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: مقّدمة

ليس تعمـ المغة حكران عمى المناىج المغكية، كليس تعميـ العربية حكران عمى 
أساتذتيا، بؿ يدعكنا الكعي المغكم إلى أف نجعؿ كؿ ما ييممى كييكتب بمغتنا كسيمة 

فالمغة كعاء العمـ، كحاضنة التراث، كأداة التكاصؿ، ككسيمة . مف كسائؿ تعمميا
. التعبير

كمما تجدر اإلشارة إليو أفَّ مف الكعي المغكٌم عند الباحثيف كالميتميف، النظر 
إلى المغة في تعمـ العمـك مف كجيتيف متبادلتيف، ال تقؿ كؿ كجية في قيمتيا عف 

: الكجية األخرل، كىاتاف الكجيتاف ىما

.  المغة وسيمة إليصال المادة العممية في العممية التعممية:  ووً 

فيجدر مف ىذه الكجية أف نتخير ألفاظنا المغكية المعبرة، كأف نصكغ الفكرة 
 (المفظية)العممية بما يناسبيا مف عبارات كاضحة، كأال تطغى الصنعة المغكية 

. عمى مراد الفكرة كمقاصدىا

.  المغة غاية من الغايات المراد تحقيقيا في تدريس المادة العممية:  انياً 

بمعنى أفَّ دراسة القانكف الفيزيائي مثالن تتـ في إطار الصكاب المغكم، كحسف 
. العبارة، كصٌحة التركيب، كسالمة الصياغة، كحسف اختيار المفظ

كبيف ىاتيف الكجيتيف يقؼ التحدم أماـ عمماء األمة كمفكرييا، ال سيما 
المغكييف منيـ، فيـ مدعٌكف إلى تقديـ المادة العممية مف أجؿ أف يتعمـ النشء 

العمكـ كيتعرؼ عمى نظرياتيا كقكانينيا، كفي الكقت نفسو يجدكف أنفسيـ مدعٌكيف 
. إلى الحفاظ عمى الطابع المغكم كسالمتو، مف غير إفراط كال تفريط
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كتبدك الغاية في ىذا الطرح قيمة مكتسبة بطريقة غير مباشرة، كىذا ال ينقص 
 (كمنيا المغكية)مف قدرىا شيئان، بؿ عمى النقيض مف ذلؾ تمامان، فإفَّ الميارات 

التي يمكف تعمميا بطرؽ غير مباشرة تتعمـ كيتـ إتقانيا بشكؿ أفضؿ مف لك قٌدمت 
كىذا ما يجعؿ االىتماـ بالمغة بكصفيا غاية مف غايات تعميـ . مباشرة لممتعمميف

. العمكـ في مناىجنا ذات أىمية خاصة

: منيجية البحث

اعتمد الباحث في دراستو ىذه عمى المنيج الكصفي التحميمي المشفكع ببعض 
الدراسات اإلحصائية، الستجالء الحقيقة العممية المتعمقة بكاقع المغة العربية في 
تعميـ المكاد العممية في المناىج المدرسية األردنية، كاختار مادة الفيزياء لمصؼ 
. العاشر األساسي عينة يمكف تعميـ نتائجيا عمى بقية المناىج العممية المدرسية

: ومرَّ البحث بمراحل مختمفة يمكن تصويرىا باآلتي

مرحمة االستقراء، كفي ىذه المرحمة اٌطمع الباحث عمى منياج مادة :  ووً 
كرصد الباحث . الفيزياء المقرر مف قبؿ كزارة التربية كالتعميـ في مدارس المممكة

. ممحكظاتو عمى المقرر مف جكانب عديدة سيرد ذكرىا في ثنايا البحث

مرحمة التجريب، كفي ىذه المرحمة حضر الباحث دركسان متعددة في :  انياً 
. بعض مدارس المممكة، استمع مف خالليا إلى دراسة بعض المكضكعات المقررة

مرحمة الكصؼ كالتحميؿ، كفييا قٌدـ الباحث كصفان لمكضكعات المقرر، :  ال اً 
ما ليا كما عمييا، كتحميالن لممكاقؼ الصفٌية التي تَـّ مف خالليا تدريس تمؾ 

. المكضكعات في ضكء استخداـ المغة العربية كسيمة لمدراسة

: منياج الفيزياء لمصف العاشر األساسي، وصف لغوي
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كزارة التربية -كتاب الفيزياء الصادر عف إدارة المناىج كالكتب المدرسية
 كالذم 2005كالتعميـ األردنية، لمصؼ العاشر، كالمقرر في طبعتو األكلى عاـ 

 فـ، كتاب يقع في مائتي2008، 2007، 2006أعيدت طباعتو في األعكاـ 
. كعشريف صفحة تقريبان مف القطع الكبير

كيتألؼ الكتاب مف كحدتيف، تشمؿ األكلى ثالثة فصكؿ، ىي مقرر الفصؿ 
الدراسي األكؿ، كتشمؿ الثانية أربعة فصكؿ، ىي مقرر الفصؿ الدراسي الثاني، 

كيمكف كصؼ المنياج مف الناحية المغكية في ضكء . ليككف مجمكع الفصكؿ سبعة
: المحكريف اآلتييف

المحور الشكمي : المحور األول

في  (المفظية)مراعاة الجكانب المغكية الشكمية : كنقصد بالمحكر الشكمي
كالمتأمؿ في كاقع المغة العربية في تقديـ ىذه المادة العممية . صياغة المادة العممية

: في منياج الفيزياء لمصؼ العاشر، يمحظ الجكانب اآلتية

حرص المنياج ػ إلى حٌد ما ػ عمى ضبط المادة المغكية، ضبطان لـ :  ووً 
فحسب، بؿ ييمحظ أيضان  (العالمات اإلعرابية)يقتصر عمى حركات أكاخر الكمـ 

.  مراعاة ضبط كثير مف الحركات البنائية لكثير مف األبنية الصرفية

كىذا الضبط عمى قدر كبير مف األىمية، فبالقدر الذم يساعد عمى إيصاؿ 
الفكرة كدفع المبس، بالقدر الذم ينمي الميارة المغكية لدل المتعمميف، كيسيـ في 

.  رفع سكٌيتيا
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اختيار  نواع الخطوط :  انياً 

تبدك المادة العممية المبثكثة في طيات منياج الفيزياء لمصؼ العاشر في تشكيمة 
كاسعة مف الخطكط العربية التي تراكحت بيف خط النسخ لسرد المادة العممية، كأحيانان 
خط الرقعة، كالخط الككفي لمعناكيف الرئيسة، مع االستعانة بحجـ الخط كاختيار المكف 

كال يخفى أفَّ مراعاة ىذا الجانب الشكمي . كفؽ ما يقتضيو السياؽ كالمكقؼ التعميمي
. يحقؽ أىداؼ المادة العممية مف حيث فيـ الفكرة، كسبر أغكارىا

كلكنو مف الناحية المغكية يحقؽ قيمة قد ال تبدك محسكسة بطريقة مباشرة، أال 
كالمقصكد بيذا . كىي تعزيز مكانة العربية في نفكس المتعمميف، كتمكينيا في ذائقتيـ

أم أف يتحقؽ بيذا الجانب . أف ييجعؿ مف المغة أداة تكصيؿ أكالن، كقيمة جمالية ثانيان 
الغاية النفعية كالغاية الجمالية، كغني عف الذكر أف الغاية الثانية ال تقؿ قيمة عف 

. األكلى

مراعاة عالمات الترقيم، والترتيب النصي :  ال اً 

ال يخفى عمى المتأمؿ في منياج مادة الفيزياء لمصؼ العاشر، الحرص الذم 
خراجو إخراجان حسنان  فقد . أكاله مصممك المنياج كمؤلفكه عمى تحقيؽ ىذا الجانب، كاإ

حفظ النص عالماتو التي يستحقيا، كرتبت فقراتو بالطريقة الالئقة، كىذا كما سبؽ 
القكؿ يحقؽ الغايتيف السابقتيف، كيمقي بظاللو عمى تمكيف المادة العممية مف جية، 

. كالمغكية مف جية أخرل في نفكس المتعمميف

كلكف المستعرض بتأمؿ لمنياج الفيزياء لمصؼ العاشر، يمحظ أف الحرص عمى 
المحكر الشكمي لـ يستكؼِّ حٌقو، إذ يبرز التفاكت في ضبط األلفاظ، كمراعاة ما 

 مف 93-92أنظر ص . كفيما يأتي نمكذج ليذا المأخذ. يقتضيو شكؿ النص كترقيمو
.  في البحث7-6كتاب فيزياء الصؼ العاشر، كىما الصفحتاف 
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: كبعد التدقيؽ في ىاتيف الصفحتيف، يمكننا أف نسجؿ الممحكظات اآلتية
ليس ىناك حرص عمى ضبط  واخر الكمم في النص :  ووً 

كال حجة إلسقاط حركتيا بسبب الكقؼ، . في العنكاف لـ تضبط" الثالث"كممة - 
بطت كممة الماء  . (آخر كممة في العنكاف)فقد ضي

.  92في الفقرة األكلى السطر األكؿ ص " نتائج: "كممة- 

. سقطت حركات إعراب كممات السطر األخير كميا مف الفقرة األكلى- 

 مف الصفحة نفسيا  6 ككممة الكرقة السطر 12 السطر 93ص " زيادة"كممة - 

.  مف األسفؿ في الصفحة نفسيا أيضان 4كممة العرض السطر - 

. الثاني الصكاب كؿٌّل :  الفقرة الثانية السطر92ص " كؿ"كممة - 

.  حؽ النكف أف تككف ساكنة ال مفتكحة4 السطر 93ص " أف"كممة - 

إعرابيا أف تككف منصكبة كعالمة نصبيا الفتحة، ال أف تككف " الفيـ"كممة - 
. ساكنة

.  مف أسفؿ كجيازى كليس كجيازً 5 السطر 93كممة جياز ص - 

إغفال ىمزة القطع :  انياً 

.  السطر الرابع مف األسفؿ93كممة إعدادىا ص - 

.  السطر الثاني مف األسفؿ93ص " إلييا"كممة - 
إىمال الّشّدة :  ال اً 

َـّ 92السطر األكؿ ص -  .  كممة ث

.   كممة مقٌدمة92السطر الثالث مف األسفؿ ص - 
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.  9 ككممة مبٌيف في الصفحة ذاتيا السطر 7 السطر 93 بيانٌية ص ةكمـ- 

.  السطر الثالث مف التقييـ الذاتٌي 93كممة بيانٌي ص - 

. كممة الذاتي مف عنكاف التقييـ الذاتيٌ - 

.  السطر الثاني مف األسفؿ ككذلؾ كممة المكادٌ 93كممة أىـٌ ص - 

.  السطر األكؿ مف عنكاف التقييـ الذاتيٌ 93ص " كممة كظفتي - 

.  السطر الخامس مف عنكاف التقييـ الذاتيٌ 93الكاردة ص " ضٌمنتي "كممة - 

.  الثامف مف عنكاف التقييـ الذاتيٌ 93ص " رٌكزتي "كممة- 

. الٌشٌدة الكاجبة عمى الحرؼ الشمسي بعد دخكؿ الالـ الشمسية في الكتاب كٌمو- 

ضبط بناء الفعل المبني لممجيول : رابعاً 

،كيمحظ في الكتاب كٌمو إغفاؿ ضبط " أجريتً " السطر السادس 92ص - 
بنية الفعؿ المبني لممجيكؿ الذم يقتضي ضـ الحرؼ األكؿ ككسر فائو إف كاف 

. ثالثيان، أك عينو إف كاف غير رباعي

الضبط الصرفي الصحيح لأللفاظ الشائعة اوستخدام : خامساً -

مثؿ كممة تجربة التي يكثر كركدىا في المنياج حيث ينطقيا الطالب بضـ - 
. 93-92كقد كردت ىذه المفظة تسع مرات في الصفحتيف . الراء ال كسرىا

ضبط عالمات الترقيم : سادساً 

. 92الفاصمة في السطر األكؿ ص - 

.  ككذلؾ السطر الثاني مف األخير93الفاصمة في السطر الثالث ص - 
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المحور المضموني  : المحور ال اني

كيتمثؿ ىذا المحكر في . كنقصد بو الصياغة المغكية لممادة العممية في المنياج
االستخداـ لكؿ ما ىك لغكم مف أجؿ التعبير عف الفكرة، كانتقاء األلفاظ، كأدكات 

كاإلحاالت ... الربط بيف الجمؿ كالفقرات، كاختيار أنكاع الجمؿ، كأزمنة الفعؿ
 ، الضميرية كالمراكحة بيف اإلضمار كالذكر، كدقة المصطمح في تصكير المفيـك

كمراعاة المصطمح في المغة األجنبية، كتجنب األخطاء الشائعة، كفصاحة العبارة، 
كسالمة التركيب، كالفصؿ كالكصؿ، كالتقديـ كالتأخير، كالحذؼ كالذكر، كاإلنشاء 

... كالخبر

كالحقيقة أفَّ ىذه األمثمة ىي عينات ذكرناىا عمى سبيؿ التمثيؿ ال الحصر 
. لتصكير كاقع العربية في تعميـ المادة العممية في مناىجنا الدراسية

كالمحكر المضمكني ػ بزعمنا ػ ىك حجر الزاكية كمرتكز البناء في جعؿ المغة 
 كضكح لكيبنى عمى المحكر الثاني مد. قالب المادة العممية في العممية التعميمية

. العبارة كغمكضيا، مما ينتج عنو سيكلة المادة العممية أك صعكبتيا

كفيما يأتي عرض لنمكذج المحكر المضمكني كمحاكمتو في تصكير كاقع المغة 
: العربية في تعميـ مادة الفيزياء لمصؼ العاشر األساسي

:   الفقرة األخيرة76كرد ص : النمكذج األكؿ

كالشبكية نسيج مف الخاليا الحساسة لمضكء تتجمع نياياتيا العصبية في "
العصب البصرم  الذم ينقؿ الخياؿ إلى الدماغ ليقـك بإدراكو بناء عمى خبراتو 

ذا أردنا أف نحمميا، كجدنا أنفسنا ..." السابقة ىذه العبارة مف الناحية المغكية مركبة، كاإ
: أماـ الجمؿ اآلتية

. (ثـ كرد اإلخبار عنيا بخبر ثافو ). الشبكية، نسيج مف الخاليا الحساسة لمضكء .1
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كىذه الجممة مكصكلة بكساطة )  (تتجمع نياياتيا العصبية في العصب البصرم) .2
.  ("الذم"االسـ المكصكؿ 

كىي جممة معممة بكساطة أداة  (كىذه جممة الصمة)ينقؿ الخياؿ إلى الدماغ  .3
". الالـ"التعميؿ 

 .يقـك بإدراكو بناء عمى خبراتو السابقة .4

: كيمكف تصكير الرسـ الترابطي بيف أجزاء ىذه العبارة عمى النحك اآلتي
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كالمتأمؿ في ىذا المخطط المغكم كشبكة العالقات بيف أجزاء النص، يمحظ 
 في جممة كالدماغ كالخياؿ كالعصب البصرم الشبكيةأنو قد تناكؿ الحديث عف 

كيزيد مف تعقيدىا إذا تتبعنا انتقاؿ الضمائر . مركبة، أك إف شئت سميتيا بالمعقدة
: فييا، كفيما يأتي مخطط لحركة الضمير في النص السابؽ

. الشبكية، نسيج من الخاليا الحساسة لمضوء

   (الذي) تتجمع نياياتيا  العصبية في العصب البصري 
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أصدؽ ما تكصؼ بو العبارة السابقة في ضكء ىذه الشبكة مف العالقات بيف 
عبارة مكثٌفة، اختزلت ثالثة مفاىيـ معان : أجزاء التركيب، كحركة الضمائر فييا أنيا

في سياؽ الحديث عف الشبكية محكر النص، فعٌرفت الشبكية كعٌرفت كظيفة 
كما كشفت  حركة انتقاؿ الضمائر في . العصب البصرم، كعٌرفت كظيفة الدماغ

النص عف لبس يمكف أف يقع فيو المتعمـ، كذلؾ أف إظيار الضمائر مف كجية 
. نظرنا أجدل مف استتارىا في إيصاؿ ىذه الفكرة العممية

كأعتقد أف تفكيؾ أجزاء النص السابؽ ليصار إلى تعريؼ كؿ مفيـك ككظيفتو 
: لتككف عمى النحك اآلتي. التي يقكـ بيا أجدل نفعان مف ىذا االختزاؿ المكٌثؼ

كالشبكية نسيج مف الخاليا الحساسة لمضكء، تتجمع نياياتيا العصبية في )
كيقـك العصب البصرم بنقؿ الخياؿ إلى الدماغ الذم يقـك . العصب البصرم

. (بإدراؾ ىذا الخياؿ بناء عمى خبراتو السابقة

ليس القصد تخطئة ما كرد في المنياج بؿ جعمو أكثر كضكحان، كأقرب تناكالن، 
. ال سيما أفَّ لغة المادة العممية لغة ال تحتمؿ التأكيؿ

ًن مما سبؽ، فإفَّ التكصية بمراجعة المادة المغكية، في ضكء  كانطالقاي
المحكريف السابقيف، التي احتكت المادة العممية في المناىج الدراسية، ال غنى 

كالفيزياء جزء مف ىذا . ( )عنيا، ككذلؾ العناية بالمصطمحات كمفاىيميا كترجماتيا
.  الكـٌ المشار إليو كٌمو

                                                 

تجدر اإلشارة  إلى معجـ مصطمحات الفيزياء، الصادر عف المنظمة العربية لمتربية كالثقافة -  
، كجيكد ىذه المنظمة في خدمة العربية كالبحث العممي كالتعريب المغكم ككذلؾ إلى . كالعمـك

محمكد .  ، كمساىمة د1982بكرم عادؿ في كتابو تعريب العمـك الطبٌية، دمشؽ . مساىمة د
 .1982إبراىيـ في تعريب العمـك اإلنسانية، الصادر في دمشؽ 
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: المستوى المغوي في تعميم مادة الفيزياء ومدى إسيامو في رفع سوّية المتعممين

نسعى في ىذا الجانب إلى قياس مدل اإلفادة التي يجنييا المتعممكف مف 
خالؿ المادة المغكية التي احتكت المادة العممية في منياج مادة الفيزياء نمكذجان 

. لممناىج العممية المتعٌممة
سبؽ أف تعرضنا لكصؼ منياج مادة الفيزياء لمصؼ العاشر األساسٌي، 

ذا كاف كاضعك المنياج قد حرصكا إلى حٌد ليس  كاستعرضنا لمجيد المبذكؿ فيو، كاإ
بقميؿ عمى ضبط المادة المغكٌية، كرصد المصطمحات العممية، كالتعريؼ بيا كذكر 

مقابميا في المغة اإلنجميزية، كرصد عالمات الترقيـ كتنكيع الخطكط كترتيب 
:  فإفَّ السؤاؿ المطركح...الفقرات

؟ ما مدى توافق ما ىو مكتوب في المنياج مع ما ىو معروض في األداء
ىؿ يحرص معممك كمتعممك المادة العممية في مناىجنا الدراسية عمى القراءة المغكية 

؟ ما قيمة ضبط النص إذا (كما ىك ثابت في المنياج": عمى األقؿ"بؿ قؿ )السميمة 
بط؟ ىؿ تطغى داللة الفكرة عمى سياقيا كتركيبيا؟  لـ يقرأ كما ضي

الحقيقة المؤلمة التي يكتشفيا الباحث أفَّ اليٌكة كاسعة بيف ما ىك مكتكب كما 
فمف خالؿ حضكر : ىك معمكؿ في دراسة المكاد العممية في مناىجنا الدراسٌية

بعض دركس مادة الفيزياء في غير مدرسة كعند غير مدرس، لـ نمحظ إيالء 
الجانب المغكم األىمية التي يستحقيا، بؿ لـ نمحظ مراعاة ما ىك ماثؿ لغكيان في 

.  المنياج، كىك الحٌد األدنى الذم نطمبو
بؿ ينصب الجيد في إيصاؿ القانكف الفيزيائي، كالمعادلة الرياضٌية، كشرح 

التجربة كنتائجيا، بمغة غير ممتزمة لغكيان، كيسيـ في ىذا أٌف مقٌكمي ىذه المكاد ال 
يحاسبكف عمى انتياؾ حرمات المغة، كىذا إف كاف في مدارسنا صادقان، فإنَّو في 

. جامعاتنا أصدؽ
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كعميو، فإفَّ الجيد المبذكؿ مف الناحية المغكية في تعميـ المكاد العممية ال 
يحقؽ أىدافو؛ نظران لزىد المعمميف فيو، كأقؿ ما يطالب بو ىؤالء ىك االلتزاـ بما ىك 

. مكجكد مف غير إنقاص أك تحريؼ

كلعؿ ما يزيد األمر عجبان في سياؽ الحديث عف تعميـ المكاد العممية في 
مناىجنا المدرسية كالجامعية، ىك أفَّ القائميف عمى تعميـ ىذه المكاد ال يقبمكف 

بحاؿ، كال ييدأ ليـ باؿ إف أخطأ المتعمـ بالمصطمح في المغة اإلنجميزية، ككذلؾ 
ـى ييستياف بالخطأ  في التركيب المغكم اإلنجميزم ػ كأخص ىنا التعميـ الجامعي ػ فم

ـى ال يحرصكف عمى سالمة لغتيـ كما ! المغكم في العربية عند ىؤالء أنفسيـ؟ كل
! يحرصكف عمى سالمة لغة غيرىـ؟

أعتقد أفَّ عمماء العربية ليسكا فقط مف يطالب أف يككف مف حماتيا، بؿ إفَّ 
األمة بكؿ عممائيا كمتعممييا، ينبغي أف تصؿ إلى درجة الكعي الحضارم الذم 

فال يتبادرفَّ إلى ذىف أحد أفَّ . "يجعؿ مف كؿ فرد منيا أحد حماتيا ككصٌيا عمييا
التجديد متكقؼ عمى نشاط المجامع المغكٌية، كعمى اجتياد المغكييف العامميف في 
إطارىا، أك خارج ىذا اإلطار في المؤسسات الثقافية كفي دكر النشر، إفَّ تجديد 

 ()."ميٌمة تقع عمى عاتؽ كؿ مف يتحدث بيذه المغة...المغة العربية 

كليا مف اإلمكانيات . فالعربية لغة عمـ استكعبت يكما العمكـ بشتى أصنافيا
نقؿ محمد . كالكسائؿ ما يجعميا قادرة عمى مكاكبة المستجدات العصرية كالعممية

: ()العمايرة رحمو اهلل عف البشير التركي
                                                 

دراسات في المغة العربٌية الفصحى كفي طرائؽ تعميميا، أنطكاف صٌياح، دار الفكر المبناني، -  
 .8 ص1/1995بيركت، ط

. 383 ص 1/2002بحكث في المغة كالتربية، محمد العمايرة، دار كائؿ، عماف، ط-  
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حريص عمى تأكيد أف العربية لغة عمـ، " العربية لغة عمـ"كالبشير التركي في "
ألنيا كانت الركف األساسي ألكبر حضارة عرفتيا البشرية كما زالت تعيش في 

." ظٌميا

كلذلؾ فإفَّ القراءة السميمة لممادة العممية في مناىجنا الدراسية، كمراعاة ما 
جاء فييا مف دقة الضبط، كتعريب المصطمحات، كسالمة التراكيب أقؿ ما نكصي 

كذلؾ بمغة عربية فصيحة تحقؽ التكاصؿ المغكم . بو القائميف عمى تعميـ ىذه المكاد
فال نريد مف الفيزيائي أف . كالتعبير العممي مف غير أف يطغى أحدىما عمى اآلخر

يحفظ المعمقات، كال أف يعرب المفضٌميات، بؿ يراعي الجيد المبذكؿ كيؤازر الحٌس 
: ()يقكؿ رياض قاسـ. المغكٌم ما استطاع

تمؾ المغة التي تعني بالضركرة االندغاـ ...لـ تعد المغة العربية الفصحى "
ٌنما أصبحت تتحدد بأنيا االختيار  بالماضي التراثي، كتبنيو كما ىك عمى عكاىنو، كاإ

االستمياـ التراثي كالتبني التاريخي التراثي، ابتغاء فيـ كتمبية : قالتراثي بصيغتي
االحتياجات العممية كالنظرية لكاقع الحاؿ الحضارم كالفكرم المعاصريف في أفقيما 

." المستقبمي

كليست الدعكة في ىذا السياؽ إلى تفصيح القكؿ كالحذلقة المغكية في عركض 
المادة العممية، بؿ إفَّ الجمع بيف السالمة المغكية ككضكح العبارة العممية في 

بؿ تتصؿ ىذه الدعكل بالمادة المغكية أيضا في . عرض المادة العممية ىي المبتغى
كليذا فإفَّ الجمع بيف األصالة كالحداثة في مفيكميما الجديد غاية . المكاد اإلنسانية

.  لغكية تعميمية ال يمكف االستغناء عنيا
                                                 

رياض قاسـ،  (1960-1901لبناف )اتجاىات البحث المغكم الحديث في العالـ العربي، -  
 .325  ص 1/1982مؤسسة نكفؿ ط
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: ()كيضيؼ رياض قاسـ
العكدة إلى الماضي كاالنصيار في أحكاـ ...فاألصالة لـ تعد تعني "
كعمى ىذا األساس يتاح لنا استنباط عالقة انسجاـ عميؽ بيف األصالة ...المغة

."  كالمعاصرة في المغة، بحيث أفَّ كال منيما تغدك أحد كجيي قضية كاحدة
كليس مف نافمة القكؿ أف يخضع القائمكف عمى تدريس المكاد العممية لدكرات 
لغكية ليس مف أجؿ تعميميـ المغة كقكاعدىىا فحسب، بؿ مف أجؿ تكعيتيـ بأىمية 

.  مراعاة الجانب المغكم الذم زىدكا فيو بحسف نٌية كطيب خاطر
ماميا مجمع المغة  كأعتقد أف أقساـ المغة العربية في الجامعات األردنية كاإ

. العربية يمكنيا أف تقكد ىذا األمر، كأف تتحمؿ ىذا العبء
ذا انتقمنا إلى المشيد المغكم التعميمي لممكاد العممية في كطننا العربٌي،  كاإ

ىل يوجد لغة عربية عممية مشتركة في العالم العربي؟ : طالعنا السؤاؿ التالي
فقد عرض لو . الحقيقة أف ىذا السؤاؿ ليس جديدا في البحث العممي كالمغكم

إفَّ ىذه المغة ال تكجد، كلكنيا : "المنجمي الشممي مف قبؿ، كأجاب عنو بكؿ صراحة
فكؿ قطر يستعمؿ في ميداف العمـك لغة عربية خاصة بو، بؿ كثيرا ...بصدد االنبعاث 

ما تجد في القطر الكاحد ييستعمؿ في تدريس مادة عممية كاحدة لغات متعددة يعمؿ 
ذلؾ بتعدد ثقافات المدرسيف، فذك التعميـ الفرنسي يستعمؿ ما تعممو، كالذم درس في 

 مصرية، كالزيتكني لو طريقتو الخاصة في تناكؿ تمصر يستعمؿ مصطمحا
 ()."األمكر

ذا كٌنا نتفؽ مع الشممي بأفَّ ىذه المغة ال تكجد، فإننا قد نخالفو في أنيا بصدد  كاإ
االنبعاث، فغياب ىذه المغة حقيقة ال مراء فييا، كىذا الغياب يشكؿ تحديان مف 

                                                 

. 325اتجاىات البحث المغكم الحديث في العالـ العربي، رياض قاسـ ص -  
 .383 ص 1/2002بحكث في المغة كالتربية، محمد العمايرة، دار كائؿ، عماف، ط-   
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الناحيتيف المغكية كالعممية في كجو األمة، كال يخفى أىمية تقريب المسافة في استعماؿ 
المغة العربية العممية في المناىج الدراسية  فيما بيف البمداف العربية في تعميـ المكاد 

.  العممية
كلعؿ أسباب اتساع اليٌكة بيف األقطار العربية في غياب المغة العربية العممية 

بطء حركة التعريب في : المشتركة فيما بينيا يعكد إلى جممة مف العكامؿ أبرزىا
األقطار العربية، كتعدد مصطمحات المفيـك الكاحد، كالحاجة إلى كضع مراجع عممية 

 ().عربية كافية
كلكف قبؿ التصدم إلى خمؽ مثؿ ىذه المغة، البدَّ مف اإلقرار بحقيقة تمثؿ 

، كىي أنو ميما كانت : "خارطة الطريؽ في استعماؿ المغة العربية في تعميـ العمـك
إمكانات المغة العربية الحديثة، أك عدـ إمكاناتيا المغكية لمتعصر كلمالءمة مقتضيات 
القرف الذم نعيش فيو، فإنيا ليست ىي بالذات التي سيتكقؼ عمييا تطكر العربية أك 

متكقؼ كسيتكقؼ عمى شي آخر ىك تطكر أحكاؿ ...عدـ تطكرىا، بؿ إفَّ ىذا التطكر
البالد االقتصادية كبالتالي االجتماعية السائدة اآلف، كتغيرىا تغييرا يخرج البالد مف 

فالمجتمع كالتعميـ ...التخمؼ االقتصادم كاالجتماعي، كبالتالي مف التخمؼ الثقافي
قطاع منو لف يستكعب كلف يشارؾ في ىضـ لغة ال يعيشيا، أما أف نطالب العربية 

بالتعبير عف الصناعة قبؿ دخكلنا ذلؾ العصر، فيذا يذكرنا بمسألة العربة 
 ()."كالحصاف

 كعميو، فإفَّ كاقع المغة العربية في تعميـ المكاد العممية جزء مف كاقعيا العاـ 
الذم تعيشو في العصر الحديث، فيي تكاجو جممة مف التحديات، كمزاحمة المغات 

                                                 

المغة العربية، الثقافة العامة، محمد عدس، دار الفكر : لمزيد حكؿ ىذه العكامؿ، انظر-  
 .146 ص 1/1994لمنشر، عماف، ط

بحكث في المغة كالتربية، محمد العمايرة، :  كلممزيد عنو أنظر، ىذا الرأم لصالح القرمادم-  
 385 ص 1/2002دار كائؿ، عماف، ط
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األجنبية، كبطء حركة التعريب، كقٌمة المراجع كالمصادر المؤلفة بالعربية في المكاد 
. العممية، كبطء حركة الترجمة، كغياب تكحد المصطمحات العممية

كيضاؼ إلى ىذه التحديات عكامؿ داخؿ غرفة الصؼ المدرسي، كضعؼ 
القائميف عمى تدريس المكاد العممية مف الناحية المغكية، كزىدىـ بمراعاة الجكانب 

، كما يشيع في المنياج مف إغفاؿ كعدـ مراعاة الدقة المغكية  المغكية في تدريس العمـك
... مف الجانبيف الشكمي كالمضمكني

رادة صادقة، كلعؿ الشعارات  ككؿ ىذه التحديات ينبغي مكاجيتيا بعزيمة قكية، كاإ
طالؽ النداءات ال يقدـ حمكالن عممية كافية، كليذا أقترح أف يصار إلى طرح ما  كاإ

 المغكية تيسمى بالتخطيط المغكٌم كبناء اإلستراتيجيات المغكية التي ترتب األكلكيا
لألمة، كتنظـ العمؿ كتكزع الجيد،  عمى جميع المؤسسات كالجامعات كالمجامع؛ 

لتككف أجندة مف أجندتيا الرئيسة، كأف ييجعؿ مف التخطيط المغكم مادة مف مكاد دراسة 
تخصص المغة العربية؛ ألفَّ معالجة ما يعتكر كاقع العربية في العممية التعميمية ما ىك 

.  اإلستراتيجيةإال جانب مف جكانب ىذا التخطيط كتمؾ
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التّعقيبات والمناقشات 

 

( 2001- 1988)مشرف تربوي من / محمود السرطاوي

ىؿ : تساءؿ السيد السرطاكم حكؿ منياج الفيزياء لمصؼ العاشر قائالن 
نستطيع أف نعىمِّـ حاؿ المغة العربية في جميع المناىج العممية لطمبتنا مف خالؿ 

االطِّالع عمى كتاب الفيزياء؟ 

: يقكؿ (التشكيؿ بالحركات)كفيما يتعمَّؽ بضبط المادة الكاردة في المنياج 
المرحمة األساسية الدينيا ييضبط فييا النٌص بالشكؿ التٌاـ، كالمرحمة المتكسطة فييا 

مف العاشر حتى )شكؿ جزئي أم ألكاخر الكممات فقط، أما المرحمة المتأخرة 
.   ، فالضبط يككف لمكممة التي فييا لبس(الثاني عشر

كفيما يتعمَّؽ بتحرير الكتب المدرسية، فيناؾ محرركف لغكيكف ًعدَّة، كثمَّة 
ريف .  فركؽ فردية بيف ىؤالء المحرِّ

مناىج و ساليب تدريس / الجامعة األردنية/ طالب دكتوراه/ حسام محمد

أشار إلى كاجب ربط معارؼ مدرسي العمـك بأىمية التطكرات الحديثة في 
العالـ، كأسؼ لمٌتكجو السائد لدل كثير مف األىالي إللحاؽ أبنائيـ بالمدارس 

. الخاصة التي تدٌرس مادة العمكـ بالمغة اإلنجميزية

الجامعة األردنية / طالب دكتوراه/ مصطفى الغرابمي- 

يرل أف الصعكبة في المغة تؤدم إلى الصعكبة في فيـ المحتكل العممي لممكاد 
. التعميميَّة
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منير شطناوي . رد د

فيما يتعمَّؽ بالبحث عف المغة : في ردِّه عمى تعميؽ محمكد السرطاكم يقكؿ
المتعٌمؽ )الجانب الشكمي : العربية في المناىج العممية المدرسية، اتخذ جانبيف

فيناؾ غيابه كاضح لمراعاة الجكانب .  ، كالجانب األدائي(بضبط المادة المغكية
المغكية، فال تيقدَّـ المادة العممية بالعربية الفصيحة أثناء أدائيا كتفصيميا مف قبؿ 

المعمميف، كالمطمكب عمى األقؿ، مراعاة الجيد المبذكؿ في صياغة الكتاب نفسو، 
.   فالفكرة ىي التي تؤدَّل أك المعادلة العممية، دكف أم مراعاة لمجانب المغكم

اطَّمعت عمى الكتب العممية األخرل، ككاف : كفيما يخص كتاب الفيزياء يقكؿ
فعدـ ضبط .  لي بعض المآخذ عمييا، مف حيث ضبط النصكص العممية فييا

النص أك عمى األقؿ ضبط كممة فييا خطأ شائع كيحدث المبس إف لـ تيضبط فيذا 
مأخذ، كالضبط الجزئي ال يكفي، خاصةن أنو ال يجكز أف نفترض أف الطمبة في 

المراحؿ المتقدِّمة، قد كصمكا إلى مستكل ىـ ليسكا بحاجة معو إلى ضبط 
. النصكص، كالحقيقة أفَّ طمبتنا لـ يصمكا إلى ىذا المستكل
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