية كخصائصيا في 

الضبط كالطاعة كالنظاـ كالمحافظة عمى أسرار الكطف كالصبر كالتجمد كالثقة 
بالنفس كالتضحية كالفداء كالعفة كاإلخالص كتعميؽ الكعي بحاجة األمة العربية 

.  إلى استيفاء مطالب األمف

 

 

     :ىدف األصالة والتجديد: عاشراً 

باتخاذ مكاقؼ حضارية تتسـ باألصالة كالتمسؾ بخير ما في الماضي مف قيـ 
حفاظان عمى اليكية القكمية كفيـ الحضارة العربية اإلسالمية كالعناية بالمغة العربية 
براز الشخصية القكمية كتعميؽ الكعي بالمشكالت  لغة القرآف كعاء تراث األمة كا 
الحاضرة كالتحديات المستقبمية كتنمية اإلبداع كاالبتكار في تجديد الحياة كتحسيف 

.  نكعيتيا عممان كأدبان كفكران 

: ىدف اإلنسانية: حادي عشر
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كيعني االنفتاح عمى الشعكب عامة كالتفاعؿ مع القكل الصالحة في 
مجتمعاتيا كعمى الفكر اإلنساني كاستيعاب إنجازاتو كتقكية الركابط مع الشعكب 
نجازاتيا كالعمؿ عمى إصالحيا كتكجيييا  اإلسالمية كفيـ الحضارة المعاصرة كا 

.  كجياتيا السميمة

: ىدف التربية المستمرة: ثاني عشر

تقاف مياراتو األساسية  تنمية قدرات اإلنساف العربي عمى التعمـ الذاتي كا 
كاعتماده مكاصمة تربية ذاتو كمكاجية التغيرات الحضارية كتطكير نظاـ ال مدرسي 

كىي أىداؼ كردت في استراتيجية تطكير التربية العربية أجريت عمييا . لمكبار
تعديالت يسيرة ال سيما في عنكاف كاحد أك اثنيف منيا كتؤلؼ بذكران لفمسفة تربكية 
عربية تغنى بيا السياسات التربكية كصكالن عمى المناىج الدراسية كالممارسات في 

.  التعمـ كالتعميـ

كقد ترجمت إلى أىداؼ لممراحؿ كتبذؿ المساعي الستيعابيا في المناىج كقد 
.  اعتمدت عمى صعيد القيادات التربكية

كجاء طبع المناىج في التسعينيات بأىداؼ أقرب إلى استيعاب األىداؼ 
نما غنمت  الجديدة مع بعض االختصار في محتكياتيا لصعكبات الطباعة، كا 

.  المناىج غنمان كبيران مف لحممة اإليمانية الكبرل التي سيأتي مجمؿ لجكانبيا الرئيسة

: الحممة اإليمانية الكبرى

كقد غنمت المغة العربية غنمان كبيران كغنـ اإليماف بالديف غنمان أكبر مف الحممة 
في يـك  (حفظو اهلل كرعاه)اإليمانية التي أمر بيا السيد الرئيس صداـ حسيف 

ـ، قبؿ سبع سنكات كأشرؼ عمى قيادتيا كيكاصؿ التكجيو لحركتيا، 14/6/1993
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كتقضي بأف يككف القرآف الكريـ مكضع عناية كاىتماـ، حفظان لمكثير مف سكره 
الكريمة تدريجان بدءان مف الصؼ األكؿ االبتدائي حتى الصؼ السادس اإلعدادم في 
خالؿ مرحمة التعميـ العاـ عمى مدل أعكاميا االثنى عشر كفيمان كاستيعابان لممعاني 

.  كتشربان لمقيـ كمنازع الفكر كاألخالؽ

كقد استجابت الجيات المسؤكلة في كزارة التربية ليذه الميمات الجميمة في 
التخطيط الكافي كالسميـ كبتكفير اإلمكانات كحشد الكفايات عمى كفؽ منيج كاضح 

: المعالـ لمسياسة التربكية كعمى أسس كاضحة كمنيا

.  مراعاة مبدأم الشمكؿ كالتكامؿ في دراسة القرآف الكريـ -

 . تركيز الفيـ األصيؿ لمقرآف الكريـ بعيدان عف التفاصيؿ كاالجتيادات -

تأكيد تيسير تدريس معاني القرآف الكريـ لممساعدة في فيميا كاستيعابيا بدقة  -
 .كبصكرة مالئمة لمراحؿ النمك العقمي لمتالمذة

 .التدرج في تحفيظ القرآف الكريـ عمى كفؽ مراحؿ الدراسة المتتابعة -

ربط فيـ القرآف الكريـ بتطكير لغة الطالب كسالمة نطقو كرصانة فكره،  -
 . كصالح أخالقو

كقد استيؿ التنفيذ بتشكيؿ لجنة مركزية لمحممة اإليمانية الكطنية الكبرل تكلت 
مطالب التنفيذ كمتابعة حركتو كتقكيميا كترديد تكجياتيا، كصبت الجيكد كفؽ 

حفظو اهلل )األسس كالمنطمقات التي تضمنيا تكجيو الرئيس القائد صداـ حسيف 
، فشممت الجيكد إمداد المالكمات التعميمية كتنمية براعاتيا في ميماتيا (كرعاه

إعدادان كتدريبان متكاصميف، كتكفير مستمزمات إدخاؿ مادة التربية اإلسالمية في 
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كما أجريت عدد مف البحكث كالدراسات بيدؼ تطكير الحممة . االمتحانات العامة
غنائيا كتذليؿ الصعكبات التي تكاجييا كتحديد ما تكاجو مف مشكالت ففي مجاؿ  كا 
المناىج أعيد النظر بكتب التربية اإلسالمية، ما عدا كتب الصفكؼ الثالثة األكلى 

مف الدراسة االبتدائية، إذ تضمنت ىذه الكتب الحديث النبكم الشريؼ كالعقائد 
كالعبادات كالسير كجكانب اإليماف كمضامينو في السمكؾ، كزادت حصص التربية 
اإلسالمية لمراحؿ الدراسة كافة، كتـ إصدار كراس يعيف السكر التي تحفظ لكؿ 

صؼ مف الصفكؼ، كطبعت أعداد مضاعفة مف أجزاء القرآف الكريـ ككتب التربية 
اإلسالمية، كنفذت آالؼ األنشطة اإليمانية عمى صعيد المحافظات كنظمت برامج 
إذاعية يكمية في التمفزيكف لمتدريب عمى ترتيؿ القرآف الكريـ كتجكيده، كلمتكجييات 
الفكرية لمعانيو كدالالتو، كالكصايا األخالقية لقيمو كأنماط السمكؾ المتكخى منو، 

كأنتج العديد مف األشرطة الكثائقية كالمسجالت القرآنية كنفذت برامج إلعداد 
.  المعمميف في مختمؼ المراحؿ كلتدريبيـ عمى كفؽ مطالب الحممة اإليمانية الكبرل

كأسيمت في الحممة اإليمانية كزارات الثقافة كاإلعالـ كالتعميـ العالي كالبحث 
العممي كاألكقاؼ كالشؤكف الدينية كالداخمية كنقابة المعمميف كاالتحاد الكطني لطمبة 

.  العراؽ كاالتحاد العاـ لنساء العراؽ

: وتضمن المنيج

: المرحمة اوبتدائية

تالكة كفيـ المعاني لألجزاء الستة األكلى مف القرآف الكريـ لكؿ صؼ جزء 
. إلى الجزء الخامس كالعشريف كتحفظ (عـ)منو بالتتابع بدءان مف جزء 
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كأجريت عدد مف البحكث التربكية لتقكيـ الحممة اإليمانية الكبرل نقتصر عمى 
كاحدة منيا قاـ بيا باحثاف في عمـك التربية ىما األستاذ الدكتكر قبيؿ ككدم حسيف 
بالجامعة المستنصرية كاألستاذ المساعد الدكتكر قيس عبدالفتاح مف جامعة تكريت 

تحددت المشكمة " نمك المفاىيـ اإليمانية لدل تالميذ المرحمة االبتدائية"كىي بعنكاف 
مستكل درجة معرفة التالميذ لممفاىيـ الكاردة في كتب التربية الدينية، كىؿ : في

ىناؾ فركؽ في فيميا بيف تالميذ الصفكؼ الثالثة األخيرة مف الدراسة االبتدائية 
 981كتـ إجراء الدراسة عمى عينة عشكائية مف مركز محافظة بغداد كبمغ عددىا 

 كتأتي العينة مف الصفكؼ الثالثة 914472 مدرسة يبمغ عدد تالمذتيا 1388مف 
األخيرة مف الدراسة االبتدائية كطبؽ عمييـ اختيار تحصيؿ يكشؼ نمك المفاىيـ 

باهلل سبحانو كتعالى، : اإليمانية لدييـ، حددت مكضكعاتو بخمسة أنكاع مف اإليماف
كبالرسؿ كاألنبياء عمييـ السالـ، كبالكتب السماكية كبكجكد المالئكة، كاإليماف 
 342باليـك اآلخر، كاشتقت أىداؼ سمككية ككانت عدد التالمذة في العناية لمرابع 

، كحدد الكسط الحسابي لمنتائج في االختبار كما 322 كلمسادس 317كلمخامس 
 كأكضح 87.90 كبالمعدؿ 95.56 كلمسادس 80 كلمخامس 69.35لمرابع : يأتي

أف مستكل معرفة المفاىيـ تزداد بصكرة متدرجة بمتابعة مستكل النمك العقمي 
كالتحصيؿ المعرفي كتدؿ عمى نتيجة إيجابية في تحقيؽ األىداؼ التربكية المنشكدة 

.  كما اشتممت عمييا التربية الدينية ككما أغنتيا تالكة القرآف الكريـ كفيـ معانيو

كيمكف أف يقاؿ بحظ مف الدقة أف الحممة اإليمانية كما جاء كصؼ معالميا 
الرئيسة تمثؿ نقمة كاسعة كحميدة في استناد التربية الدينية في العراؽ إلى القرآف 
الكريـ كالرككف إليو تالكة كفيمان كحفظان لبعض سكره بصكرة متدرجة في خالؿ 
صفكؼ التعميـ العاـ بدءان مف الصؼ األكؿ االبتدائي كنياية بالصؼ السادس 
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اإلعدادم عمى مدل ال يقؿ عف اثني عشر عامان مف الدراسة مما لـ يشيده التعميـ 
النظامي في العراؽ عمى مدل سيره خالؿ ثمانية عقكد، فيي إغناء لإليماف كمف 
ف تأثير ىذه الحممة تمتد إلى الجماىير، بما  كراء ذلؾ إغناء لمغة العربية بالذات كا 
يتكالى برامج الحممة في اإلذاعة المرئية يكمان بعد يكـ، كبما تشعره بيا كؿ أسرة 

كأبناؤىا كبناتيا في اتصاؿ مستمر بالقرآف الكريـ، كاعتقد أف ىذه الحممة الكطنية 
بيذا الشمكؿ كالتخطيط السميـ كبالبرامج المساندة ليا ال سيما في إعداد المعمميف 

كتدريبيـ كفي تأكيدىا لفيـ القرآف كحفظو في الصدكر تمثؿ حدثان رئيسيان في التربية 
العربية يعز نظيره في سائر مناىج األقطار العربية بأنظمة التربية المعاصرة فييا، 

.  كىذا خير ما اختتـ بو الدراسة كمف اهلل التكفيؽ
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