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 المهارات المغوية
 ولـ 0انتشرت في القرف الماضي نظريات كثيرة في تعمـ المغات وتعميميا
يكف مف بينيا نظرية اختّصت بأنيا نظرية الميارات المغوية، بؿ اتفقت 

القراءة، : النظريات المغوية كميا تقريبًا عمى وجود ميارات لغوية أربػػػع ىي
والكتابة، والمحادثة، واالستماع، واجتيدت كؿ واحدة مف النظريات في تقديـ 
تصوراتيا لمطريقة األمثؿ في تدريس كؿ واحدة مف ىذه الميارات لمميارات 

المغوية في تصوري بناء ذىني، إذا أمكف التحكـ فيو أمكف التحكـ بالميارات 
 0المغوية تعممًا وتعميمًا 

التحكـ الذىني، : تقـو الميارات المغوية عمى ثالثة أسس ذىنية ىي
 وسيرى القارئ أف ىذه األبعاد الذىنية 0واالنتباه الواعي، واالنتقاء المبرمج

 0الثالثة ىي التي تدير العمميات العقمية كميا في تعمـ الميارات وتعميميا 
 المقصود بالتحكـ الذىني ىو القدرة عمى السيطرة والضبط المذيف يمكناف 

 فإذا استطاع أف يتحكػػـ بيا 0الفرد مف أف يقؼ عمى المادة المطموب تعمميا
 0ضبطًا وسيطرة كاف قادرًا عمى أف يتعمـ الميارات ويكتسبيا بدقة

أما االنتباه الواعي فيو التوجيو الذىني الذي يمّكف الفرد مف أف يعرؼ 
 0 وتستخدـ عمميات التحميؿ نتيجة ليذا االنتباه0 حقيقة ما يتعممو

وأما االنتقاء المبرمج فيو الذي يمكف الفرد مف عزؿ مادة التعمـ عما 
 ويستطيع بيذا العزؿ المؤقت أف بضبط 0سواىا، بحيث ال يختمط بيا غيرىا

 0الظاىرة بكؿ صفاتيا ودقائقيا
 ولذلؾ كاف مف 0ييدؼ ىذا البحث إلى بياف كيفية إتقاف الميارات المغوية

 ثـ تطرؽ 0الضروري استخراج العوامؿ التي يضمف بيا إتقاف ىذه الميارات
البحث إلى دراسة مناىج المغة العربية في التعميـ العاـ في األردف، في ضوء 

 0ىذه الميارات وعوامؿ إتقانيا
  درس البحث ثالثة عوامؿ رئيسية في بناء مناىج المغة العربية في 

أىداؼ تعمػيـ المغة العربية في المرحمتيف األساسية والثانوية ثـ : األردف، وىي



 

 

 

83 

تناوؿ البحث مواد المغة العربية والحصص المخصصة ليا والسمات العامة 
 0لبعض الكتب المؤلفة لياتيف المرحمتيف 

وسائل تنمية المهارات المغوية 

تنمو الميارات المغوية إذا أخذنا بعيف االعتبار، مجموعة مف المبادئ 
 وينبغي أف تبنى المناىج المغوية، وخطط تدريس المغة في 0النفسية والتربوية

جميع المراحؿ الدراسية، دوف استثناء، عمى ىدي مف ىذه المبادئ  وال تكوف 
مناىج المغة وكتبيا الدراسية محكمة، إال بمقدار ما يأخذ واضعوىا مف ىذه 
المبادئ، وبمقدار ما يؤّسسوف لذلؾ مف خطط وبرامج دائمة متطورة، تقبؿ 
.  التغيير والتبديؿ، في ضوء ما يتحقؽ في الميداف مف تعمـ ليذه الميارات

يمكف األخذ بيذه المبادئ وتطبيقيا في مجاالت التعمـ المختمفة، بؿ إف 
 ولكنو في تعمـ ميارات المغة 0ذلؾ قد يكوف ضروريًا في كثير مف األحياف

:-  وفي ما يأتي بياف ليذه المبادئ0وتعميميا أشد أىمية، وأكثر إلحاحاً 

إغناء العمميات العقمية في تعمم المهارات . 1

 ال تصبح الميارة أداًء تمقائي الحدوث، إال بعد أف تضبط إصداَرىا 
 وال يستمر أداؤىا إال بوجود عمميات عقمية 0مجموعة كبيرة مف العمميات العقمية

.  وكأنيا أمر تمقائي–في ظاىر األمر -كبيرة أخرى، تحفظ بقاءىا، بصورة تبدو
وال داعي لمتخوؼ مف وصؼ الميارات المتقنة بالتمقائية ؛ فيي ال تعني أف 

 بؿ تعني أف حدوثيا يظير وكأنو 0الميارة تحدث بصورة غير إرادية، أو عفوية
أمر تمقائي، وىو في الحقيقة أمر منظـ إلى أقصى درجات التنظيـ، مما 

يستدعي صدوره بسرعة كبيرة، تشبو تمؾ السرعة التي تكوف في صدور األمر 
ف كاف بينيما اختالؼ في الطبيعة كبير  0العفوي غير اإلرادي، وا 

 تجري عمميات – باعتبارىا أىـ الميارات المغوية – في تعمـ القراءة 
 0عقمية كثيرة، قبؿ امتالؾ ناصية الكالـ المقروء، وفي أثناء ذلؾ وبعده

وبالمقدار الذي يستطيع فيو المتعمـ أف يمارس ىذه العمميات، يوصؼ بأنو 
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بؿ إف األمي ال يكوف أميًا إال بسبب فقداف . قارئ جيد، أو متوسط، أو رديء
وال أريد أف أختزؿ تعمـ الميارات القرائية في . ىذه العمميات، أو عدـ امتالكيا

إف الصعوبات القرائية التي يعاني منيا المتعمموف، ىي : كممات قالئؿ فأقوؿ
. في الحقيقة صورة لعدـ تمكنيـ مف ىذه الميارات أو بعضيا

ُيطمب مف المتعمـ أف يقرف بيف الكممة مكتوبًة وىيئتيا النطقية عند 
 وما كاف ذلؾ ليكوف مف غير حدوث عمميات 0القراءة، فيحدث االقتراف بينيما

أف الكممة المكتوبة سُتختزف عمى ىيئتيا النطقية في الذىف، ىذه : عقمية منيا
 والعمميتاف 0واحدة، ثـ إف الكممة مسموعًة سيمثميا رمز مكتوب ىذه ثانية

مختمفتاف تمامًا؛ فاألولى منيما تجريدية تستخدـ الوعي التجريدي، والثانية تعيد 
 ىذه عممية ثالثة لكنيا مزدوجة، وفي عممية مزدوجة 0التجريد إلى الحس

أخرى، يقترف المنطوؽ والمكتوب بالمعنى، عند قراءة الكممة بحيث يفيـ معناىا 
فإذا لـ تحدث عممية االقتراف ىذه، فقد تقرأ الكممة وال يفيـ معناىا؛ . ىذه رابعة

 سيمجأ ساعتئذ إلى إعماؿ 0بحيث إنؾ إذا سألت المتعمـ عف معناىا لـ يعرفو
 وسرعة 0 ىذه خامسة0الذاكرة بصورة أقوى يستدعي فييا ما اختزنتو ذاكرتو

 0االستدعاء عممية عقمية أخرى غير االستدعاء ىذه سادسة
وال ينطؽ المتعمـ الكممة صحيحة إال بسالمة الخزف وسالمة االستدعاء 

 وتصحيح الخطأ عممية أخرى، لؾ 0ىذه عممية عقمية سابعة، ولكنيا مزدوجة
 ثـ تقوـ عمميات عقمية مركبة، لحفظ العالقة بيف 0أف تصفيا بأنيا عممية ثامنة

الكممة وأخواتيا، في نسؽ يستدعي كؿ واحدة منيا، عمى النحو الذي يمثؿ 
 0الصورة النمطية لألداء القرائي

يستخدـ العقؿ في أداء ذلؾ كمو، وعند كؿ عممية، آليات عقمية كثيرة 
التصور، واإلدراؾ، والتبصير، والتمييز، والجمع، والتفريؽ، والمبادأة، : منيا

، (الفيـ) فإذا حدثت ىذه العمميات جميعًا حدث ما نسميو 0والمراجعة، والحكـ
ال تأخر الفيـ بمقدار التأخر الذي يحدث في أداء ىذه اآلليات العقمية  0وا 

-   في الذىف البشري–أما التصور فيو كوف موضوع ما قاباًل لمتحديد 
 فإف أوؿ ما – مثاًل –فعندما يشرع أحدنا بقراءة  قصة . بخصائصو وصفاتو
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يرد إلى ذىنو، توقع أحداث عامة يسردىا الكاتب، وأف ثمة مواقؼ ومفاجآت 
ىذا . ستكوف في أحداث ىذه القصة، بسبب معرفتو لذلؾ مف خبرات سابقة

الذي يحدث معنا ونحف نقرأ قصة عمى النحو الذي وصفت يسمى تصورًا، وىو 
 ويحدث التصور ونحف نقرأ أيَّ كالـ مكتوب ؛ 0 الفيـ األساسية إحدى درجات

ومف أجؿ أف نقدـ . فإذا قرأنا عنوانو تصورنا خصائصو وصفاتو أو بعضيا
فإف " محاربة الفساد اإلداري: "ليكف أننا أماـ موضوع عنوانو: مثااًل لذلؾ نقوؿ

الفساد في اإلدارة، وكيفية محاربة ىذا : توقعنا يضعنا أماـ موضوع لو جانباف
وىذا يدلنا عمى مقدار . ىذا يعني أننا تصورنا الموضوع بقراءة عنوانو. الفساد

األىمية التي يسيـ فييا عنواف الموضوع في تحديد خصائصو وصفاتو؛ أي في 
 0تصوره

ويسيـ وجود صورة أو رسـ يمثؿ موضوعًا ما، في إحداث تصور كالـ 
 فيذه الصورة تجعمنا قادريف عمى تصور 0مكتوب تتضمنو تمؾ الصورة

ومف ىنا تظير أىمية . الموضوع بشكؿ عاـ، بؿ تفصيمي في أحياف كثيرة
تظير أىمية ذلؾ . الصورة التي تعرض الموضوع وتبيف معالمو وأحداثو لممتعمـ

 في كؿ األحواؿ، فإف التصور مرحمة 0في إحداث التصور بشكؿ الفت لمنظر
. كمية تبنى المراحؿ الجزئية الالحقة

أما اإلدراؾ فيو مرحمة تالية لمتصور؛ ذلؾ أف العقؿ يضع الجزئيات                     
التي وردت إليو في مرحمة التصور، فتنصرؼ إليو ىذه الجزئيات بخصائصيا 

ضرب زيد عمرًا أماـ " فعندما نقرأ جممة كيذه 0الزمانية والمكانية والموضوعية
 0ندرؾ الحدث وزمانو ومكانو، وندرؾ األمر الذي حدث وىو الضرب" الناس

ـّ بيا وقد وضح القرآف الكريـ ىذه . أي أننا نعرؼ حدود الكالـ المقروء، ونم
ال تدركو األبصار وىو يدرؾ األبصار وىو :"القضية بصورة جمية عندما قاؿ

فميس لألبصار وال لمبصائر أف تدرؾ اهلل  (103األنعاـ )" المطيؼ الخبير
ـّ بو . تعالى؛ ألنو ليس في مكنتيا أف تم

دراكيا يجعميا ترسخ في  إف إكساب الميارات المغوية عف طريؽ تصورىا وا 
 وىذا يظير واضحًا في تعمـ الميارات الحركية والذىنية كميا؛  0أذىاف المتعمميف
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فالذي يدرؾ حقيقة الميارات في قيادة السيارة مثاًل، يسيؿ عميو أف يؤدييا 
. بشكؿ صحيح

 وتتمثؿ حقيقة 0أما التبصر فيو مرحمة متقدمة مف مراحؿ التعمـ المياري
التبصر في معرفة الخفايا التي ال يقؼ األكثروف عندىا عادة، وفي معرفة 

الظواىر المغوية التي تستعمؿ في غير ما وضعت لو أصاًل، كالمجاز، 
 وىذا يعني أف ىذه الظواىر تغني العمميات العقمية وال 0واالستعارة، والكناية

غير أنو مف المفيد أف يبدأ تعميـ المغة لمصغار . تعوقيا كما يظف بعض المربيف
 ولكف ىذه المقولة ال تنطبؽ عمى الكبار الذيف 0باألمور الحسية والمألوفة

 0يتعمموف المغات األجنبية ؛ فإف في مكنتيـ القدرة عمى تبصر غوامض المغة
يرتبط بالتبصر القدرة عمى التجريد؛ فكمما كاف المرء أقدر عمى التجريد 

  0كاف أقدر عمى التعمـ وأسرع في إنجاز قدر كبير مف مادة التعمـ
 وتتمثؿ حقيقة ىذه العممية 0أما التمييز فيو عممية عقمية متقدمة كذلؾ

 كأف يقدر أحدنا عمى تمييز أنواع 0في تمييز الشيء عف أي شيء آخر
 0السيارات بعضيا مف بعض، وتمييز سنوات صنع كؿ سيارة مف النوع الواحد

ذا أحسف المعمموف توجيو المتعمميف إلى استخداـ ىذه الميارة العقمية أبدعوا  وا 
 –في القدرة عمى تمييز األشياء بعضيا مف بعض؛ فإف المتعمميف األسوياء 

والنحو .  قادروف عمى استنباط المميزات لموضوعات التعمـ–صغارًا وكبارًا 
 0العربي إذا أحسف تعميمو فإنو ينمي ىذه الميارة ويرسخيا لدى المتعمميف

أما الجمع فيو القدرة عمى رصد األشياء المتشابية بالجوامع المشتركة 
وىي ميارة عقمية تعمؿ عمى ترسيخ موضوعات التعمـ، وبخاصة . بينيا

 0موضوعات المغة والنحو
 وترفد ميارة التمييز ىذه 0وأما التفريؽ فيو الفصؿ بيف األشياء المتخالفة

الميارة؛ ذلؾ أنو كمما كاف المتعمـ قادرًا عمى تمييز األشياء بمميزاتيا، كاف قادرًا 
. عمى التفريؽ بيف المتخالفات منيا والمتباينات
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 وأما المبادأة فيي القدرة عمى طرح قضية، والتساؤؿ عنيا، والقدرة عمى 
سد نقص أو فجوة في قضية ما، وتتضمف المبادأة كذلؾ قدرة المتعمـ عمى سبؽ 

خراجيا  0اآلخريف في تناوؿ المسائؿ وا 
وأما المراجعة فقدرة عقمية متقدمة، يتمكف المتعمـ بيا مف إعادة النظر في 
المقروء والمسموع، وكؿ ما ىو واقع تحت الحس، وما ىو قابؿ لمتعمـ، وتجعؿ 

 0إعادة النظر المرء قادرًا عمى ترسيخ خطوات التعمـ 
وتبرز قضية الحكـ باعتبارىا ميارة عقمية راقية في تعمـ الميارات المغوية 

كميا  والقدرة عمى الحكـ الصحيح ىو الذي يجعؿ المتعمـ متمكنًا مف تمييز الخطأ 
 أي أنو يكتسب 0مف الصواب، سواء أكاف ذلؾ في تعممو أـ في تعمـ اآلخريف

ميارة الحكـ عمى صحة تعممو أو عدـ صحتو، وعمى سالمة سموؾ اآلخريف أو 
 0عدـ سالمتو

يجري إغناء ىذه العمميات إذا اّتبع المعمموف، وواضعو المناىج، ومؤلفو 
كتبيا المدرسية، خطة مبنية عمى معرفة العمميات العقمية التي تصحب الميارات 

. المغوية، والطريقة التي ترسخ بيا ىذه الميارات في أذىاف المتعمميف
وال بد مف أف تكوف ىذه الخطة مرتبة عمى نحو مستميـ مف تدرج العمميات 
العقمية؛ ألف التدرج مف شأنو أف يقود المتعمميف مف خطوة إلى أخرى، عمى نحو 

:  يتمكنوف فيو مف الخطوة السابقة، ويكونوف ُمَييَّئيف الستقباؿ الخطوة التالية
يتطمب ترسيخ الميارات المغوية إثراء التدريبات التي تعمؿ عمى حدوث 

. التبصر الذي ىو آية التمكف وسبيمو
ويكوف اإلثراء عف طريؽ بناء تدريبات تؤكد الوجوه المختمفة، واالحتماالت 

فتعمـ السرعة القرائية مثاًل يقتضي بناء تدريبات . المتعددة لمميارة المغوية الواحدة
لتعميـ المتابعة باعتبارىا أحد وجوه ىذه الميارة، وتدريبات أخرى لسالمة الضبط 

مع سرعة األداء، وتدريبات لمسرعة في القراءة الصامتة، وأخرى في القراءة 
 0الجيرية وىكذا 
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توظيف المهارات المغوية - 2

تحقيؽ القدرات "لمتوظيؼ معاٍف متعددة ووجوه كثيرة ؛ فمف ىذه المعاني 
المغوية عند التمميذ بحيث يتمكف مف ممارستيا في وظائفيا الطبيعية العممية 

قابمة  ىذا التعريؼ ينطمؽ مف كوف القدرات المغوية 0()"ممارسة صحيحة
 والوظيفيوف جميعًا يروف أف كؿ 0لمممارسة في الحياة العممية ممارسة صحيحة

القدرات المغوية قابمة ألف تتحوؿ إلى ميارة، وال يكوف شأنيا كذلؾ إال إذا تمكف 
منيا المتعمـ بصورة جيدة، والتمكف وحده ال يكفي؛ إذ ال بد مع التمكف مف 

ال فإف وظيفيَّة ىذه الميارات تكوف ناقصة  فما قيمة األداء 0سالمة األداء، وا 
 في الحياة العممية إذا كاف ال يؤدى بصورة صحيحة خالية مف العيوب؟ 

ولتوظيؼ الميارات المغوية معنى آخر يمكف استنباطو مف كوف المغة ىي 
الموّظؼ الحقيقي لنشاطات الحياة كميا، ويمكف أف تتأمؿ كيؼ تكوف الحياة إذا 
لـ يكف لمناس لغة يتواصموف بيا، يعّبروف بيا عف حاجاتيـ وعالقاتيـ وكؿ ما 

 0يريدوف
وعمى ىذا الفيـ الذي استنبطناه يمكف أف يكوف توظيؼ الميارة المغوية 
توظيفًا حقيقيًا، ويمكف أف تكوف المغة ذات وظائؼ حياتية إذا كانت بمقدار 

الحاجات المختمفة لمفرد والمجتمع، سواء أكانت جسدية، أـ نفسية، أـ عقمية أـ 
 فإذا َعّبرت المغة عف ىذه الحاجات بمقدار ما ىي كائنة فيو كانت 0اجتماعية

موظفة توظيفًا صحيحًا، وكؿ ما زاد عمى ذلؾ ال يكوف مف وظائؼ المغة وال 
مف طبيعة الحياة، فيذر الكالـ ليس وجيًا مف وجوه توظيؼ المغة، واإلطالة 
التي ال طائؿ تحتيا وال فائدة منيا ال تنتمي إلى توظيؼ المغة توظيفًا حياتيًا، 

والمماحكات المفظية والجدؿ العقيـ ضرب مف ضروب إضاعة المغة ومياراتيا، 
 0وليس مف ضروب توظيفيا

                                                 

، 0نحو تعميـ المغة العربية وظيفياً 0داود عبده.    90،ص1979الكويت؛ مؤسسة دار العمـو
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وبالمقابؿ فإف القصور عف بموغ الغاية، وعدـ الوصوؿ إلى المراد بالتعبير 
الدقيؽ ضرب مف ضروب إضاعة المغة وعدـ توظيفيا في الحياة ، ومثؿ ذلؾ 
يقاؿ عف المغة التي ال يتناوؿ فييا صاحبيا أعماؽ الظاىرة المغوية، فإنيا ال 
ف كانت صحيحة في سطحيتيا،  يمكف أف تكوف وظيفية بقدر كاٍؼ، حتى وا 

. وفي التعبير عف األمور الساذجة التي ليس فييا عمؽ في التناوؿ
والمغة قرينة الفكر والخياؿ؛ تعبر عنيما وبيما تتسع دائرة المغة ومياراتيا، 

ومف ىنا نستطيع أف نشتؽ معنى ثالثًا لتوظيؼ المغة ومياراتيا، فكمما كانت 
المغة قادرة عمى التعبير عف الفكر تعبيرًا صحيحًا، وكمما كانت قادرة عمى 

التحميؽ مع الخياؿ في ىذا العالـ الرحب، كانت قادرة عمى توظيؼ نفسيا في 
حياة الناس، وكانت قادرة عمى تقدـ الحياة ودفع عجمتيا إلى األماـ، وعمى ذلؾ 
ال يكوف التوظيؼ بالتعبير عما ىو موجود في أفكارنا فقط، بؿ بالتعبير عما 

ىو موجود في آلخريف مف أفكار، وحتى ىذا ال يكفي لتكوف المغة ذات وظيفة 
مميزة، إال عندما نستخدميا في التفكير في أسرار الظواىر الحياتية كميا، 

ذا ألؼ 0والتعبير عنيا تعبيرًا سميمًا دقيقاً   بذلؾ تكوف المغة ذات وظيفة حية، وا 
اإلنساف أف يكوف شأنو عمى ىذا النحو في حياتو كميا، كاف قادرًا عمى توظيؼ 

 0قدراتو ومياراتو المغوية توظيفًا صحيحاً 
ولمتوظيؼ وجو آخر، ومعنى ذو فائدة في حياة اإلنساف ؛ فعندما تستخدـ 
المغة مف أجؿ اإلسياـ في بناء مجتمع إنساني متآزر الثقافات واألعراؽ، تكوف 

 وفي مثؿ ىذه الحاؿ تخدـ المغة اإلنساف وتساعده 0المغة موظفة توظيفًا صحيحاً 
عمى بناء شخصيتو بناء سميمًا، وتتآزر قدراتو ومياراتو المغوية في سبيؿ تحقيؽ 

. ىذا اليدؼ؛ لتثبت أنيا حقًا ميارات وظيفية
ولتوظيؼ المغة داللة أخرى غير الدالالت التي سبقت؛ فقد وقؼ اإلنساف 
مف الحياة والبيئة موقفًا سمبيًا يشبو أف يكوف عدائيًا بصورة واضحة فقد دّمر 

اإلنساف البيئة الطبيعية وأفسدىا، حتى أصبحت الحياة عمى وجو ىذا الكوكب، 
ميددة بالخطر الماحؽ، وما ذلؾ إال بسبب االنفصاـ بيف الكوف والحياة 

واإلنساف، ذلؾ االنفصاـ الناجـ عف سوء فيـ العالقة بيف اإلنساف وبيئتو، ومف 
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المؤسؼ أف يؤدي التطور اليائؿ في العمـ والتقنية إلى تأكيد ىذا االنفصاـ 
 0وتحقيقو

في نظري أف قدرًا كبيرًا مف توظيؼ المغة يجب أف ينصرؼ إلى إصالح 
العالقة بيف اإلنساف والكوف؛ وذلؾ بالحرص عمى البيئة، والحفاظ عمى 

فسادىا، بذلؾ يمكف أف يقاؿ إف المغة موظفة  مقوماتيا، واالبتعاد عف تخريبيا وا 
نيا تعمؿ لمصمحة الحياة واإلنساف، وينبغي أف يصرؼ قدر  في خدمة البيئة، وا 

كبير مف االىتماـ في توجيو القدرات والميارات المغوية مف أجؿ تحقيؽ ىذا 
 0اليدؼ النبيؿ

يتحقؽ توظيؼ الميارات المغوية في ىذا السبيؿ عف طريؽ بناء خطة 
مدروسة، توضع عمى أساسيا المناىج، وتؤلؼ عمى ىدييا الكتب والنشاطات 

 0 كمياةالتعميمية والتعميمي
مف المكونات التي تحتوييا خطة توظيؼ المغة ومياراتيا ما يسّمى 

  الكممات الوظيفية في نظرنا ىي التي .function wordsبالكممات الوظيفية 
تعّبر عف أي وظيفة مف الوظائؼ الحياتية التي ينبغي أف تكوف المغة في 

ذا صّح ىذا الفيـ0خدمتيا لـ يكف مف الدقة - وىو في نظرنا صحيح-  وا 
إنيا الكممات القالئؿ التي تفصح عف "العممية أف يقاؿ في الكممات الوظيفية 

 فالكممات 0(2)" العالقات، وتعّبر عف الشخص، والزمف، والممكية، وما إلى ذلؾ
الوظيفية ليست كممات قالئؿ، ولكنيا الكممات التي تعبر عف المفاىيـ 

الصحيحة التي تعّبر عف كؿ متطمبات الحياة وحاجاتيا السوية، وىذا يعني أف 
  0أكثر المغة ذو وجود وظيفي، أو ىكذا ينبغي أف يكوف الحاؿ

 0ويعني كذلؾ أف أكثر كممات المغة يمكف أف يستخدـ عمى نحو وظيفي
                                                 

  & Nelson Brooks. Language and Language Learning (2/e). Harcourt, Brace:انظر.  2
                                                                                    World, Inc., 1960,p54.  
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وليست الكممات الوظيفية ىي التي تعبر عف العالقات القائمة فقط، 
ولكنيا الكممات التي تنشئ عالقات متجددة، بتجدد الزماف، وتطور المكاف، 

نو لمف تسطيح األمور أف تعّد الكممات التي تدؿ عمى  وتحسيف حياة اإلنساف، وا 
الوظائؼ النحوية كالمفرد والمثنى والجمع، وزمف الفعؿ والممكية، وما شاكميا 

 0مف الوظائؼ النحوية بأنيا ىي الكممات الوظيفية
إف التفريؽ بيف الكممة الوظيفية، والكممة ذات الوظائؼ النحوية أمر في 
غاية األىمية لمعرفة حقيقية كؿ منيما، فقد تكوف الكممة ذات وظيفة نحوية، 

دالة عمى الزماف، والمكاف والحدث والعدد، مف غير أف تكوف في ذاتيا وظيفية 
بؿ ربما كانت مؤذية أو صائرة إلى أِذيَّة، ومف ىنا فإننا نقؼ حائريف أماـ 
العبارات التي تشيع في كتب النحو العربي وليس ليا نصيب مف الوظيفية 

ضرب زيد عمرًا، وال تأكؿ السمؾ وتشرب المبف، وأكمت السمكة حتى : ومنيا 
 عبارات كيذه تجعؿ 0رأسيا، وما شاكؿ ذلؾ مما ليس لو أىمية في الحياة

الطالب ينفروف مف النحو، بؿ مف المغة، ألنو ليس ليا مف التوظيؼ ما يسمح 
. باقتناع الطالب بيا

عمى الرغـ مف شيوع التكامؿ في الدراسات التربوية الحديثة، فإف أكثر 
ىذه الدراسات لـ توضح المقصود منو، ولـ تضع لو تعريفًا جامعًا ال يدخؿ فيو 

 0وشيء، ومانعًا ال يخرج منو شيء
التكامؿ كما نفيمو ىنا ىو تآزر النشاطات المغوية عمى نحو يقوي فيو 

 كثيرة تىذا التعريؼ مع إيجازه يتضمف صورًا عديدة وادعاءا. بعضيا بعضاً 
: أبيف بعضيا في ما يأتي

 إف الميارة الواحدة مكونة مف عدد كبير مف النشاطات الذىنية :  ووًال 
والعضوية، وقد وضحنا كيؼ أف القراءة مثاًل يشترؾ في تحقيقيا عدد كبير مف 

 0ىذه النشاطات
إف تآزر ىذه النشاطات ىو الذي يعمؿ عمى تكويف ىذه الميارة، وىذا 

 ومعممو 0يعني أف عدـ تآزر ىذه النشاطات ال يمكف أف يؤدي إلى إيجادىا
 مطالبوف أكثر مف غيرىـ بمراعاة تآزر – عمى وجو الخصوص –المغة العربية 
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ىذه العمميات وىذا يستدعي فيـ ىذه العمميات واإلحاطة بيا عمى نحو يمّكف 
المعمـ مف أف يوجو السموؾ المغوي لطالبو عمى النحو الذي يريد، أو عمى 

 0النحو الذي ينبغي أف يكوف
ربما يكوف غريبًا أف نشبو تآزر العمميات العقمية في تعمـ الميارات المغوية 

 فإف تآزر الحركات في ىذه األخيرة 0بتآزر الحركات الواعية في قيادة السيارة 
 وأي خمؿ في ىذا التآزر قد يؤدي إلى 0ىو الذي يجعؿ اإلنساف سائقًا ماىراً 

 0 ومثؿ ذلؾ يقاؿ في تآزر العمميات العقمية في تعمـ الميارات المغوية 0كارثة 
 0فإف عدـ التآزر ال يكسب الميارة المغوية 

 إف تكامؿ الميارات المغوية بعضيا مع بعض ىو الذي يقّوييا جميعًا، :ثانياًال 
 آخذه برقاب الميارات  والذي يحسف التأمؿ في ىذه الميارات يجد أف كؿ ميارة

 فما يؤثر في إحداىا إيجابًا أو سمبًا، يؤثر في أخواتيا، 0األخرى، متصمة بيا
ال فكيؼ نقرأ شيئًا غير  وبياف ذلؾ أف القراءة في حقيقتيا نتيجة لميارة الكتابة، وا 

 0مكتوب؟ وما يكتب الناس شيئًا إال مف أجؿ أف يقرأ بصورة أو بأخرى
كذلؾ فإف القراءة الجيرية ىي في حقيقتيا رافد أساسي مف روافد ميارة 

االستماع، وىؿ ُيقرأ نص مكتوب قراءة جيرية إال وىو مسموع؟ 
أي أف . وعمى كؿ األحواؿ فنحف ال نكتب شيئًا إال ونحف عمى نية الحديػػػث بو

الحديث ىو مصدر الكتابة، والكتابة ىي مصدر المقروء، والمقروء ىو مصدر 
المسموع، ىكذا تتكامؿ ىذه الميارات عمى نحو يجعميا في الحقيقة نشاطًا لغويًا 

 0كبيرًا لو أوجو متعددة
 في تعميـ الميارات ةينبغي أف تتكامؿ النشاطات التعميمية والتعميمي: ثالثا

المغوية وترسيخيا، وىذا يعني أف جميع المعمميف عمى اختالؼ تخصصاتيـ 
يشتركوف جميعًا في كونيـ معمميف لمغة، فمدّرس المغة العربية مطالب رسميًا بأف 
ف كانوا مطالبيف  يعمـ الطالب مياراتيا وقواعدىا وأدبيا، والمعمموف اآلخروف وا 

 فدروس الديف 0بتدريس المواد األخرى فيـ في الحقيقة يعمموف المغة تعميمًا رديفاً 
يؤدييا المعمـ بالمغة فيو إذف معمـ لمغة، ويجب أف تكوف لغتو سميمة، وال يعفيو 

ومدرسو التاريخ والجغرافيا . مف ىذه المسؤولية أنو يدرس المفاىيـ والعمـو الدينية
 0والرياضيات وغيرىا، يدرسوف ىذه المواد بالمغة العربية، فيـ إذف معمموف لمغة
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وال يعفييـ مف .  ويجب أف تكوف لغتيـ سميمة حتى ال يتأّسى الطالب بأخطائيـ
. المسؤولية أنيـ مف الجانب الرسمي مكمفوف تدريس مواد تخصصاتيـ

إف أىؿ الثقافات المغوية والقومية األخرى يحرصوف عمى أف تدرس المواد 
التعميمية كميا بمغة سميمة ؛ إليمانيـ العميؽ أف مدرس التاريخ والجغرافيا مثاًل ىما 

ولذلؾ يجب أف تخمو المغة مف الخطأ الذي يقمده . في الحقيقة مدّرساف لمغة
الطالب فيرسخ في أذىانيـ مثمما يرسخ الصواب، بؿ ربما كاف أكثر مف ذلؾ في 

 0بعض المواطف
ىذا الذي نطالب بو المعمميف نطالب بو واضعي المناىج والكتب المدرسية  

فال ينبغي أف يمحؽ بيذه الكتب شيء مف اآلفات المغوية، ميما كاف مجاؿ 
وينبغي أف يكوف لكؿ كتاب محرر ومدقؽ لغوي، ليعمال عمى نسج . التخصص

لغة الكتاب بعبارات صحيحة خالية مف األخطاء المغوية، والتراكيب الركيكة 
 يعمؿ المحرر العممي عمى سالمة المادة العممية، ويعمؿ المدقؽ 0والضعيفة

المغوي عمى سالمة المغة، وبذلؾ يتكامؿ عمميما في تعميـ المغة، وحفظيا مف كؿ 
 0ما يشوبيا عمى ألسنة المتعمميف وفي كتاباتيػـ 

ال بد مف تكامؿ الجيود الفردية والجماعية في تعميـ الميارات المغوية  : رااعاًال 
 يبدأ 0فكما أف الفرد مطالب بحسف التعمـ، فاألسرة التعميمية مطالبة بحسف التعميـ

 ثـ المدرسة التي 0ذلؾ مف البيت الذي ىو المدرسة األساسية التي نأخذ منيا لغتنا
ينبغي أف تكوف نشاطاتيا كميا بالعربية الفصيحة، حتى تعمؿ عمى إكساب 

وال يجوز أف تتياوف المدرسة وال . المتعمميف الميارات المغوية بصورة صحيحة
. البيت في ذلؾ، عمى أف يكوف ىذا ضمف خطة مدروسة لتعميـ الميارات المغوية
ذا كنا نطالب المدرسة بأف تتضافر جيود العامميف فييا جميعًا مف أجؿ  وا 

تعميـ الميارات المغوية، فنحف نطالبيا كذلؾ بأف يتجنب نظاميا التعميمي 
النشاطات التمقينية والتقميدية التي تضر أكثر مما تفيد، وأبرز الضرر أف 

المتعمميف سيصبحوف مّياليف إلى التفمت مما يتعمموف ومف المغة التي يتعمموف 
 ومف المعمـو 0األداة التي تمّقوا بيا مادة التمقيف- في نظرىـ- بيا، باعتبارىا 

نفسيًا أف سوء الطريقة في التدريس يؤدي إلى كراىية المادة التعميمية، والوسيمة 
ً.  التي تمقاىا المتعمموف بيا وىي المغة طبعا

إف أخطر ما ينجـ عف التمقيف أف أبناء المغة سيصبحوف أعداء ليا، وينفروف 
.  منيا مثمما ينفروف مما ال يرغبوف فيو



 

 

 

94 

وعمى المدرسة أف تستعيف بالبيت في معالجة الضعؼ الذي قد يقع فيو 
المتعمموف في القراءة أو في الميارات المغوية األخر، وما ذلؾ إال ألف البيت قد 

 وىكذا نجد التعاوف بيف البيت والمدرسة أمرًا 0يعرؼ أشياء ال تعرفيا المدرسة
. (3)ضروريًا لنجاح عالج الضعؼ في القراءة أو غيرىا مف الميارات 

 التطايق 03
التطبيؽ ىو الذي يكسب المتعمميف الميارات المغوية؛ لتتحوؿ  بمضمونيا 

 0مف الوجو النظري إلى الوجو العممي التطبيقي
مما ال شؾ فيو أف الوجو النظري أساس ميـ في بناء الميارات المغوية  

نما ىو طريؽ إلى اليدؼ الذي ىو  ولكف ىذا الوجو ليس ىو اليدؼ، وا 
 0الممارسة العممية والتطبيؽ الحي

لقد تنبو العمماء والمفكروف العرب المتقدموف إلى ضرورة العناية بالوجو 
التطبيقي، وعدـ اإلكثار مف الجانب النظري إال بمقدار اليدؼ الذي يخدمو في 

بدائع السمؾ في طبائع :  فقد جاء في الكتاب القيـ البف األزرؽ، وىو0التطبيؽ
 أال –النظري لمعمـ وسيمة  باعتبار الوجو –الممؾ، ما مضمونو أف عمى المعمميف 

 واستشيد 0(4)يستبحروا فيو، وال َيْستكثروا مف مسائمو، وقوفًا بالمتعمـ مع الغرض منو 
كؿ ما يطمب لغيره فال ينبغي أف : مثمو قوؿ الغزالي:"لذلؾ بقوؿ اإلماـ الغزالي فقاؿ 
  وعاب عمى الذيف ال يفقيوف ىذه الحقائؽ. (5)" تجد فيو المطموب وتستكثر منو

 0 (6) ووصفيـ بانقطاع سند التعميـ في أفقيـ 
                                                 

 محمذ 0 تعريب د– تشخيصه وعالجه – الضعف في المراءة 0 مايلس 0جاي بووذ، و أ.  3

 0 344 ؛ص 1983عالم الكتب، :  الماهرة 0مىير مرسي، وإسماعيل أبو العسايم 

 مىشوراث 0 علي سامي الىشار0د:  تحميك0 طبائع السلك في بذائع الملك0ابه األزرق.  4
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تقـو فكرة التطبيؽ في تدريس الميارات المغوية عمى أساس التوازف بيف 
ىذا التوازف تقرره حاجات الفرد والمجتمع، والكفاية 0الجانبيف النظري والعممي

المغوية عند الفرد، وعمى ىذيف األساسيف توضع خطة دراسة المغة لممرحمة 
 0ولمصؼ الدراسي 

 صورتاف، إحداىما مباشرة يبرز فييا أداء – باعتبار مجالو –لمتطبيؽ 
المتعمـ، بالقدر الذي يتقف فيو الميارة المغوية، واألخرى غير مباشرة، يبرز فييا 

أثر المنيج، وأثر المدرسيف، فيكوف المنيج مرشدًا إلى الكشػػػؼ عف الميارة، 
.  فمف صور التطبيؽ0ويكوف المدرس دااًل عمييا

المباشر أف يطبؽ المتعمـ المواد التي تعمميا عمى سموكو المغوي ومياراتو 
  0 فيمجأ المتعمـ إلى التطبيؽ مسترشدًا بما كاف قد تعممو0األدائية في المغة

وأما الصورة األخرى، وىي التطبيؽ غير المباشر، فتكوف عف طريؽ 
ويحسف اختيار . توجيو الطالب إلى التطبيؽ عمى نصوص تختار ليـ

النصوص التي تالئـ نموىـ وتناسب مداركيـ، كأدب األطفاؿ الذي يناسب 
خياؿ وقصص وسرد خفيؼ، وعبارة "طالب المرحمة األساسية بما يحتويو مف 

.  (7)" غير مكثفة الفكرة
ذا كنا نطالب المتعمميف بالتطبيؽ، فإننا نطالب واضعي مناىج المغة  وا 
العربية وكتبيا المدرسية، والمدرسيف والموجييف بأف يطبقوا الطرؽ واألساليب 

الحديثة في تدريس الميارات المغوية؛ ألنيا ىي السبيؿ المحكـ في تعميـ 
أما الطرؽ التقميدية فيي في األعـ األغمب . الميارات وترسيخيا لدى المتعمميف

. تصمح لمتمقيف أكثر مما تصمح لتعميـ الميارات المغوية
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وتقتضي سنة التطبيؽ أف يعرؼ المعمموف أف ما يرونو مف خمط بيف 
منطؽ الواقع ومنطؽ الخياؿ، عند بعض أطفاؿ المرحمة االبتدائية، إنما ىو مف 

 ولذلؾ 0 ؛ بؿ ىو صورة حية تطبيقية ليا(8)مقتضيات النمو في تمؾ المرحمة 
عمى المعمميف أال ينزعجوا مف ىذا، بؿ عمييـ أف يوجيوا ىؤالء األطفاؿ إلى 

وبذلؾ تنمو القدرة عمى التطبيؽ . منطؽ الواقع بمنطؽ صحيح وأسموب ذكي
 0لدييـ

وينبغي أف تكوف الكتب المدرسية الموضوعة لممرحمة األساسية مبنية عمى 
أساس مف المزج المنطقي المدروس بيف الواقع والخياؿ؛ وذلؾ بتنزيؿ الخياؿ 
ُمَتَنّزؿ الواقع، وىو أمر يستيوي األطفاؿ؛ ذلؾ أف مف مقتضيات النمو في 

 ومف 0مرحمة الطفولة أف يتساءؿ األطفاؿ عف أسرار األشياء التي  يرونيا
 وىو 0 أف يجعموا الخياؿ واقعاً – في ىذه المرحمة كذلؾ –مقتضيات النمو 

وتعمقيـ بيا إلى حد  (الكرتونية)الذي يفّسر لنا اىتماـ األطفاؿ باألفالـ الورقية 
.  بعيد

ليس المقصود مف ىذا أف نحوؿ الخياؿ إلى واقع في حياة األطفاؿ في 
ولكف المقصود منو أف نمزج بيف الواقع والخياؿ في بناء . المرحمة األساسية
ويمكف أف يترجـ ىذا المبدأ بالقصص الخيالية التي تيدؼ . الكتب المدرسية

. إلى تحقيؽ غرض تعميمي، أو قيمة خمقية، أو مبدأ إنساني
إف المزج بيف الخياؿ والواقع يجعؿ أمر التطبيؽ ىينًا لدى أطفاؿ المدرسة 

األساسية، بؿ إنو يكسب ىؤالء األطفاؿ الميارات المغوية التي نسعى إلى 
وىو الذي يعمـ األطفاؿ التركيز؛ إذ إف الواقع ىو الذي يشّد .  إكسابيـ إياىا

إليو العقؿ، والخياؿ يشّد إليو الوجداف، والتئاـ نشاط العقؿ والوجداف يجعؿ 
اإلنساف ميتمًا بموضوع التعمـ؛ األمر الذي يؤدي إلى التركيز، وىو نشاط ميـ 

. جدًا في اكتساب الميارات المغوية
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وسواء أخذنا بمبادئ المدرسة السموكية أـ المدرسة العقمية، عند النظر في 
حقيقة الميارات المغوية، وفي محاولة إكسابيا لممتعمميف، وعند التطبيؽ الذي 
ينقؿ ىذه الميارات إلى الواقع الحي، فعمينا أف نستذكر الحقائؽ اآلتية، ونحف 

: نمحظ تطبيؽ المتعمميف في المرحمة األساسية
ينمو الذكاء اإلنساني في مرحمة الطفولة نموًا يجمع بيف الميارات  -أ 

العقمية، والسموؾ التطبيقي، عمى نحو يمّكف الطفؿ مف أف يجعؿ 
أي أف الجانب الذىني ينمو بمصاحبة . التطبيؽ ظاًل لمذكاء العقمي

 0السموؾ
يستمر نمو الميارات المغوية، ومنيا ميارة القراءة عمى وجو الخصوص  -ب 

.  بصورة تدريجية، يصحبيا قدر مف اإلبداع، يتفاوت مف طفؿ إلى آخر
يظير التجريد تدريجيًا حتى يتمكف الطفؿ مف اإللماـ بالمفاىيـ  -ج 

ويظير ذلؾ في التطبيؽ إذا أحسف المعمموف . والمدركات الكمية
.  استثمار ىذه القدرة عند ىؤالء األطفاؿ

يصحب ذلؾ قدر مف االنتباه يمّكف األطفاؿ مف أف يستوعبوا  -د 
.  تفصيالت األحداث، بشكؿ أدؽ

   ىػ ػ تستمر الذاكرة في النمو، ويستخدميا األطفاؿ الذيف كاف ليـ حظ في 
ـّ، في استجماع المواد التي يدرسونيا،  سالمة التعميـ، وصحة التعم

. واستدعاء جزئياتيا
وػ  يستمر نمو الخياؿ الواقعي المبدع الذي يجمع بيف الخياؿ والواقع عمى 

. النحو الذي وضحناه
زػ  ينمو لدى األطفاؿ حب االستطالع، وىي عممية عقمية يظير أثرىا في 

 0السموؾ التعممي
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ىذا الذي وضحناه كاف بياجيو قد أشار إلى بعض معالمو، مف غير أف يبيف أثر 
 0(9) ذلؾ في الجمع النمو العقمي واالرتقاء السموكي، عمى النحو الذي وصحناه

 تفريد التعميم 04
مما ال شؾ فيو أف الجيد التعميمي حينما يكوف منصبًا عمى مجموعة 

 وعندما يكوف الجيد 0قميمة مف المتعمميف يكوف أجدى نفعًا، وأكثر فائدة
 ولكف 0التعميمي موجيًا لفرد واحد يكوف أكثر نفعًا لممتعمـ، أو يفترض أنو كذلؾ

كثرة المتعمميف، والتزايد المستمر في أعدادىـ، يجعؿ تحقيؽ ذلؾ ضربًا مف 
الخياؿ فميس مف الممكف تخصيص مجموعة مف المدرسيف لفرد واحد، يدّرسونو 

 0وحده، كؿ بحسب مجالو واختصاصو
اتجو المربوف إلى التفكير في إيجاد طريقة تؤدي نتائجيا نتائج التعميـ 

الذي يوجو إلى فرد واحد بعينو، أو ما ىو قريب مف تمؾ النتائج، سّمى المربوف 
 والمحصمة الحقيقية لمفيوـ ىذه الطريقة ىي 0"تفريد التعميـ:"ىذه الطريقة 

وضع المتعمـ في الموقؼ التعميمي الذي يكوف فيو تحت رقابة مباشرة مستمرة، 
وتوجيو دائـ يقع فيو المتعمـ ضمف دائرة المالحظة والتوجيو المذيف يمارسيما 

. معو المعمـ، بؿ يخطط مف أجؿ ذلؾ
تفريد "عّرؼ الدكتور توفيؽ مرعي والدكتور محمد الحيمة في كتابيما 

سمسمة مف إجراءات تعميمية وتعّممية تشكؿ "ىذا النمط مف التدريس بأنو " التعميـ
في مجمميا نظامًا، ييدؼ إلى تنظيـ التعمـ وتيسيره لممتعمـ، بأشكاؿ مختمفة، 
وطبقًا ألولويات وأبداؿ، بحيث يتعمـ ذاتيًا وبدافعية، وبإتقاف، وفقًا لحاجاتو 

 0 (10)وقدراتو 
                                                 

             . J. Piaget .“Piaget’s Theory,” Manual of Psychology: اوظر.  9

New York, 1970 ,Volume 1 , P. 703 . 
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 0 34ص



 

 

 

99 

إذا كاف تفريد التعميـ مجديًا في تدريس المواد الدراسية، لكوف كؿ فرد مف 
أفراد مجموعو المتعمميف تحت الرعاية المباشرة لممعمـ، فإف ىذا النمط مف 

التعميـ، أكثر جدوى في تعميـ الميارات المغوية، وأرسخ قاعدة، وأثبت أساسًا؛ 
 فوقوع ىذه الميارات ضمف دائرة 0ألف ىذه الميارات تظير في السموؾ المغوي

.  السموؾ المغوي يعني أنيا أشد حاجة إلى التوجيو الفردي المباشر
وحاجة الفرد إلى أف يتعمـ ذاتيًا ليست أقؿ مف حاجتو إلى العناية التعميمية 

 وعمى ذلؾ، فإف تعمـ الميارات المغوية يرتكز عمى 0الموجية إليو باعتباره فرداً 
 بؿ إف بعض المربيف يذىبوف إلى 0المواءمة بيف التعميـ الفردي والتعمـ الذاتي

وىذا  . (11) ما ىو أبعد ذلؾ، فيقولوف إف تفريد التعميـ يرتكز عمى التعمـ الذاتي 
حؽ، وبخاصة عندما يتعمؽ األمر بتعمـ الميارات المغوية؛ فإف كؿ جيد تعميمي 

 0يمكف أف يضيع سدى إذا لـ يكف المتعمـ قاباًل لمتعمـ الذاتي
وحتى يتحقؽ لممتعمـ قدر كاؼ مف التعمـ الذاتي ال بد أف يعطى دورًا 

وىذا يعني فيما يعنيو أف .  ميمًا في ذلؾ، وبخاصة في تعمـ الميارات المغوية
التمقيف ال يجدي في إكساب الميارات المغوية؛ ألف التمقيف يمغي شخصية 

وىذا ىو السبب الذي يفّسر لنا . المتعمـ، ويصبح دوره آليًا ليس ذا نفع كبير
فالمالحظ في طرؽ التدريس الشائعة . عدـ تمكف الطالب مف الميارات المغوية

. في أكثر المدارس أف أظير ىذه الطرؽ وأشيعيا ىي طريقة التمقيف التقميدية
وقد كشؼ عف ذلؾ قدر غير محدود مف األبحاث والدراسات ورسائؿ 

 0الماجستير والدكتوراه
وحتى يكوف الدور الذي يعطى لممتعمـ مجديًا في تعمـ الميارات المغوية 

وتعتمد طريقة تفريد التعميـ عمى . وغيرىا، ال بد أف تتوافر الرغبة لدى المتعمـ
 في تطبيؽ ىذه –ويوجو قسط كبير مف أداء المعمـ . الرغبة عند المتعمميف

وىذا يتطمب أف يكوف المعمـ عمى قدر . إلى استثارة اىتماـ المتعمميف- الطريقة
 0كبير مف الوعي الذي يمكنو مف استخداـ المثيرات والحوافز بشكؿ منظـ
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 (12)  إف معرفة الفروؽ الفردية بيف المتعمميف أمر ضروري في تفريد التعميـ
وعمى أساس مف ىذه المعرفة يبنى المعمـ . وبخاصة في تعميـ الميارات المغوية

 أف يكوف عمى وتقتضي معرفة المعمـ بالفروؽ الفردية. خطتو في تفريد التعميـ
بينة مما بيف المتعمميف مف اختالفات وتباينات في درجات تعمـ الميارات 

 أف يمـ – ومف باب أولى –بؿ إف ىذه المعرفة تقتضي . المغوية وتمكنيـ منيا
المعمـ بالفروؽ التي يقع فييا المتعمـ نفسو؛ فقد يكوف أقدر عمى تعمـ ميارة ما 

. وأدائيا، مف تعمـ ميارة أخرى
فقد يؤدي . يفيد تفريد التعميـ كثيرًا عندما يطبؽ في تعميـ الميارات المغوية

حكاـ أدائيا ويمكنو مف اكتساب الخبرات . بو ذلؾ إلى إتقاف ىذه الميارات وا 
بؿ إنو يكتسب ثقة بالنفس عالية، . التعميمية التي تجعمو مميزًا في أدائو

 0واستقاللية في العمؿ كبيرة، وفرصًا في النجاح وفيرة 

 القدوة 05

 تكتسب بالتقميد أواًل، ثـ – كسائر أنماط السموؾ –مف المعمـو أف المغة 
 وليس صحيحًا ما ذىب إليو كثيروف مف العمماء والباحثيف  0بالقدوة ثانياً 

 نعـ يكوف 0(13) في عمـ النفس التربوي مف أف الفرد يتعمـ بالتقميد فقط 
    0ذلؾ قبؿ أف تكتمؿ عدتو المغوية التي تمكنو مف أف يعّبر عف نفسو كما قمنا
والفرؽ بيف التقميد والقدوة أف األوؿ منيما يخمو مف اإلبداع، ويمغي شخصية 

مف اإلبداع، وال يمغي ، في حيف أف ثانييما ال يخمػػػػو (بكسر الالـ)المقّمد 
 0شخصية مف نقمده، ونتأسَّى خطواتو
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يكتسب اإلنساف المغة بالتدريج، ويكوف في المراحؿ األولى مف ىذا 
 وعندما تكتمؿ العدة المغوية لدى الفرد يتمكف مف أف ينطمؽ 0االكتساب مقمداً 

وىو قادر عمى أف يعّبر عف نفسو، تعبيرًا سميمًا يمكنو مف أف يمارس شؤوف 
 0الحياة ممارسة صحيحة

ليس اإلنساف قادرًا عمى ممارسة القدوة فقط، ولكف البحث عف الشخص 
المثاؿ أو القدوة حاجة مف الحاجات الضرورية في حياة اإلنساف، ويغمب أف 

يجد الفرد بغيتو في شخصية ال تستحؽ أف يقتدى بيا، فيحتذى حذوىا، فيفسد 
 0 ومف أىـ ما يفسد مف ىذا السموؾ الفكر والمغة0سموكو

ليذا يجب أف يكوف المعمـ قدوة في رقّي لغتو وسالمتيا، وما اّطرح الناس 
أنيـ ال يجدوف : العربية الفصيحة مف حياتيـ اليومية، إال بسببيف اثنيف أحدىما

الشخصية التي يجدوف فييا القدوة، وثانييما وىو األسوأ، ىو أنيـ يجدوف القدوة 
 وأنا لي شخصيًا رؤية 0التي تعمؿ عمى تحكـ العاميات في حياتيـ اليومية

خاصة في ىذا الموضوع، وىو أف الناشئة في ىذه األياـ قد وجدت بغيتيا، 
وأشبعت حاجتيا مف القدوة المنتقاة في وسائؿ اإلعالـ المرئية لقد أصبحت 

الفضائيات واألرضيات بما تبثو مف برامج متيافتة، وما تستعممو مف لغة ىابطة 
وليجات محكية، ىي المثؿ األعمى الذي يتخذ منو أبناء المجتمع العربي 

 0قدوتيـ
 ومف ىنا 0القدوة في غاية األىمية في تعميـ الميارات المغوية وتنميتيا

نجد أف ىذه الميارات ال يمكف تعمميا عف طريؽ التمقيف، ميما بذؿ المعمـ مف 
جيد في ذلؾ، وحتى لو تعمميا الطالب، وتحصموا عمى درجات عالية  

في االمتحاف، فإف ذلؾ ال يعني أنيـ قد اكتسبوا تمؾ الميارات أو أنيا 
.    رسخت لدييـ

وحتى نوضح أىمية القدوة في تعمـ إحدى الميارات المغوية، وىي الخط 
مثاًل، فإف قراءة كتب الخط، وتعميـ المعمميف الخط لطالبيـ ال يجعؿ منيـ 

وىذا ىو السبب الذي يوضح لنا لماذا ال تنتج المدارس خطاطيف  . خطاطيف
عمى الرغـ مف وجود حصص وكراسات لمخط في المرحمة األساسية الدنيا في 
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حيف أف معممًا يجيد الخط يقدر عمى أف يعمـ ىذه الميارة لعدد كبير مف 
 0طالبو

الخط :  قمت 0 قد يقاؿ إف الخط فّف أكثر مف كونو ميارة، والفف ال ُيَعمَّـ
 وميارات األداء التي يممكيا الخطاطوف ىي 0ال يكوف فنًا حتى يكوف ميارة

 وميارات األداء ىذه ىي التي يمكف تعميميا بالقدوة  ثـ إف 0التي تجعميـ فنانيف
 إنو ميارة لغوية 0فف الخط ليس مثؿ الفنوف التشكيمية التي تحتاج إلى موىبة

 وىذا ىو الذي يفّسر لنا وجود عدد كبير مف 0قابمة لمتعمـ عف طريؽ القدوة
الخطاطيف في جيؿ آبائنا، مع قمة ما كاف لدييـ مف إمكانات تعميمية في تمؾ 

 ويكبر حجـ المفارقة عندما نجد اإلمكانات والمصادر التعميمية في 0األياـ
 0أيامنا، مع ندرة الذيف يجيدوف الخط مف المتعمميف

ومما يؤكد أىمية القدوة في تعمـ الميارات المغوية أف التعبير ال يمكف 
 فعندما يكوف المعمـ قادرًا عمى دقة 0امتالؾ ناصيتو إال عف طريؽ القدوة

التعبير عف األشياء، فإف طالبو سيتخذوف منو قدوة، بسبب وجود ما اسميتو 
 بيف آليات التفكير الموجودة عند ىؤالء  connectivity functionوظيفة الربط 

الطالب، وما يجدونو مف قدرة عمى التعبير ودقة في ابتكار العبارات عند 
 وظيفة الربط ىذه ىي التي تجعؿ مف المعمـ قدوة، وتمبي رغبة 0المعمـ

 0الطالب، وتشبع حاجتيـ في وجود القدوة
ليس المقصود مف كوف التعبير نتيجة مف نتائج القدوة الحسنة أنو يستحيؿ 

ولكف المقصود منو أنو يتوقع حصولو بدرجة عالية مف . أف يكوف إال بالقدوة
.  وىكذا شأف سائر الميارات المغوية.  التوقع مع وجود القدوة

مف المفارقات اليائمة بيف ثقافتنا العربية اإلسالمية، والثقافة المعاصرة في 
التدريس، أف العمماء كانوا يتمقوف العموـ، والميارات المغوية العالية كذلؾ، مف 

أساتذتيـ وشيوخيـ ؛ فكاف الواحد منيـ يرث مف شيوخو الميارات المغوية، عمى 
وما كاف أمر ىذه الوراثة ليكوف عمى النحو .  درجة عالية مف الكفاية واألداء

المميز الذي كاف يجري في تاريخ العمـ والفكر في بيئتنا العربية اإلسالمية، لوال 
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ىذا عمى . القدوة التي كاف يمثميا العمماء الشيوخ لتالميذىـ واآلخذيف عنيـ
  0الرغـ مف قمة اإلمكانات والمصادر التعميمية في تمؾ األياـ

 
مناهج المغة العراية في األردن 

 
يمكف أف يعرؼ المنياج بأنو منظومة ذىنية، ذات أىداؼ وأسس 

نسانية، ترمي إلى إعد د المتعمميف اومضاميف عقمية، ووجدانية، واجتماعية، وا 
وتربيتيـ، وفؽ المفاىيـ والقيـ التي تجعميـ قادريف عمى استخداـ ممكاتيـ العقمية 

.  والجسمية والوجدانية، استخدامًا يفيدىـ ويفيد األمة التي ينتموف إلييا
بيذا التعريؼ يخرج المنياج مف كونو مجموعة مف المواد العممية التي 

 معدًا نظاماًال ُيَتبنى لتدريسيا نسؽ أو مجموعة مف األنساؽ التعميمية، إلى كونو 
 عممي عقمي دقيؽ، ييدؼ إلى اكتشاؼ الميارات والممكات لدى اوعي

.  بدقة إلى كؿ ما يمكف أف يكوف نافعاً وتوجيههاالمتعمميف وتنميتيا،  
إذا نظرنا في مناىج المغة العربية في األردف، في ضوء ىذا المفيوـ، 

وجدناىا تأخذ بجانب ال بأس بو مما ذكرنا مف ىذه المفاىيـ، وتغفؿ عف جانب 
عمى إعداد لو أىمية خطيرة في بناء اإلنساف المبدع، وتركز في أحسف أحواليا 

، وشتاف بيف أف يكوف اإلنساف مبدعًا، وأف اإلنسان القادر عمى التعمم فقط
. يكوف قادرًا عمى التعمـ فقط

يناقش ىذا البحث السمات العامة لبعض مكونات مناىج المغة العربية في 
األىداؼ، والحصص المخصصة لدروس المغة العربية وموادىا، : األردف، وىي

 0وبعض سمات الكتب الدراسية المقررة 

األهداف -  1
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يدرس ىذا البحث أىداؼ تدريس المغة العربية في المرحمتيف األساسية 
والثانوية، في ضوء النظر الوظيفي الذي نتبناه في اشتقاؽ األىداؼ وصياغتيا 

. وتقويميا
 
 هداف تعميم المغة العراية في المرحمة األساسية  :  ووًال 

 حدد منياج المغة العربية وخطوطو العريضة في مرحمة التعميـ األساسي، 
أىداؼ تعميـ العربية في ىذه المرحمة، ووصفيا بأنيا أىداؼ المرحمة، وذلؾ 

 : (14) عمى النحو اآلتي 
أف يقرأ قراءة صحيحة معّبرة مادة مشكولة، وقراءة صحيحة تعتمد  -ٔ

 0عمى القواعد األساسية في المادة غير المشكولة
 0أف يكتب كتابة صحيحة واضحة بسرعة مناسبة -ٕ
 0أف يراعي في كتابتو قواعد الخط الصحيحة وقواعد الترقيـ -ٖ
. أف يستوعب مضموف ما يقرؤه أو يسمعو بسرعة مناسبة -ٗ
بداء رأيو  -٘ أف يستطيع التفاعؿ مع ما يقرؤه أو يسمعو ومناقشتو وا 

.  فيو
أف يعبر الطالب عف حاجاتو ومشاعره ومشاىداتو وخبراتو تعبيرًا  -ٙ

 0شفويًا سميمًا، وتعبيرًا كتابيًا فصيحًا 
أف يكتسب ثروة لغوية تمكنو مف التعبير السميـ عف المواقؼ التي  -ٚ

يمر بيا في حياتو واألمور العممية الوظيفية، والمشكالت الذاتية 
وقدر مف القضايا العامة التي يجدىا في مجتمعو، والمظاىر 

 0الطبيعية التي يشاىدىا 
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أف يطبؽ القواعد النحوية والصرفية واإلمالئية التي يدرسيا تطبيقًا  -ٛ
 0سميماً 

 0أف تنمو لديو عادة المطالعة الحرة طمبًا لممعرفة واالستمتاع  -ٜ
 أف يكتسب الرغبة في التعميـ الذاتي، واالعتماد عمى الذات في -ٓٔ

. تحصيؿ المعرفة
.  أف يألؼ استخداـ معاجـ المغة والموسوعات وغيرىا-ٔٔ
 أف تتعزز فيو الميوؿ األدبية، والمواىب الفنية، والتذوؽ الجمالي، -ٕٔ

والقدرات المغوية المتميزة، دوف إخالؿ بالتوازف بيف األدب والعمـو 
. الطبيعية والتطبيقية

 أف ينمو اعتزاز الطالب بأمتو العربية اإلسالمية ويرسخ انتماؤه إلى -ٖٔ
بمده األردف، وطنًا وشعبًا وحكمًا وتاريخًا، وحاضرًا مستندًا إلى 

. مبادئ الثورة العربية الكبرى
وعند بياف الخطوط العريضة لمنياج المغة العربية في مرحمة التعميـ 

األساسي، جعؿ المنياج أىداؼ تدريس ىذا المبحث الخط العريض الثاني مف 
: ىذه الخطوط ؛ فقسـ األىداؼ قسميف ىما

األىداؼ العامة وفييا أعاد ذكر األىداؼ العامة التي سماىا  -أ 
 0مف قبؿ أىداؼ المرحمة

األىداؼ الخاصة وذكر فييا أىداؼ تعميـ القراءة بفروعيا،  -ب 
وأىداؼ تعميـ الكتابة، واألناشيد والمحفوظات، والتدريبات 

 0 (15)النحوية والصرفية، والتعبير 
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 عمى ىذا التوزيع، عدـ التفريؽ بيف األىداؼ العامة  ول ما نمحظه
وال 0لتدريس المغة العربية، وأىداؼ المرحمة، فيما في ىذا المنياج شيء واحد

أظف أنيما كذلؾ؛ فأىداؼ المرحمة ذات طبيعة بنائية تراكمية، يراعى في بنائيا 
التدرج، بحيث يتـ االنتقاؿ فييا مف األدنى إلى األعمى، ومف البسيط إلى 

المركب، ومف المحسوس إلى المجرد، ومف العموميات إلى التفاصيؿ، عمى 
.  وليست كذلؾ األىداؼ العامة0نحو مدروس يبعد عنيا االرتجاؿ والعفوية

دعنا ننظر في أحد أىداؼ تعميـ العربية : وحتى أوضح ىذه المسألة أقوؿ
أف يطبؽ القواعد :"في المرحمة األساسية، وىو اليدؼ الثامف مثاًل، وىذه صيغتو

 ىذا اليدؼ عاـ، وال 0"النحوية والصرفية واإلمالئية التي يدرسيا تطبيقًا سميمًا 
يصمح أف يكوف ىدفًا مف أىداؼ المرحمة وىو عمى ىذا النحو وكاف مف 

أف يتدرج : الممكف أف تكوف صياغة ىذا اليدؼ عمى نحو آخر، كأف يقاؿ مثالً 
. في استيعاب الظواىر النحوية والصرفية واإلمالئية 

استيعابًا يمكنو مف محاكاتيا، وفيـ قواعدىا، ثـ تطبيقيا في الميارات 
. المغوية المختمفة قراءة وكتابة ومحادثة

وما ذىب المنياج إلى القوؿ بتطبيؽ القواعد النحوية، إال بسبب تأثير 
النحو التقميدي الذي يجعؿ القاعدة ىدفًا ال بد أف يسعى المتعمموف إلى تطبيقو 

وما ذىبت إلى ما ذىبت إليو، إال باعتبار أف األصؿ في النحو أنو ظواىر 
. لغوية وما القاعدة فيو إال حكـ تجريدي لمظاىرة النحوية

أف تنمو :"ومثؿ ذلؾ يقاؿ في اليدؼ التاسع مف أىداؼ المرحمة، وىو 
 ىذا اليدؼ بصياغتو ىذه، 0"لديو عادة المطالعة الحرة طمبًا لممعرفة واالستمتاع

ال يمكف أف يكوف ىدفًا مف أىداؼ تعميـ المغة العربية في المرحمة األساسية؛ 
واختصارىا .  ألف المطالعة مجموعة كبيرة مركبة مف الميػػػارات العقمية والمغوية

فيو َحْجر عمى كؿ ما " أف تنمو لديو عادة المطالعة الحرة"جميعًا في عبارة 
وىو بسبب . يمكف أف يشتؽ مف ىذا اليدؼ، مف أساليب ووسائؿ ومضاميف

ولو كانت صياغة ىذا .  كونو ىدفًا عامًا ال يصمح أف يكوف ىدؼ مرحمة
أف تستخدـ الميارات : "اليدؼ عمى النحو اآلتي فربما كاف أفضؿ وأحسف
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المغوية التي اكتسبيا الطفؿ في كؿ صؼ، وفي كؿ حمقة، في قراءة نصوص 
شائقة جذابة، تختار لو، ثـ يوجو إلى اختيار نصوص وموضوعات وكتب 

 0"ينتقييا بنفسو 
 عمى أىداؼ تعميـ المغة العربية في المرحمة األساسية وثاني ما نمحظه

 تعمؿ عمى –في أحسف أحواؿ ترجمتيا إلى سموؾ لغوي - في األردف، أنيا 
وقد أسمفت القوؿ إف ثمة فرقًا . خمؽ التمميذ المتعمـ، وال تعمؿ عمى جعمو مبدعاً 
 0بيف أف يكوف اإلنساف متعممًا، وأف يكوف مبدعاً 

وحتى أوضح ىذه المسألة دعنا ننظر في اليدؼ الثاني مف أىداؼ المرحمة 
 ىذا اليدؼ ليس فيو 0"أف يكتب كتابة صحيحة واضحة بسرعة مناسبة:" وىو
 أكثر مف إنتاج مف يكتب – عندما يترجـ بصورة صحيحة في السموؾ المغوي –

 وليس ىذا وحده ىو المطموب مف تعميـ 0كتابة صحيحة واضحة بسرعة مناسبة
 فإف ثمة قدرات إبداعية لدى بعض األطفاؿ، تمكنيـ مف أف يكتبوا 0الكتابة

كيؼ يفعموف والمنياج الذي يسيروف 0كتابات راقية إذا أحسف المربوف توجيييـ
عمى ىدي أىدافو ال يخطط مف أجؿ ذلؾ، بؿ ال يشير إليو ؟ وليذا، كـ مف 
طاقة خالقة، وكـ مف قدرة إبداعية لدى المتعمميف في ىذه المرحمة ضاعت 

ىباء منثورًا؟  
قد يقاؿ إف الطاقات اإلبداعية في الكتابة ال تظير في ىذه المرحمة بشكؿ 

ىذا خالؼ الواقع الذي نشيده في بيئات ترعى األطفاؿ في : قمت.  واضح
 0المرحمة األساسية، وتخطط لتفجير الطاقات اإلبداعية في الكتابة عندىـ 

وحتى في بيئتنا العربية اإلسالمية كـ مف شاعر وأديب نشأت لديو الميارات 
! الكتابية في سف مبكرة 

ومثؿ ذلؾ يقاؿ في اليدؼ الرابع مف األىداؼ العامة، وىو اليدؼ الثالث 
أف يراعى في كتابتو قواعد الخط الصحيحة وقواعد :"في قائمة أىداؼ المرحمة 

 ىذا اليدؼ عمى ىذا النحو ال يعمؿ عمى خمؽ الطاقات اإلبداعية في 0"الترقيـ
 أكثر ما فيو تعميـ مراعاة قواعد الخط الصحيحة ؛ أي أنو ال يخطو 0الخط 
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 وىذا سبب مف أسباب عدـ تمكف 0بعد ذلؾ خطوة في خمؽ الخطاط المبدع
 0الطالب مف ميارة اإلبداع في الخط 

 في أىداؼ تعميـ المغة العربية في ىذه المرحمة، أنيا وثالث ما نمحظه
فمف المعروؼ أف اليدؼ الواحد .  جميعًا منفصمة تماـ االنفصاؿ عف التطبيؽ

عندما يوضع ينبغي أف توضع معو أدوات تنفيذه، وخطوات تطبيقو، واحدة تمو 
وىذا ىو الذي نجده . وبغير ذلؾ لف يكوف لو قيمة عممية وال تربوية. األخرى

ولنأخذ مثااًل عمى ذلؾ اليدؼ الخامس مف . في معظـ أىداؼ ىذه المرحمة
، وىو الرابع مف قائمة أىداؼ المرحمة في (171ص)قائمة األىداؼ العامة 

أف يستوعب مضموف ما يقرؤه أو يسمعو : " ، ونصو كما يأتي(19ص)
كاف مف المفروض أف يترجـ ىذا اليدؼ : قمت".  استيعابًا تامًا بسرعة مناسبة

 كاف مف 0بخطوات عممية واضحة متدرجة محددة، عند ذكر مضاميف المنيج
المفروض ذكر الخطوات التي تتبع في استيعاب المضموف، ليتقيد بيا 
ولكف . المعمموف، وذكر الخطوات التي يتـ فييا تعميـ السرعة في االستيعاب

.  شيئًا مف ذلؾ كمو غير وارد
، (171ص)ومثؿ ذلؾ يقاؿ في اليدؼ السادس مف قائمة األىداؼ العامة 

أف : " ونّصو كما يأتي (171ص)وىو الخامس مف قائمة أىداؼ المرحمة، 
بداء رأيو فيو  ىذا اليدؼ 0"يستطيع التفاعؿ مع ما يقرؤه أو يسمعو ومناقشتو وا 

 العممية، واألساليب عمى ىذا النحو غير كاؼ؛ إذ ال بد أف تترجـ الخطػػػوات
وترسـ الطرؽ والوسائؿ والطرؽ التربوية التي عمى ىدييا تؤلؼ الكتب المدرسية، 

واألساليب التعميمية التي توضح لنا كيؼ يكوف تفاعؿ الطفؿ مع المقروء، وما ىي 
ال فإف ىذا اليدؼ ال يمكف أف . الخطوات التي ال بد مف اتباعيا في سبيؿ ذلؾ وا 

وىذا ىو السمت العاـ الغالب لقائمة . يكوف مف األىداؼ التي يمكف تحقيقيا
.  أىداؼ تعميـ المغة العربية، أىدافًا عامة كانت أو أىدافًا لممرحمة األساسية

 عمى أىداؼ تعميـ العربية في المرحمة األساسية أنيا ورااع ما نمحظه
فالمعروؼ أف ىذا .  تعّبر تعبيرًا واضحًا عف السمت التمقيني في اكتساب المغة

السمت كاف يسعى دائمًا إلى إكساب المتعمميف قدرًا مف المحفوظ المغوي المعّبر 
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 وقد كانوا 0عنو بالحصيمة المغوية مف األلفاظ، الموصوؼ بأنو ثروة لغوية
يظنوف أف اكتساب ىذه الحصيمة مف ألفاظ يمّكف المتعمميف عف أف يعبروا عف 

 وقد عّبر عف ىذا المفيوـ اليدؼ 0أنفسيـ وعف المواقؼ الحياتية تعبيرًا سميماً 
أف يكتسب ثروة لغوية تمكنو مف التعبير السميـ عف المواقؼ : " السابع ونصو

التي يمر بيا في حياتو واألمور العممية الوظيفية، والمشكالت الذاتية، وقدر مف 
 0"القضايا العامة التي يجدىا في مجتمعو، والمظاىر الطبيعية التي يشاىدىا

 ولكننا نريد أف 0نحف ال ننكر أف اكتساب األلفاظ في ذاتو ثروة لغوية
: يكوف ذلؾ عمى النحو اآلتي

 تحديد مفيوـ الثروة المغوية؛ فيي ليست ألفاظًا، ولكنيا باإلضافة إلى ذلؾ -أ 
فكما أف األلفاظ ثروة، فالتراكيب واألساليب ثروة كذلؾ، . تراكيب، وأساليب

 وكاف مف األفضؿ أف يذكر ذلؾ في ىذا اليدؼ، ال أف 0بؿ ىي األىـ
ينص اليدؼ عمى الثروة المغوية نصًا مطمقًا بؿ يذكرىا ألفاظًا وتراكيب 

 0وأساليب
ال قيمة لمكممات المحفوظة إذا لـ يكف حفظيا ضمف ما ترد فيو مف  -ب 

فالمغة ليست كممات وألفاظ ولكنيا أكثر مف ذلؾ .  التراكيب واالستعماالت
 0بكثير

ال بد أف ينص اليدؼ عمى استيعاب الكممات المتواردة والمتقابمة  -ج 
 بحيث يستطيع – في حدود معقولة في المرحمة األساسية –والمتضادة 

المتعمـ أف يستوعب السياقات المغوية ليذه األلفاظ مع الحرص عمى 
. السياقات التي ترد فييا

ال بد أف ينص اليدؼ عمى البنية الصحيحة لمكممة بحيث يتعرؼ  -د 
الطالب إلى وجوىيا المعجمية والصرفية، عمى قدر يناسب نمو الطالب 

. في ىذه المرحمة
 عمى ىذه األىداؼ أف مفيوـ التوازف فييا ليس قائمًا وخامس ما نمحظه

فالميارات المغوية التي نسعى إلى تعميميا . عمى أساس نفسية وتربوية صحيحة
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القراءة، والكتابة، والمحادثة، : في المرحمة األساسية ىي الميارات اآلتية
 0ولكؿ واحدة مف ىذه الميارات ميارات أخرى فرعية.  واالستماع، واالستيعاب

وكاف مف المفروض أف تذكر األىداؼ ىذه الميارات بتوازف واضح، وىو أمر 
فمرة تذكر القراءة، ثـ تذكر الكتابة، ثـ ترجع األىداؼ .  لـ نجد لو حضورًا فييا

ويحدث ىذا كمو دوف توزيع ىذه الميارات عمى قدر كاؼ مف .  إلى ذكر القراءة
 0التوازف

أف تتعزز :" وأغرب ما في ىذه األىداؼ ما نص عميو الثاني عشر ونصو
فيو الميوؿ األدبية، والمواىب الفنية، والتذوؽ الجمالي، والقدرات المغوية 

 ىذا 0"المتميزة، دوف إخالؿ بالتوازف بيف األدب والعمـو الطبيعية والتطبيقية
اليدؼ غريب في صياغتو؛ فيو مبني عمى افتراض أف تدريس المغة العربية، 

واكتساب ميارات التذوؽ الجمالي، وتنمية الميوؿ األدبية، والمواىب الفنية يؤدي 
 ثـ كيؼ يقاس 0إلى إحداث خمؿ في التوازف بيف تعمُّـ المغة والعموـ الطبيعية

عدـ اإلخالؿ بالتوازف بيف المغة والعمـو الطبيعية؟ 
إف النظر الحديث في تعميـ العمـو الطبيعية والتطبيقية مبني عمى أسس 

منيا أف الخياؿ ىو الذي يصنع الخياؿ العممي، وىو الذي يؤدي إلى 
    0االكتشافات العممية واالختراعات التي شيدىا العالـ في العقود األخيرة 

 هداف تعميم المغة العراية في المرحمة الثانوية : ثانياًال  

 قّسـ منياج المغة العربية األىداؼ ليذه المرحمة قسميف اثنيػػػف، أوليما 
األىداؼ العامة مف : ، وثانييما(16) األىداؼ العامة لمنياج المغة العربية :

 قد حذا – في ذلؾ – أي أنو (17) تدريس المغة العربية في مرحمة التعميـ الثانوي 
وفي ما يأتي بياف ليذه األىداؼ كما .  حذو منياج المغة العربية لممرحمة األساسية

                                                 

 .19ص.  16
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ونحف مضطروف لذكر ىذه األىداؼ جميعيا، مف أجؿ أف . وردت في المنياج
 0نضع القارئ في صورة ما ىو موجود في المنياج بدقة

األهداف العامة لمنهاج المغة العراية   -    
عمى الرغـ مما يوحي بو ىذا العنواف، مف أف الحديث سيكوف عف أىداؼ 

تعميـ المغة العربية بإطالؽ، دوف تخصيص مرحمة بعينيا، فقد ذكر مؤلفو 
المنياج تحت ىذا العنواف، أىداؼ تعميـ المغة العربية في المرحمة الثانوية 

: وىذه األىداؼ ىي. تحديداً 
أف يتعزز انتماء الطالب إلى أمتو العربية اإلسالمية، ويتقوى إيمانو بيذه  -ٔ

األمة، ىوية يعتز بيا ويسعد باالنتماء إلى أىمو وأمتو، ويعي المحمة 
العضوية بيف العروبة واإلسالـ، ودور العرب المتميز في اإلسالـ، كما يعي 
عناصر تكامؿ ىذه األمة، ويؤمف بقدرىا في الوحدة والصمود، وقدرتيا عمى 

. الرفد والعطاء، ومصيرىا في البقاء والتقدـ والرقي
 أف يتعزز إيماف الطالب بالقيـ العربية اإلسالمية واإلنسانية كالتعاوف،  -ٕ

ويتمثؿ الطالب . والتسامح، واحتراـ النظاـ، والحؽ والعدؿ والخير والجماؿ
القيـ واالتجاىات التي تميز بيا اإلسالـ وحمميا العرب إلى الناس، ويرتبط 
بالعالـ اإلنساني الكبير المبني عمى الحؽ والعدؿ، ويسعى لتوطيد ىذه القيـ 

في حياتو الخاصة، وحياة مجتمعو والناس كافة، ويتحمؿ مسؤولية ذاتو 
 0وأىمو ويحؿ مشكالتو

 أف يتأصؿ إيماف الطالب بقدرة أمتو العربية اإلسالمية عمى البقاء والتطور،  -ٖ
ومواجية التحديات الراىنة والمستقبمية، وقدرتيا عمى العطاء، مف أجؿ 

إسعاد البشرية ونشر السالـ وتدعيمو، وخالص الناس بمبادئ اإلسالـ ومثمو 
. وقيمو
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 أف يؤمف الطالب بقدرة األمة العربية اإلسالمية عمى مواجية التحديات  -ٗ
وحماية نفسيا مف مخاطر الصييونية العالمية وما يسمى إسرائيؿ، 

واالستعمار، بأشكالو واتجاىاتو المختمفة، وحركات الغزو واالستيطاف 
األجنبي والسيطرة عمى اآلخريف ونيب ثرواتيـ، ويدرؾ أف فمسطيف جزء 

. أصيؿ مف وطنو
 أف يؤمف بأف لو دورًا يؤديو في الحفاظ عمى بمده والدفاع عف وطنو،  -٘

واسترداد المغتصب منو، ودفع الظمـ عف المظموميف، وحماية الوطف العربي 
. وديار المسمميف مف أطماع الغزاة والمحتميف

 أف يترسخ انتماء الطالب إلى بمده األردف، وطنًا وشعبًا ونظامًا وتاريخًا،  -ٙ
حاضرًا ومستقباًل، باعتباره جزءًا مف الوطف العربي وديار اإلسالـ والعرب 

 0المسمميف، لو ما ليـ وعميو ما عمييـ
 أف يدرؾ الطالب خصائص مجتمعو وبمده إدراكًا واعيًا، ويعرؼ أىميتو،  -ٚ

ماضيًا وحاضرًا ومستقباًل، عمى المستوى العربي واإلسالمي وفي إطار 
العالـ كمو، كما يتعرؼ مشكالت مجتمعو المحمي، ويدرؾ دوره في بناء ىذا 

 0المجتمع وتطويره، والذود عنو واإلسياـ في رقيو
 أف ينفتح الطالب عمى منجزات الثقافة والحضارة اإلنسانية، في المعارؼ  -ٛ

والميارات، ويقدر عمى تمييز سمينيا مف غثيا، والخير الصالح فييا مف 
السيء الطالح، ويفيد مف كؿ ذلؾ في خدمة مجتمعو، مع الحفاظ عمى 

 0ىويتو العربية اإلسالمية
  أف يتعود الطالب العطاء، مف ذاتو وفكره، لشعبو وأمتو والناس كافة،  -ٜ

تعبيرًا بالمغة عف ذاتو، في محاوالت يبتكرىا في الشعر أو النثر، ويعبر بيا 
. عف حاجاتو ومشاعره وأفكاره وخبراتو، تعبيرًا شفويًا سميمًا وكتابيًا فصيحاً 

أف يتأصؿ في الطالب حب لغتو األـ، ويشعر باعتزاز وفخر الستخداـ  -ٓٔ
العربية الشريفة، لغة القرآف الكريـ والحديث الشريؼ واألدب العربي الرفيع، 

 0والعمـو التي ابتكرىا األسالؼ وأسيموا بيا في تقدـ اإلنسانية
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أف يثؽ بقدرة لغتو العربية عمى التعبير عف الفكر والمعرفة بأشكاليا  -ٔٔ
المختمفة، وبقدرتيا عمى الوفاء بمطالب الثقافة والحضارة ومختمؼ أنواع 
العموـ، والتعبير عف حاجات األفراد والجماعات في الحاضر والمستقبؿ، 

. كما كانت في مختمؼ مراحؿ الحياة الماضية
أف يتعرؼ الطالب نماذج مف عيوب الفكر واألدب ومناىمو الخالدة،  -ٕٔ

كالقرآف الكريـ والحديث الشريؼ، والشعر والنثر العربييف في عصورىما 
المختمفة، وعبر تفاعميما مع األحداث والخبرات والثقافات اإلنسانية، فيتمثؿ 

التراث العربي واإلسالمي تمثاًل واعيًا يستوعب قيمو، ويتذوؽ عناصر 
. الجماؿ فيو

أف تزداد قدرة الطالب عمى القراءة الجيرية المعبرة، فيقرأ مادة غير  -ٖٔ
مشكولة قراءة صحيحة، وعمى القراءة الصامتة السريعة الفاىمة ويستوعب 
مضموف ما يقرؤه، وعمى االستماع والفيـ، وعمى متابعة ما يقرأ ويسمع، 

. والتفاعؿ معو ذىنيًا وعاطفيًا، فيفيمو ويتذوقو ويقدره وينتفع بو
أف يكتسب الطالب مف الثروة المغوية ما يمكنو مف استخداـ مصادر المغة  -ٗٔ

استخدامًا واعيًا، ومف الميارات المغوية والذخائر األدبية ما يمكنو مف 
استخداـ فنوف التعبير المختمفة في التعبير عف نفسو، في مستوى قدراتو 
مكاناتو، ومف طرح أفكاره والتواصؿ مع اآلخريف في المواقؼ المختمفة،  وا 

. مراعيًا أصوؿ الكالـ وقواعد الكتابة السميمة ووضوح التفكير
 أف تنمو لدى الطالب القدرة عمى التعميـ الذاتي والمطالعة الحرة واالعتماد -٘ٔ

عمى النفس في االستزادة مف المعرفة باستمرار، وعمى قراءة النصوص 
دراؾ جماليا وتذوقيا ونقدىا  0األدبية، وفيميا وتحميميا وا 

أف تزداد قدرة الطالب عمى البحث واالستقصاء واالنتفاع بالمكتبة، بما في  -ٙٔ
ذلؾ استخداـ المعاجـ والمراجع والموسوعات والصحؼ والمجالت، ويتعرؼ 
كتب التفسير والحديث، وبعض مصادر التراث والمغة واألدب، ويتمرس بيا 
ويتفاعؿ معيا، ويعي مناىج أصحابيا مف عمماء العرب والمسمميف، مما 

. ينفعو في حياتو العممية والعممية حاضرًا ومستقبالً 
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أف تنمو لدى الطالب عادة المطالعة، بقصد المتعة والمعرفة والتحصيؿ،  -ٚٔ
نموًا يتدرج مع سنتي التعميـ الثانوي، فيتأصؿ فيو حب متابعة المعرفة، 
والتعمـ المستمر، واالىتماـ بالكتب والمطبوعات األخرى، فيقرأ ويستزيد، 

 0ويراجع ويمحص، ويستقصي ويقّوـ
أف تنمو لدى الطالب الميوؿ األدبية والقدرات المغوية، فيتـ تعيد المواىب  -ٛٔ

المغوية واألدبية الخاصة تنمية وتوجييًا، تيسيرًا لالبتكار، واإلبداع، وتزداد 
دراؾ سماتيا، خدمة لبواكير  قدراتو عمى التمييز بيف أنواع الفنوف األدبية، وا 

 0المحاوالت قدر الجيد المستطاع
أف يتعرؼ الطالب عددًا مف المبدعيف في المغة واألدب، العربي وغير  -ٜٔ

. العربي، شعره ونثره، في بمده وفي مختمؼ البمداف العربية قديمًا وحديثاً 
أف يقدر اإلبداع والمبدعيف مف الشعراء والكتّاب والّنقاد والباحثيف، وييتـ  -ٕٓ

 0بمنجزاتيـ، ويحاوؿ أف يحذو حذوىـ
األهداف العامة من تدريس المغة العراية في مرحمة التعميم الثانوي -  ب

ييدؼ تعميـ المغة العربية في مرحمة التعميـ الثانوي إلى تحقيؽ األىداؼ العامة 
: التالية 
 أف يعّبر الطالب عف حاجاتو ومشاعره وأفكاره وتجاربو تعبيرًا شفويًا -ٔ

 0سميمًا وكتابيًا فصيحاً 
أف يقرأ قراءة صحيحة معّبرة مادة غير مشكولة متمثاًل قواعد المغة  -ٕ

. العربية
. أف يستوعب مضموف ما يقرؤه ويناقشو ويحممو ويبدي الرأي فيو -ٖ
أف يتذوؽ عناصر الجماؿ في النصوص األدبية ويستخمص سماتيا  -ٗ

 0الفنية
. أف يكتسب ثروة لغوية تمكنو مف فيـ محتوى مصادر المغة العربية -٘
مكاناتو -ٙ . أف يتمكف مف كتابة أعماؿ فنية في مستوى قدراتو وا 



 

 

 

115 

أف تنمو لديو القدرة عمى التعمـ الذاتي والمطالعة الحرة، واالعتماد عمى  -ٚ
. النفس في االستزادة مف المعرفة بصورة مستمرة

أف ينمو اعتزاز الطالب بيويتو العربية واإلسالمية، وأف ُيرسَّخ انتماؤه  -ٛ
إلى بمده األردف، وطنًا وشعبًا ونظامًا وتاريخًا، حاضرًا ومستقباًل، مستندًا 

. إلى مبادئ الثورة العربية الكبرى
أف ينمو اعتزازه بإنسانيتو، ويفيد مف التجارب اإلنسانية بما يوافؽ قيـ  -ٜ

. مجتمعو
 أف تزداد قدراتو عمى البحث واالستقصاء واالنتفاع بالمكتبة، بما في -ٓٔ

 0ذلؾ استخداـ المعاجـ والمراجع والموسوعات
 أف يتصؿ بمصادر التراث واألدب العربي في عصوره المختمفة، وأف -ٔٔ

 0يتفاعؿ معيا، وأف يعي مناىج عمماء العرب والمسمميف ومنجزاتيـ
 0أف يعتز بمغتو وأف يعي دورىا في تشكيؿ شخصية األمة الثقافية-ٕٔ
 أف يعي أىمية وحدة األمة العربية وعناصر قوتيا، والمحمة العضوية -ٖٔ

 0بيف العروبة واإلسالـ، ودور العرب المتميز في اإلسالـ
أف يدرؾ أف فمسطيف واألراضي العربية المحتمة جزء مف الوطف   -ٗٔ

 0العربي، وأف يعي خطر الصييونية بصفتيا حركة عنصرية استيطانية
 أف يكتسب قدرًا كافيًا مف القيـ واالتجاىات اإليجابية والعادات -٘ٔ

كالتعاوف والعمؿ الجماعي، واإليثار، والمحافظة عمى ممتمكات : السميمة
الدولة، واحتراـ النظاـ والقانوف، وتحمؿ المسؤولية، والتسامح واحتراـ 

الرأي المخالؼ، والنظافة واستغالؿ أوقات الفراغ استغالاًل نافعًا، 
.  واالبتعاد عف العادات المحّرمة والضاّرة

يكشؼ النظر في قائمتي أىداؼ تعميـ المغة العربية لممرحمة الثانوية، عف 
 0قدر كبير مف تجاوز المبادئ والمفاىيـ التي بمقتضاىا توضع األىداؼ

: وسأبيف ذلؾ في األمور اآلتية
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 عمى الرغـ مف كوف تعمـ المغة تعممًا تراكميًا فقد تجاوز منياج المرحمة -ٔ
بؿ ربما ذكر . الثانوية ىذا المبدأ عند ذكر بعض األىداؼ وصياغتيا

ويزيد تجاوز المفاىػيـ  . بعض أىداؼ المرحمة األساسية دوف تغيير كبير
عندما نجد بعض األىداؼ - التي عمى أساسيا تشتؽ األىداؼ وتصاغ -

 0المرحمة األساسية أقوـ شأنًا مف تمؾ التي تقابميا في المرحمة الثانوية 
أف يستوعب : "لينظر القارئ في اليدؼ الثالث مف القائمة الثانية، وىو

، وليقابمو بعد ذلؾ "مضموف ما يقرؤه، ويناقشو، ويحّممو، ويبدي الرأي فيو 
أف يستطيع التفاعؿ مع ما : "بنظيره مف أىداؼ المرحمة األساسية وىو
بداء الرأي فيو مف الواضح أف ىدؼ ". يقرؤه أو يسمعو ومناقشتو وا 

لـ يأخذ عامؿ النمو عند الطالب، وال عامؿ  (ث0ىػ)المرحمة الثانوية 
 ولست أبالغ إذا قمت إف ىدؼ المرحمة 0التعمـ التراكمي بحسباف كبير

ربما يكوف أكثر تطورًا ألنو نّص عمى قدرة المتعمـ  (س0ىػ)األساسية 
عمى التفاعؿ مع ما يقرؤه، وذلؾ عمى الرغـ مما قمناه سابقػػًا مف أف 

  0التفاعػؿ كممة عامة ينبغي أف يوضح المراد منيا بدقة
، دوف (التفاعؿ)أخذ منياج المرحمة األساسية المعنى العاـ لكممة 

أما منياج المرحمة الثانوية . الخوض في التفصيالت التربوية واإلجرائية
وفرؽ كبير بيف أف نستوعب . فقد ذكر استيعاب مضموف المقروء

وبذلؾ ال يكوف المنياج الثانوي قد . مضاميف النصوص وأف نتفاعؿ معيا
تجاوز النمو التراكمي لمغة فقط، بؿ قّصر عف أف يبمغ ما بمغو المنياج 

  0األساسي عمى ما فيو مف عمومية وعدـ تحديد
ويحممو ويبدي الرأي :" حقًا، لقد ذكر المنياج الثانوي التحميؿ عندما قاؿ

وىذا ال يكفي؛ ألف التحميؿ عممية بنائية تراكمية ينبغي أف تذكر في ". فيو
. ىدؼ مستقؿ، وأف تبيف وسائميا وآلياتيا بوضوح عند ذكر األىداؼ

دوف أخذ النمو  (س0ىػ)قد أعاد ما ورد في  (ث0ىػ)وعمى ىذا يكوف 
. التراكمي لمغة بعيف االعتبار
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ونجد مثؿ ىذا في اليدؼ السابع مف القائمة الثانية في األىداؼ 
أف تنمو لدية القدرة عمى التعمـ الذاتي والمطالعة : " الثانوية، وىذا نصو

؛ فميس في ىذا "الحرة واالعتماد عمى النفس في االستزادة مف المعرفة
مف قائمة أىداؼ  (10،9)اليدؼ أكثر مف إعادة صياغة لميدفيف 

: المرحمة األساسية وىما
أف  "و" أف تنمو لديو عادة المطالعة الحرة طمبًا لممعرفة واالستمتاع"

يكتسب الرغبة في التعمـ الذاتي، واالعتماد عمى الذات في تحصيؿ 
 فإف ىذيف اليدفيف عمى الرغـ مما قمناه عنيما عند مناقشة 0"المعرفة

أىداؼ المرحمة األساسية، أمثؿ وأقـو مف نظيرىما الموضوع لممرحمة 
ذكر االستمتاع عند ذكر المطالعة الحرة، وىو  (س0ىػ)الثانوية؛ ذلؾ أف 

أمر ينبغي أف نحرص عميو، وأف نذكره ىدفًا بسيطًا في المرحمة 
فأسقطت أىداؼ المرحمة . األساسية، متناميًا مفصاًل في المرحمة الثانوية

 (ث0ىػ)في ماعدا ذلؾ، اتفؽ . الثانوية االستمتاع عمى أىميتو وضرورتو
في المضموف؛ أي أف األوؿ لـ يأخذ بعيف االعتبار  (س0ىػ)مع نظيريو 

   0النمو التراكمي لمغة
وىو أسوأ ما .  إذا كاف االضطراب سيئًا حيث كاف؛ فألنو ّسيء في ذاتو-ٕ

ومثؿ ىذا كائف في عدة . يكوف عندما يرد في صياغة األىداؼ التعميمية
مواطف، أذكر منيا أف القائمة الثانية مف األىداؼ العامة مف تدريس المغة 
العربية في مرحمة التعميـ الثانوي، لـ تذكر استخداـ المعاجـ والقواميس، 

في حيف ورد ذكرىا في القائمة األولى، وذلؾ ضمف اليدؼ السادس 
أف تزداد :" عشر، وليس باعتباره ىدفًا مستقاًل؛ فقد جاء في ذلؾ اليدؼ

قدرة الطالب عمى البحث واالستقصاء واالنتفاع بالمكتبة، بما في ذلؾ 
 0" إلخ000استخداـ المعاجـ والمراجع والموسوعات والصحؼ والمجالت 

  لنا في ىذه المسألة مراجعات، منيا أف أىداؼ تعميـ المغة يجب أف 
تكوف واضحة محددة، ال أف يكوف بعضيا في قائمة، وبعضيا اآلخر في 

 ومنيا أنو إذا كانت القائمة الثانية مف األىداؼ قد عزفت 0قائمة أخرى
عف ذكر المعاجـ ىدفًا مف أىداؼ المرحمة الثانوية، فإف في ىذا قدرًا مف 
التراجع إلى الوراء؛ ألف أىداؼ المرحمة األساسية ذكرت استخداـ المعاجـ 

والموسوعات في ىدؼ مستقؿ، وىو اليدؼ الحادي عشر مف قائمة 
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ذا كاف سبب العزوؼ عف ذكرىا ىو االعتقاد بأف . أىداؼ تمؾ المرحمة وا 
تدريب الطالب عمى المعاجـ إنما يكوف في المرحمة األساسية، ففي ىذا 
قدر كبير مف التجاوز؛ فإنو كمما ازداد النمو التراكمي لمغة، ازدادت معو 

وتظؿ ىذه الحاجة ماثمة لمعيف في حياتنا . الحاجة إلى استخداـ المعاجـ
ثـ إف المطموب أكثر مف القدرة عمى . العممية والثقافية دوف انقطاع

إنو أكثر مف ذلؾ بكثير؛ . استخداـ المراجع وكيفية البحث عف كممة فييا
وقد نص اليدؼ . إنو األلفة التي يجب أف تستمر بيف الطالب والمعجـ

أف : "الحادي عشر مف أىداؼ المرحمة األساسية عمى ذلؾ؛ إذ جاء فيو
 0"يألؼ استخداـ معاجـ المغة والموسوعات وغيرىا

 لـ يفرؽ المنياج بيف اليدؼ والغرض؛ فقد وردتا فيو وكأنيما تدالف عمى -ٖ
معنى واحد؛ والحؽ أنو عمى الرغـ مف استعماؿ ىاتيف الكممتيف بمعنى 

اليدؼ ىو . واحد؛ فيما مختمفتاف مف جية المضموف اختالفًا كبيراً 
النتيجة المحددة المباشرة التي يسعى النشاط التعميمي، أو أي نشاط 

وأما الغرض فيو أحد النتائج المطموبة مف ىذا . سموكي إلى تحقيقيا
  0السموؾ، وعمى ذلؾ يكوف الغرض أعـ مف اليدؼ

وحتى أوضح الفرؽ بيف األىداؼ واألغراض التي وردت كميا في قائمة 
ىي في الحقيقة أىداؼ،  (20-12مف)إف األىداؼ : أىداؼ ىذه المرحمة أقوؿ

وذلؾ بغض النظر عف كوف صياغتيا ممتزمة أو غير ممتزمة بأصوؿ اشتقاؽ 
نما وصفناىا بأنو أىداؼ؛ ألنيا نتائج مباشرة متوقعة . األىداؼ وبنائيا وا 

لمنشاطات المغوية التي تصدر عف ىذا المنيج،  بغض النظر عف تحقيقيا أو 
 لقد نّص اليدؼ الثاني عشر 0عدـ تحقيقيا؛ فعدـ تحقيقيا ال يمغي كونيا أىدافاً 

أف يتعرؼ الطالب نماذج مف عيوف الفكر واألدب ومناىمو الخالدة، "عمى 
كالقرآف الكريـ والحديث الشريؼ، والشعر والنثر العربييف في عصورىما 

 0"000المختمفة 
إف ترجمة ىذا اليدؼ قابمة لمتحقيؽ باختيار النصوص القرآنية واألحاديث 
براز مواطف الجماؿ فييا،  النبوية، وبعض النصوص الراقية مف الشعر والنثر، وا 

 وعمى ذلؾ، فإف ىذا 0وبإشراؾ الطالب في البحث عف مواطف الجماؿ ىذه
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اليدؼ يسعى إلى تحقيؽ أمر ىو مف صمب المغة واألدب ؛ ولذلؾ ال نتردد في 
. أف نصفو بأنو ىدؼ

فيي أغراض وليست أىدافًا بالمعنى  (11-1)أما قائمة األىداؼ مف 
 فالغرض نتيجة غير مباشرة لمنشاط 0المغوي الدقيؽ، واالستعماؿ التربوي السديد

لننظر في البند األوؿ مف : وحتى أوضح ذلؾ أقوؿ. لغويًا كاف أو غير لغوي
أف يتعزز انتماء الطالب إلى أمتو العربية :" قائمة األىداؼ األولى، وىذا نصو

اإلسالمية، ويتقوى إيمانو بيذه األمة ىوية يعتّز بيا ويسعد باالنتماء إلى أىمو 
وأمتو، ويعي المحمة العضوية بيف العروبة واإلسالـ، ودور العرب المتميز في 

" 000اإلسالـ
نما ىو  ىذا البند ال يمكف أف يكوف ىدفًا مف أىداؼ تعميـ المغة العربية، وا 
غرض مف أغراض تعميميا؛ فنحف بمقتضى ىذا النص ال نعّمـ ميارات المغة، 

نما نعّمـ قيمًا اجتماعية، ومفاىيـ حضارية، ومبادئ  وال مبادئ األدب والتذوؽ، وا 
وىذا كمو ليس مف صميـ المغة، فتعميمنا ليا نتائج غير مباشرة . أخالقية

 وىي عمى كؿ 0 وقد تتحقؽ ىذه النتائج وقد ال تتحقؽ0لمنصوص التي تختار
األحواؿ مف أغراض تعميـ المغة، والديف، والتاريخ، ال المغة وحدىا، وال األدب 

 0فقط 
حصص المغة العراية وموادها -  2 

 يظير لمناظر في حصص المغة العربية في األردف، تبايف كبير في 
بؿ إف ثمة تباينًا في عدد . توزيع ىذه الحصص بيف المرحمة األساسية والثانوية

، واألساسية (مف األوؿ حتى الرابع )ىذه الحصص بيف المرحمة األساسية الدنيا 
:-  وىذا بياف ذلؾ0(مف الخامس حتى العاشر)العميا 
 في المرحمة األساسية 01

خصص لمغة العربية تسع حصص في كؿ صؼ مف الصفوؼ األربعة 
. األولى مف ىذه المرحمة، وسبع حصص لكؿ واحد مف الصفوؼ األربعة التالية

 0(( 1)انظر الجدوؿ )في حيف خصص لمصؼ العاشر ست حصص فقط  
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ال شؾ أف ىذا التوزيع محكـو بعدة عوامؿ، مف أىميا النمو الذي يظير 
لو َسْمت خاص في الصفوؼ األربعة األولى، وسمت آخر يظير في الصفوؼ 

ففي المرحمة األساسية الدنيا تظير حاجة المتعمـ بقدر أكبر . األربعة الالحقة
ومف ىذه العوامؿ أف التأسيس ليس خاصًا بتعميـ . إلى تأسيس الميارات المغوية

.  ميارات المغة العربية وحدىا، فثمة دروس أخرى ال بد أف يتعمميا األطفاؿ
 أف يجعموا لمغة العربية – في نظر واضعي المناىج –وربما كاف مف الصعب 

أكثر مف تسع حصص، فيحصؿ التقصير في تعميـ الدروس األخرى، مع 
.  األخذ بعيف االعتبار أف اليـو الدراسي مقصور عمى ساعات محددة مف النيار

وبذلؾ ال تصح المقارنة بيف درجة االىتماـ بالمغة القومية عندنا، ودرجة 
االىتماـ بيا في المرحمة نفسيا في البالد الغربية وىذا دليؿ عمى أف القصور 
ليس في عدد ىذه الحصص فقط، بؿ في النظاـ التعميمي برّمتو، وما عدد 

 0الحصص إال فرع ليذا النظاـ
مف المالحظ أف توزيع الحصص عمى الميارات المغوية يبدأ مف الصؼ 

 أما قبؿ ذلؾ فال توزع الحصص التسع عمى فروع المغة العربية 0الخامس
وىذا مف شأنو أف يحدث إرباكًا لدى الغالبية العظمى مف المعمميف، . ومياراتيا

ف كاف ذلؾ ال يشكؿ أية مشكمة تعميمية لدى المعمميف النابييف الذيف يوزعوف  وا 
. الحصص عمى التدريب عمى الميارات المغوية المختمفة

َوَرد ذكر ميارات المغة العربية وفروعيا ابتداًء مف الصؼ الثالث، دوف 
وال  ( (1)انظر الجدوؿ )تسمية حصص ليذه الفروع في الصفيف الثالث والرابع 

.  فائدة لذكر ىذه الفروع في ىذيف الصفيف دوف تسمية عدد الحصص لكؿ فرع
.  وىذا اضطراب واضح في تسمية الميارات وتوزيع الحصص عمييا

: قسمت المهارات وفروع المغة العراية  راعة  قسام في الصف الخامس هي 
 0القراءة والمطالعة اإلضافية وليا حصتاف -أ 

 0(حصتاف)الخط واإلمالء  -ب 
 0(حصة واحدة)التعبير  -ج 
  0(حصة واحدة )التدريبات النحوية والصرفية  -د 
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  0 (حصة واحدة)األناشيد والمحفوظات - ىػ
 0واتبع ىذا التقسيـ حتى الصؼ السابع 

ثـ اتبع تقسيـ جديد في الصؼ الثامف، أصبح فيو لممطالعة والنصوص 
األدبية والمطالعة اإلضافية ثالث حصص، ولمتعبير والتمخيص حصة واحدة، 
ولمقواعد حصتاف، ولمتطبيقات المغوية حصة واحدة، وسقط موضوع األناشيد 

واتبع ىذا . ووجيت عناية خاصة إلى القواعد والتطبيقات المغوية.  والمحفوظات
أما الصؼ العاشر فقد أنقصت حصص المغة . التقسيـ في الصؼ التاسع

 0العربية حصة واحدة، فأصبحت ستًا بداًل مف سبع
لى ما يجري بو  ذا كاف واضعو المنياج قد نظروا إلى عامؿ النمو، وا  وا 

تعميـ المغة القومية في بالد غربية، فقد كاف مف األولى أف ينتبيوا إلى أف النمو 
الجسمي والعقمي ينبغي أف يناليما قدر مواٍز مف االىتماـ بالمغة العربية ال أف 

تخفض الحصص المخصصة ليا في المرحمة األساسية مرتيف عمى النحو 
: اآلتي
 حصص ٜمف األوؿ حتى الرابع
 حصص ٚمف الخامس حتى التاسع
 حصص  ٙالعاشر 

أما ما يجري بو تعميـ المغات القومية في بعض البالد الغربية، فأمر 
مختمؼ جدًا؛ ذلؾ أف األطفاؿ ىناؾ يتعمموف في المدرسة المغة التي يتكممونيا 
. في البيت، مف غير أف يكوف عندىـ مستوياف أحدىما فصيح واآلخر عامي 
وعمى ذلؾ فخفض حصص المغة القومية عندىـ، كمما ارتقى المتعمموف إلى 
صفوؼ أعمى، ليس لو أثر سمبي في تعميـ المغة القومية أما عندنا فإف البيت 

 ىذا إذا سممنا أف المدرسة ممتزمة بتعميـ العربية 0ييدـ ما تعممو المدرسة
. الفصيحة عمى الوجو األمثؿ

( 1)جدول 
حصص المغة العراية وفروعها في المرحمة األساسية 

 الصف
عدد فروع المغة  فروع المغة العرايــة

 العراية

مجموع حصص 
 المغة العراية

 9   األوؿ

 9   الثاني
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 الثالث

القراءة واالستيعاب  -أ 
الخط واإلمالء -ب 
 التعبير -ج 
 األناشيد والمحفوظات-د 

  
 
 
9 

 الرابع

القراءة واالستيعاب  -أ 
الخط واإلمالء -ب 
التعبير -ج 

 األناشيد والمحفوظات -د 

  
 
 
9 

 الخامس

القراءة والمطالعة اإلضافية  -أ 
الخط واإلمالء -ب 
التعبير -ج 
التدريبات النحوية والصرفية  -د 
األناشيد والمحفوظات - ىػ

 

2 
2 
1 
1 
1 

 
 
7 

 السادس

القراءة والمطالعة اإلضافية  -أ 
الخط واإلمالء  -ب 
التعبير  -ج 

التدريبات النحوية والصرفية  -د 
 األناشيد والمحفوظات- ىػ

2 
2 
1 
1 
1 

 
 
7 

 السابع

القراءة والمطالعة اإلضافية  -أ 
الخط واإلمالء -ب 
التعبير -ج 

التدريبات النحوية والصرفية -د 
األناشيد والمحفوظات - ىػ 
 

2 
2 
1 
1 
1 

 
 
7 

 الثامف

المطالعة والنصوص األدبية - أ
والمطالعة اإلضافية 

التعبير والتمخيص - ب
القواعد - ج
 التطبيقات المغوية- د

3 
 
1 
2 
1 

 
 
7 

 التاسع

 المطالعة والنصوص األدبية  -أ 
والمطالعة اإلضافية 

التعبير والتمخيص - ب
القواعد - ج
 التطبيقات المغوية- د

3 
 
1 
2 
1 

 
 
7 

 العاشر

المطالعة والنصوص  -أ 
والمطالعة اإلضافية 

 قواعد المغة العربية -ب 
التعبير والتمخيص -ج 

3 
 
1 
1 
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 1 التطبيقات المغوية-د 

 في المرحمة الثانوية 02
مف الظاىر أف ثمة أمورًا كاف ليا أثر كبير في توزيع حصص المغة العربية في 
المرحمة الثانوية في األردف، أىميا النظر إلى طبيعة التخصصات التي تكوف في ىذه 

العممي، واألدبي، والشرعي، والتجاري،  : فيناؾ عشرة تخصصات ىي. المرحمة
 0والصناعي، والزراعي، والفندقي، والتمريضي، االقتصاد المنزلي، والتطبيقي 

لقد انصرؼ تصور الذيف يرسموف السياسة التربوية في األردف إلى حاجة 
فقرروا الحصص في ضوء تصورىـ . طالب المرحمة الثانوية إلى دراسة المغة العربية

فيـ يفترضوف أف ثمة تخصصات ال يحتاج طالبيا إلى المغة العربية . لتمؾ الحاجة
أما الفرعاف األدبي والشرعي فيما أحوج إلى المغة . الفصيحة كالفرع العممي مثالً 

    0ىذا ما يرونو بدليؿ عدد الحصص المقررة0العربية مف سائر الفروع والتخصصات
أف يكوف قدر :  حدهما وقد روعي في تقسيـ حصص المغة العربية أمراف 

وقد ارتأى القـو أف أربع . مشترؾ مف الثقافة المغوية واألدبية بيف التخصصات والفروع
إال الفرع التطبيقي فقد جعمت . حصص قدر كاؼ مف المغة العربية ليذه التخصصات

:  وتـ توزيع ىذه الحصص عمى حقميف ىما.  لو حصتاف فقط
 الثقافة األدبية والمغوية ولو ثالث حصص إال في الفرع التطبيقي فمو حصة  -أ 

.  واحدة
                        0التعبير ولو حصة واحدة في كؿ الفروع دوف استثناء  -ب 

   0( (3)و  (2)انظر الجدوليف )

 

 
( 2)جدول 

حصص المغة العراية وفروعها في الصف األول الثانوي افروعه كافة 
 (الثقافة المشتركة)

 
 الصػػػػػؼ

 
 فروع المغة العربيػػػػػػة

عدد حصص 
فروع المغة 
 العربية

مجموع حصص 
المغة العربية 
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الثقافة األدبية والمغوية  (أ) العممي
 التعبير (ب)

            3 
            1 

 
          4 

الثقافة األدبية والمغوية  (أ) األدبي
 التعبير (ب)

            3  
            1 

          4 

الثقافة األدبية والمغوية  (أ) الشرعي
 التعبير (ب)

            3             
            1 

          4 

الثقافة األدبية والمغوية  (أ) التجاري
 التعبير (ب)

            3             
            1 

          4 

الثقافة األدبية والمغوية  (أ) الصناعي
 التعبير (ب)

            3             
            1 

          4 

الثقافة األدبية والمغوية  (أ) الزراعي
 التعبير (ب)

            3             
            1          

          4 

الثقافة األدبية والمغوية  (أ) الفندقي
 التعبير (ب)

           3             
           1 

          4 

الثقافة األدبية والمغوية  (أ) التمريضي
 التعبير (ب)

           3             
           1 

          4 

الثقافة األدبية والمغوية  (أ) االقتصاد المنزلي
 التعبير (ب)

           3             
           1 

          4 

الثقافة األدبية والمغوية  (أ) التطبيقي
 التعبير (ب)

           1 
           1 

          2 

( 3)جدول 
حصص المغة العراية وفروعها في الصف الثاني الثانوي افروعه كافة 

 (الثقافة المشتركة)
عدد حصص  فروع المغة العربية الفروع

 فروع المغة العربية

مجموع حصص 
 المغة العربية

 الثاني العممي

المطالعة والنصوص  -أ 
التطبيقات النحوية -ب 
 التعبير-ج 

3 
3 
1 

 
4 

    3 المطالعة والنصوص  -أ  الثاني األدبي
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التطبيقات النحوية  -ب 
 التعبير -ج 

3 
1 

4 

 الشرعي

المطالعة والنصوص  (أ)
التطبيقات النحوية  (ب)
 التعبير (ج)

3 
3 
1 

  
          4 

 التجاري

المطالعة والنصوص  (أ)
التطبيقات النحوية  (ب)
 التعبير (ج)

3 
3 
1 

 
          4 

 الصناعي

المطالعة والنصوص  (أ)
التطبيقات النحوية  (ب)
 التعبير (ج)

3 
3 
1 

 
          4 

 الزراعي

المطالعة والنصوص  (أ)
التطبيقات النحوية  (ب)
 التعبير (ج)

3 
3 
1 

  
          4 

المطالعة والنصوص  (أ) الفندقي
التطبيقات النحوية  (ب)
 التعبير (ج)

3 
3 
1 

 
          4 

المطالعة والنصوص  (أ) التمريضي
التطبيقات النحوية  (ب)
التعبير  (ج)

 

3 
3 
1 

 
          4 

االقتصاد 
 المنزلي

المطالعة والنصوص  (أ)
التطبيقات النحوية  (ب)
 التعبير (ج)

3 
3 
1 

 
          4 

الثقافة األدبية والمغوية  (أ) التطبيقي
التعبير  (ب)

 

1 
 
1 

     
          2 

أف يكوف لمفرعيف األدبي والشرعي في الصفيف األوؿ والثاني : ثانيهما 
وقد ُوضعت . الثانوييف خمس حصص أخرى غير حصص الثقافة المشتركة

وقد وزعت ىذه الحصص الخمس عمى . ىذه الحصص لممتطمبات اإلجبارية
 وفي ىذه المتطمبات تركيز عمى النحو 0( 5)و (4)النحو الوارد في الجدوليف 

، لكؿ صؼ مف الصفيف األوؿ والثاني الثانوييف في (حصتاف)والصرؼ 
((  5)و  (4)انظر الجدوليف ) 0الفرعيف األدبي والشرعػػي 
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( 4)جدول 
المتطماات اإلجاارية من المغة العراية في الصف 

األول الثانوي األداي والشرعي 
 

عدد  المتطماات اإلجاارية الصف
 حصص الفروع

مجموع 
 الحصص

األول الثانوي 
 األداي

النحو والصرف  ( )
تاريخ األدب  (ب)
 الاالغة والعروض (ج)

2 
2 
1 

 
5 

األول الثانوي 
 الشرعي

النحو والصرف  ( )
تاريخ األدب والنصوص (ب)
 الاالغة والعروض (ج)

2 
2 
1 

 
5 

( 5)جدول 
المتطماات اإلجاارية من المغة العراية في الصف 

الثاني  الثانوي األداي والشرعي 
 

عـدد  المتطماات اإلجاارية الصف
 حصص الفروع

مجموع 
 الحصص

الثاني الثانوي 
 األداي

النحو والصرف  ( )
ظواهر في األدب العراي  (ب)

 النقد األداي والعروض (ج)

2 
2 
1 

 
5 

الثاني الثانوي 
 الشرعي

النحو والصرف  ( )
ظواهر في األدب العراي  (ب)

2 
2 

 
5 
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 1 النقد األداي والعروض (ج)

        يالحظ عمى توزيع المتطمبات اإلجبارية مف المغة العربية في 
عدة أمور مف  (في الفرعيف األدبي والشرعي)الصفيف األوؿ والثاني الثانوييف 

: أىميا ما يأتي
تنطمؽ فكرة زيادة حصص المغة العربية لمفرعيف األدبي والشرعي مف  ٔٓ

احتماؿ توجو طمبة ىذيف الفرعيف إلى دراسة المغة العربية والشريعة 
ولذلؾ يحسف أف يكوف لدييـ قدر أكبر مف مواد ىذيف . اإلسالمية

ىذه ىي الفكرة التي تنطمؽ منيا زيادة الحصص ليذيف . التخصصيف
وىي فكرة كاف يمكف أف يكوف ليا مسوغ أقوى لو أف الطالب . الفرعيف

الذيف يدرسوف المغة العربية والشريعة اإلسالمية في الجامعة ىـ مف 
 ولكف الحاصؿ غير ذلؾ، فإف الباب مفتوح 0طمبة ىذيف الفرعيف فقط

وىذا . أماـ طمبة الفرع العممي ليمتحقوا بيذيف التخصصيف في الجامعة
مف شأنو أف يؤدي إلى تفاوت بيف طمبة الفرع العممي وطمبة ىذيف 
الفرعيف، تفاوت في القدر الذي كاف ينبغي أف يمّموا بو مف دروس 

. المغة العربية قبؿ دخوؿ الجامعة
        لقد كاف مف الضروري أف يصرؼ قدر كبير مف االىتماـ بالمغة 

العربية في جميع الفروع في المرحمة الثانوية، بغض النظر عف 
التخصص الذي سيمحؽ بو الطالب في الجامعة، فإف إتقاف المغة 

 أمر ال بد منو؛ ألنو أحد مكونات – ولو في المستوى األدنى –القومية 
شخصية الفرد، وكياف األمة، واالستيانة بيذا استيانة باألمة وتراثيا، 

 0وبالذات ومكوناتيا
        ىذا ال يعني أننا نطالب بأف تكوف حصص المغة العربية كثيرة 

 0ال يستطيع معيا الطالب أف يوفي بالتزامات القياـ بيا دراسة وفيماً 
ولكننا نطالب أف تكوف حصص المغة العربية أكثر مف حصص المغات 
األجنبية كاإلنجميزية مثاًل؛ فإف التركيز عمى دراسة قدر كبير مف المغة 
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اإلنجميزية في الجامعة أفضؿ مف التركيز عمى دراسة قدر كبير منيا في 
. المرحمة الثانوية

مف المفارقات التي نجدىا في المتطمبات اإلجبارية لمفرعيف األدبي  ٕٓ
وىذا . والشرعي أنو قد خصص لمبالغة والعروض حصة واحدة فقط

مف شأنو أف يؤدي إلى عدـ التركيز عمى كمييما، وىو أمر مشاىد في 
الميداف؛  فإف أكثر الطمبة ال يعرفوف البالغة إال لمامًا، وال العروض 

 0إال ِحْجرًا محجورًا 
بد أف يكوف لمبالغة حصة عمى األقؿ، ولمعروض حصة         ال 

 فشتاف . وال ينبغي أف يقاؿ إف ىذيف العمميف سيدرساف في الجامعة0أخرى
بيف أف يكوف الطالب عمى قدر جيد مف اإللماـ بيذيف العمميف، وأف يرد 

مورد التخصص الجامعي وليس لو فييما كفاية تمكنو مف أف يتعمؽ 
والذي يجري في بعض الجامعات اآلف أف .  بدراستيما في التخصص

كثيريف مف الطمبة يتخرجوف في الجامعة، دوف أف يدرسوا مساقات في 
وىذا يعني أف الذيف يمتحقوف بالجامعة، وليس لدييـ . البالغة والعروض

. قدر كاؼ مف المعرفة بيذيف العمميف، يظموف عمى عدـ معرفة بيما
ثمة مفارقة أخرى ناجمة عف الحرص عمى االقتصار عمى أقؿ عدد  ٖٓ

ممكف مف الحصص المخصصة لممتطمبات اإلجبارية لمفرعيف األدبي 
تبرز ىذه المفارقة في دمج بعض فروع المغة العربية في . والشرعي
: يتمثؿ ذلؾ في الدمج المبيف في المواد اآلتية. فرعيف

( 6)جدول 
المتطماات المجموعة في حقل واحد 

 
 

المواد المجموعة وحصصها 
 

 
             الحصص

  (أدبي وشرعي)في األوؿ الثانوي (أ)
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 النحو والصرؼ 
 البالغة والعروض 

 تاريخ األدب والنصوص 
 

               2 
                1 
                2 

 (أدبي وشرعي)في الثاني الثانوي  (ب)
 النحو والصرؼ 

 ظواىر في األدب العربي 
  النقد األدبي والعروض

 
               2 
               2 
               1 

  
إف دمج النحو والصرؼ أمر مألوؼ، بؿ يحسف أف يكوف؛ ألنيما اإلطار 

 0 فيما حقؿ واحد وفرع واحد0الذي ينتظـ قواعد بناء الكممة والجممة
 أما البالغة والعروض، والنقد األدبي والعروض، فما كاف مثؿ ىذا الجمع 

 وعميو تـ صرؼ حصة واحدة لمبالغة 0ليكوف إال مف أجؿ توفير حصة دراسية
وميما كاف المنياج . والعروض معًا، وحصة لمنقد األدبي والعروض معاً 

حريصًا عمى ترجمة ىذا الجمع في إخراج مقبوؿ، فثمة أمر ينبئ عف فاصؿ 
يظؿ قائمًا؛ فميس ثمة عالقة كبيرة بيف البالغة والعروض، وال بيف النقد األدبي 

. والعروض
لقد حاولت مناىج سابقة في األردف، وعدد آخر مف البالد العربية ومنيا 
مصر، وسوريا، أف تجمع النقد األدبي والبالغة حرصًا منيا عمى االقتصاد في 

وقد تحمس بعض المربيف ليذه . توزيع الحصص عمى فروع المغة العربية
الفكرة، وَعدُّوىا مف قبيؿ تكامؿ فروع المغة العربية، في حيف أنكر ذلؾ مربوف 

 0 (18) " في ىذا االتجاه الجديد تطرفًا كبيػرا ً " آخػػروف، ورأوا أف 
وعمى الرغـ مف المآخذ التي يمكف أف تؤخذ عمى دراسة البالغة والنقد 

األدبي في حقؿ واحد، فإنو يظؿ أقؿ خطرًا مف أف يخصص لدراسة 
                                                 

 . 306دار المعارؼ، ص : ، القاىرة10 الموجو الفني لمدرسي المغة العربية ط 0عبد العميـ.  18
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البالغة والعروض حصة واحدة، وأقؿ خطرًا مف أف يخصص لدراسة النقد 
 0األدبي والعروض حصة واحدة 

في المحصمة النيائية، ينبغي أف نتنبو إلى أف الحرص عمى االقتصاد في 
توزيع حصص المغة العربية، عمى موادىا في المتطمبات اإلجبارية، ينبغي أال 

.     يكوف عمى حساب ىذه المواد
 عمى الرغـ مف أف دراسة األدب ينبغي أف تكوف مف خالؿ النصوص، 04 

باعتبار أف األدب ال يكوف إال نصًا، فقد خصص لتاريخ األدب في الصؼ 
ولكنو . األوؿ الثانوي األدبي حصتاف، تجاىؿ المنياج فييما ذكر النصوص
انظر )جمع بيف تاريخ األدب والنصوص في الصؼ األوؿ الثانوي الشرعي 

 0(6الجدوؿ 
 
 

لقد كاف المنياج موفقًا حيف جمع بيف تاريخ األدب والنصوص لمفرع الشرعي، 
.  ولـ يكف كذلؾ حيف جعؿ لتاريخ األدب حصتيف ليس لمنصوص فييما ذكر

. أي أف النصوص قد سقطت مف الدراسة في قائمة المواد
ذا كانت حاجة الطالب في . اإلجبارية في الصؼ األوؿ الثانوي األدبي وا 

لى الدمج بينيا وبيف تاريخ األدب ثانيًا،  الفرع الشرعي إلى النصوص أواًل، وا 
. فميس طالب الصؼ األوؿ الثانوي األدبي بأقؿ حاجة إلى ذلؾ

في الصؼ  (ظواىر في األدب العربي) خصص المنياج حصتيف لمادة 05
 0الثاني الثانوي بفرعيو األدبي والشرعي

إف دراسة الظواىر في األدب العربي ال ينبغي أف تكوف إال مف خالؿ 
وليست حاجتنا إلى ىذه الظواىر مف حيث ىي ظواىر، . النصوص األدبية

وليذا كاف مف األفضؿ أف . ولكف حاجتنا إلييا عف طريؽ تواترىا في النصوص
تخصص ىاتاف الحصتاف لمنصوص األدبية، أو لمظواىر الفنية  
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األدب والنصوص، أو أي : والمغوية والنفسية في النصوص، بحيث تسمى
  0تسمية أخرى يمكف أف تالقي استحساناً 

مف الواضح أف التفريع معيار أساسي في توزيع الحصص عمى المواد 
ومف أجؿ ذلؾ، كانت فكرة إيجاد المتطمبات اإلجبارية عمى الفروع . الدراسية

.   إلى آخر ذلؾ كمو000المختمفة مف أدبي وعممي وشرعي وزراعي وصناعي 
والمتطمبات اإلجبارية مف مواد المغة العربية وحصصيا متساوية عمى الفرعيف 

 (األدبي والشرعي)األدبي والشرعي؛ فمكؿ صؼ مف الصفيف األوؿ والثاني 
 0خمس حصص كما وضحنا

مف الواضح أنو ال يوجد ثمة تفريؽ بيف األدبي والشرعي؛ مف حيث المواد 
اإلجبارية فمكؿ صؼ مف صفي ىذيف الفرعيف خمس حصص مف المتطمبات 

وما داـ التفريؽ بيف الفروع أساسًا مف أسس مناىج المغة العربية في . اإلجبارية
. األردف، فإف عدـ التفريؽ بيف األدبي والشرعي يظؿ محؿ تساؤؿ كبير

فالمتوقع أف يركز الفرع الشرعي عمى جماليات لغة القرآف الكريـ، وليس عمى 
كاف مف المتوقع أف يكوف التركيز بشكؿ واضح . البالغة وتاريخ األدب فقط

كاف مف المتوقع . عمى التفسير المغوي لمقرآف باعتباره المصدر األساسي لمغة
 ىذا إذا كاف 0أف يكوف ثمة تركيز كبير عمى إعجاز ىذا الكتاب العظيـ

 0المنياج ال بد أف يبنى عمى التفريع الذي اتبعو
 كاف مف األفضؿ أف تجعؿ الحصص الخمس التي خصصت لكؿ صؼ 07 

مف الصفيف األوؿ والثاني األدبي والشرعي، أو قسـ منيا عمى األقؿ لمتطبيؽ  
فالحصص الخمس التي لممتطمبات اإلجبارية كميا .  ولكف مثؿ ذلؾ غير كائف

 0نظرية
ففي مجاؿ النحو . أما كيؼ تكوف ىذه المواد تطبيقية فذلؾ أمر سيؿ

والصرؼ مثاًل، يجعؿ القسط األكبر مف الحصتيف المخصصتيف ليما لمتدريبات 
 وقد يكوف التدريب عمى استخداـ الحاسوب في تعمـ 0النحوية والصرفية

 وتطبيقات 0الظواىر المختمفة في النحو والصرؼ عاماًل جذابًا في تعمـ المغة
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النحو والصرؼ موضوع واسع كبير، واستخداـ الحاسوب في ىذه التطبيقات 
 0أمر نافع ومفيد مف غير شؾ

 ومثؿ 0ومجاؿ التطبيؽ في البالغة واسع مثؿ سعتو في النحو والصرؼ
 ولذلؾ كمما 0 فيذاف العمماف تطبيقياف في المقاـ األوؿ0ذلؾ يقاؿ عف العروض

كثر التدريب عمى مسائميما المختمفة كاف المتعمـ أقدر عمى إحكاـ تعمـ ىذه 
تقانيا  0المسائؿ وا 

وليس أمر التطبيؽ عف النقد األدبي ببعيد، بخاصة عندما تستخدـ 
 0األساليب الشائقة في استخراج جماليات النص، كاألسموبية مثالً 

 
 
 

 
سمات الكتب الدراسية - 3 

بعد النظر في كتب المغة العربية لممرحمتيف األساسية والثانوية في األردف، 
عمى تصور واضح لبناء - في األعـ األغمب -  نجد أف ىذه الكتب قد بنيت

 وفي 0ويفضي النظر الفاحص إلى تعرؼ ىذا التصور وأسسو. الكتاب المدرسي
:  في المرحمتيف األساسية والثانوية ما يأتي بياف ألىـ ىذه الخصائص

كتب المرحمة األساسية -   
  لقد اعتمد المؤلفوف في المرحمة األساسية العميا نظاـ الوحدة الدراسية 

تنظيـ : "وقد عرَّؼ عمماء المناىج الوحدة بأنيا. في كتب المطالعة والنصوص
خاص في المادة الدراسية، وطريقة التدريس، يضع التالميذ في موقؼ تعميمي 
متكامؿ يثير اىتماميـ، ويتطمب منيـ نشاطًا متنوعًا يناسبيـ، ويراعي ما بينيـ 
مف فروؽ  فردية، ويتضمف مرورىـ في خبرات تربوية معينة، ويؤدي بيـ إلى 
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فيـ وبصيرة في ميداف أو أكثر مف مياديف المعرفة، مع إكسابيـ عادات 
 0 (19) " وميارات واتجاىات وقيـ مرغوب فييا 

: يضع التعريؼ الذي ذكرناه آنفًا معالـ رئيسة لموحدة الدراسية أىميا 
 إف المادة الدراسية ال بد أف تكوف منظمة عمى نحو دقيؽ يجعميا 01

قابمة لمتناوؿ، وتجعؿ التالميذ قادريف عمى التعامؿ معيا مف أجؿ 
تحقيؽ اليدؼ وىو تعمـ المغة، وتذوؽ نصوصيا المشرقة، والوقوؼ 

. عمى مواطف الجماؿ في المغة واألدب العربييف
إف اختيار النصوص المشرقة شرط أساسي في تنظيـ المادة 

العممية ألف األصؿ إذا كاف مما يذكي العقؿ، ويغذي الوجداف، كاف 
  0كؿ ما يبنى عميو ذا أثر قوي في إحداث التعمـ

      وال يكفي أف تكوف النصوص المختارة مشرقة عند بناء الوحدة 
الدراسية؛ بؿ ال بد أف تكوف باإلضافة إلى ذلؾ ذات مضموف ميـ 

ما في االلتزاـ بقيـ المجتمع واألمة وحتى . إما في حياة التالميذ، وا 
كونيا ميمة ليس كافيًا، بؿ ال بد أف يختار المؤلفوف األىـ قبؿ الميـ      

    يقع أكثر النصوص التي وقفت عمييا في كتب المطالعة 
المؤلفة لممرحمة األساسية العميا في األردف، ضمف دائرة النصوص 

 فإذا 0المقبولة التي ترقى إلى أف تكوف مف فئة األىـ في المضموف
لمصؼ السادس وجدنا ما " لغتنا العربية"تناولنا أحد ىذه الكتب، وىو 

:  يأتي
       يقع الكتاب في جزأيف، خّصص كؿ واحد منيما لفصؿ دراسي 

 ونصوص ىذا الكتاب مفيدة، 0وفي كؿ جزء ثماني وحدات دراسية
ف كاف بعضيا أقوى مف بعض في ذلؾ  لكنني وقفت عند وحدتيف 0وا 

                                                 

 0 555، ص 1984مكتبة مصر، :  القاىرة 0 المناىج0عبدالمطيؼ فؤاد إبراىيـ.  19
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الوحدة الثانية عشرة، وعنواف النص المخصص لمقراءة في ىذه : ىما
والوحدة الخامسة عشرة، والنص المخصص لمقراءة . (البفّ )الوحدة 

.  فييا عف ابف رشيؽ القيرواني
ولكننا في بناء الوحدة الدراسية . ال شؾ أف الموضوعيف مفيداف

واختيار النصوص األنسب ليا، ال نبحث عف الفائدة فقط؛ فكؿ 
إذا . موضوع يمكف أف يكوف ذا فائدة حتى لو كاف ضعيؼ الشأف

سّممنا بأف المفيد ىو الميـ، فعمينا أف نسّمـ بأف األكثر فائدة ىو 
ثمة موضوعات عممية كثيرة يمكف أف تتقدـ عمى . األكثر أىمية

ذا كاف المؤلفوف مطالبيف 0في األىمية والفائدة (البفّ )  بمقتضى – وا 
 أف ينّوعوا في اختيار النصوص بيف عممية، وأدبية، –مفيـو الوحدة 

ودينية، واجتماعية، وفكرية، فإف ىذا ال يسّوغ اختيار نصوص ليس 
. ليا مضاميف تنفع الطالب وتنمي شخصيتو

   وال أريد أف أقمؿ مف أىمية الحديث عف ابف رشيؽ القيرواني؛ فيو 
ىؿ :  ولكنني أتساءؿ0عمدة كذلؾ (العمدة)عمدة، وكتابو القيـ 

التالميذ في الصؼ السادس األساسي بحاجة إلى أف يعرفوا عف ابف 
رشيؽ، في الوقت الذي نجد فيو عشرات مف األسماء الالمعة في 
تاريخ األدب والفكر العربي واإلسالمي، ممف يحتاج طالب ىذا 

. الصؼ معرفة شيء عنيـ
 ال يكفي تنظيـ الوحدة الدراسية عمى أساس مف اختيار مادتيا -ٕ

 بؿ ال بد أف يشمؿ ىذا التنظيـ طرؽ التدريس، بحيث 0ومضمونيا
 :يراعى فيو ما يأتي

وحتى أوضح كيؼ . ال بد مف االبتعاد عف التمقيف قدر اإلمكاف-        أ
إنو : يمكف أف يبتعد المدرسوف عف التمقيف في العممية التعميمية، أقوؿ

عند تدريس الوحدات التي تبنى عمى نصوص مف القرآف الكريـ، ال 
بد أف يرجع المدرسوف إلى أحد التفاسير، لقراءة تفسير ىذا النص مف 

. ذلؾ التفسير
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وبالمقابؿ، ال بد أف يكوف المعمـ قد جيز مسائؿ معينة يطالب 
. طالبو أف يحضروىا مف ذلؾ التفسير، أو مف أي تفسير يشاؤونو 

أما أف يذّيؿ النص القرآني . ىذا ىو الذي يحقؽ الفيـ واالستيعاب
فقدر غير كاؼ، إال عندما تنقطع السبؿ  (الفيـ واالستيعاب)بأسئمة 

.  بالمعمـ والطالب أف يحصموا عمى تفسير لمقرآف، وقمما يحدث ذلؾ
        عمى أف أسئمة الفيـ واالستيعاب ال يكفي أف تكوف أسئمة مف 

النمط التقميدي الذي نجده في األسئمة اآلتية، المأخوذة مف وحدات مختمفة مف 
: كتاب الصؼ السادس االبتدائي

 في عبادة األصناـ؟ – عميو السالـ –ما حجة قـو إبراىيـ  -ٔ
الحظ كيؼ أف السؤاؿ قد جعؿ لقـو إبراىيـ عميو السالـ حجة 

أي أف التمميذ مطالب بأف يبحث عف . في عبادة األصناـ
. فيذا خطأ ما بعده خطأ.  ىذه الحجة

 
وميزاتو؟  (غاليميو)ما مكونات مرقب -ٕ

 الحظ كيؼ أف ىذا السؤاؿ يدفع المتعمميف إلى الوراء بداًل 
والحظ كيؼ جعؿ لو ميزات أقؿ ما . مف أف يدفعيـ إلى األماـ

يقاؿ إنيا لـ تعد مف باب المزايا في شيء في ىذه األياـ، وذلؾ 
 0بالقياس إلى التقدـ اليائؿ في بناء المراقب

 ما عالقة النسب التي تجمع زيف العابديف بالنبي صمى اهلل  -ٖ
عميو وسمـ؟ 

ىذا السؤاؿ لو كاف موجيًا لتالميذ الصؼ الثاني األساسي 
أما أف يوجو إلى تالميذ الصؼ السادس ليعرفوا ً. لكاف مناسبا

أف زيف العابديف ىو أحد أحفاد النبي صمى اهلل عميو وسمـ 
ففيو تأمؿ ونظر؛ فما القدرات العقمية والميارات الذىنية التي 

يحتاج التمميذ إلى تشغيميا حتى يعرؼ ىذه المعمومة ؟ 
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في أذىاف  (الفيـ واالستيعاب)مف الواضح أف مفيـو 
مؤلفي الكتاب، وسائر كتب المغة العربية في المرحمتيف 

األساسية والثانوية يعني تذييؿ الوحدة أو النص، بمجموعة 
 0مف األسئمة التي ليس ليا عالقة كبيرة بالفيـ واالستيعاب 
الفيـ واالستيعاب يقتضي أف يكوف السؤاؿ الموجو إلى 

ىذا . المتعمميف في صورة قضية أو مشكمة تحتاج إلى حؿ
. ىو التصور األمثؿ في بناء أسئمة الفيـ واالستيعاب

 أف تقدـ – باعتبار األىـ فالميـ –ومما يعنيو تنظيـ الوحدة - ب
عند الوحدات ذات الشأف في المضموف، عمى التي أقؿ منيا شأنًا 

 وفي األعـ األغمب روعي مثؿ ىذا في 0ترتيب وحدات الكتاب
ف كاف ذلؾ المبدأ قد خولؼ أحيانًا قميمة دوف  كتب المغة العربية، وا 

 (الثقافة األدبية والمغوية)وبياف ذلؾ أف كتاب . مسوغ لممخالفة
لمصؼ األوؿ الثانوي، قد جاء ترتيب الوحدات فيو عمى خالؼ 

رعاية : فمدار الوحدة األولى مف ذلؾ الكتاب نص عنوانو.  المعيود
.  وأما الوحدة الثانية فمدارىا حوؿ سورة الرحمف0الشباب في األردف

 –الوطف العربي :"وأما الوحدة الثالثة فمدارىا حوؿ نص عنوانو
ومدار الوحدة الرابعة حوؿ مقتطفات مف . تحديات وأفكار ورؤى
  0خطبة حجة الوداع

        إنني ألتساءؿ عف األىمية التي تسوغ تقديـ وحدة رعاية الشباب 
الوطف )في األردف عمى سورة الرحمف، واألىمية التي تسوغ وحدة 

 ولكف 0عمى خطبة حجة الوداع ( تحديات وأفكار ورؤى–العربي 
مف الضروري أف نشير إلى أف الكتاب المذكور قد قسمت مادتو 

؛ فالوحدة األولى لممطالعة، والثانية (المطالعة والنصوص)إلى 
غير أف . لمنصوص، والثالثة لممطالعة، والرابعة لمنصوص، وىكذا

ىذا ال يمكف أف يكوف مسوغًا لتقديـ أي موضوع عمى سورة مف 
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القرآف الكريـ، أو لتقديـ أي موضوع ألي كاتب عمى نص مف 
.   اليدي النبوي

 مف حيث –        وأضيؼ إلى ذلؾ أف القارئ ال يجد أي فاصؿ 
بيف النصوص التي خصصت لممطالعة، وتمؾ التي - المعالجة

: خصصت لمنصوص؛ فكؿ واحد منيا مذّيؿ بالعناويف اآلتية
 إنؾ 0والتطايقات النحوية، والمناقشة والتحميل، المعجم والدولة

لتقرأ نصًا وقد خصص لممطالعة، ونصًا آخر خصص لممطالعة، 
فال تجد بينيما فرقًا في معالجات المعجـ والداللة، والمناقشة 

إنيا طريقة واحدة لممطالعة . والتحميؿ، والتطبيقات النحوية
والنصوص، فما المعيار الذي يجعؿ نصًا ما قاباًل لمدرس في 

حصة المطالعة، ونصًا آخر قاباًل لمدراسة في حصة النصوص؟ 
. ىذا ىو الذي ال نجد لو استراتيجية تحدده في ىذا الكتاب

 دوف –         لقد جاء في مقدمة الكتاب المذكور أف النصوص 
ألف " قد خّصص ليا ما سّمي بجو النص –موضوعات المطالعة 

قطع النصوص في أغمبيا مشبعة بالسياؽ الوجداني األدبي الذي 
 0"يدفع الطالب لتأمؿ بواعث كتابة النص كي يتييأ لفيمو واستيعابو

والدليؿ عمى ذلؾ . وىذا تفريؽ غير حاسـ بيف المطالعة والنصوص
يف مف نصوص المطالعة في ىذا الكتاب مشحوناف بالسياؽ  أف نصَّ

أما النص األوؿ فيو موضوع المطالعة في الوحدة السادسة . الوجداني
ومثؿ ذلؾ يقاؿ عف موضوع المطالعة . الجماؿ والفف: عشرة، وعنوانو

وبالمقابؿ فإني . حقوؽ األطفاؿ: في الوحدة الثامنة عشرة وعنوانو
لست أدري ما السياؽ الوجداني الذي في النص الواقع ضمف دائرة 

المقامة الموصمية ؟ : في الوحدة التاسعة عشرة، وعنوانو (النصوص)
كتب المتطماات اإلجاارية لممرحمة الثانوية - ب

 اعُتمد في بناء كتب المتطمبات اإلجبارية لمصفيف األوؿ والثاني الثانوييف، في 
 فقد أفاد مؤلفوىا مف 0الفرعيف األدبي والشرعي، عمى إبراز درجة التخصص
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الحصص المقررة لممتطمبات اإلجبارية، في تعميؽ النظر إلى القضايا والمسائؿ 
 0المغوية واألدبية

ف كانت   ومف الجيد أف ىذه الكتب تركز عمى القضايا المغوية الرئيسية، وا 
 وتبيف ذلؾ مف حديثنا عف ثالثة مف كتب الصؼ 0موجزة في أحياف كثيرة

: الثاني الثانوي األدبي والشرعي وىذا بياف ذلؾ 
 أحاط كتابا النحو والصرؼ بالقضايا الرئيسية في النحو والصرؼ،  .ٔ

وقد اعتمد المؤلفوف الطريقة التي سار . مف غير إطالة وال إسياب
عمييا عمّي الجاـر ومصطفى في سمسمة كتب النحو الواضح، وىي 

ف كاف تدريس النحو  طريقة أثبتت جدواىا في تدريس النحو، وا 
 0يحتاج إلى طريقة مبتكرة تتجاوز ما توصؿ إليو الجاـر وأميف
ذكر مؤلفو كتاب النحو والصرؼ لمصؼ الثاني الثانوي 

وقد ألفت وحدات الكتاب بتوجيو منيجي يعتمد :" (األدبي والشرعي)
مبدأ التعمـ الذاتي الذي يتيح لمزمالء المعمميف أف يكمفوا طمبتيـ 

قراءتيا قبؿ عرضيا، لتتكوف لدى الطمبة معرفة أولية بمادة الوحدة، 
تساعدىـ في فيميا، وتتيح ليـ فرصة السؤاؿ واالستفسار عف 

 0 (20) " بعض القضايا التي تشكؿ عمييـ
ومف الواضح بعد استعراض الكتاب، أنو ال يوجد فيو أي اعتماد 

وقد قمت إف الكتاب قد اعتمد طريقة عمي . عمى مبدأ التعمـ الذاتي
، وىي طريقة مبنية عمى االنتقاؿ مف األمثمة إلى المناقشة،  الجاـر

ف  فالقواعد، فالتمرينات وليست ىذه ىي طريقة التعمـ الذاتي، وا 
 0كنت ال أنكر جدواىا في تدريس النحو 

                                                 

 .2مقدمة كتاب النحو والصرؼ لمصؼ الثاني الثانوي األدبي والشعري، ص. 20
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استوعب كتاب النقد األدبي والعروض لمصؼ الثاني الثانوي  .ٕ
لألدبي والشرعي مالمح أساسية مف النقد األدبي، ابتداء مف معنى 

المصطمح، والسمات العامة لمنقد العربي القديـ في العصور 
اإلسالمية، ثـ النقد األدبي العربي الحديث ابتداء مف مدرسة 

وخصصت الوحدة األخيرة مف . الديواف، ثـ المناىج النقدية الحديثة
الكتاب عمـ العروض في ما ال يزيد عمى سبع وعشريف صفحة، 

 0وىو قدر ضئيؿ جدًا سببو سوء توزيع الحصص
لمصؼ الثاني الثانوي  (ظواىر في األدب العربي)        أما كتاب 

األدبي والشرعي فقد اختار مؤلفوه موضوعات رئيسية مف مختمؼ 
األطالؿ في الشعر الجاىمي، : العصور في األدب العربي، وىي

وشعر فتح بالد الشاـ، والغزؿ العذري، وظاىرة البديع، والمقامات، 
والموشحات، والشعر الصوفي، وشعر الثورة العربية الكبرى، والسَّير 

 0والمذكرات
        عمى الرغـ مف جودة كتب المغة العربية في األردف، مف حيث 
المستوى، ما زالت دوف المستوى المطموب مف حيث اإلخراج، إذا 
ذا قابمناىا كتب  قابمناىا بكتب الرياضيات والعموـ في األردف، وا 
المغة العربية األردنية بنظائرىا في بعض البالد العربية األخرى 

  0كاإلمارات العربية المتحدة مثالً 
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 0 1984دار الفرقاف، :  عماف0 األصالة والمعاصرة
منياج المغة العربية وخطوطو  0 الفريؽ الوطني لمبحث المغة العربية 09

 منشورات وزارة التربية والتعميـ 0العريضة في مرحمة التعميـ األساسي
  0 1991األردنية ،

 منياج المغة العربية وخطوطو 0العربية الفريؽ الوطني لمبحث المغة 010
 منشورات وزارة التربية والتعميـ 0العريضة في مرحمة التعميـ الثانوي 

 0 1994األردنية، 
دار :  عماف0(2ط)تفريد التعميـ  0 مرعي ،توفيؽ؛ ومحمود الحيمة011

 0 2002الفكر، 
 0 مجموعة كتب المغة العربية لممرحمة األساسية في األردف012
 0 مجموعة كتب المغة العربية لممرحمة الثانوية في األردف013
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