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المقّدمة 

تنبع أىمّية ىذه الدراسة من حيث إّنيا تيتّم بأبرز القضايا التي ُيعنى بيا 
النظام التربوّي في األردّن حاليِّا، مثمما ُتعنى بيا األنظمة التربوّية العربّية والعالمّية 
رجًعا ألىمّيتيا، أال وىي قضّية مرحمة الطفولة المبّكرة، التي ُتعّد مرحمة رئيسة في 

. حياة الفرد، وفي بناء شخصّيتو في المستقبل

:  وفي ىذا السياق، فقد انتيج األردّن مشروًعا شاماًل لمتحّول التربوّي بعنوان
، تضّمن أربعة مكّونات (ERFKE1)التطّور التربوّي نحو اقتصاد المعرفة  

واضحة ومحّددة ومترابطة، كان أحدىا متعّمًقا بتنمية االستعداد لمتعّمم من خالل 
.  التربية ابتداء من مرحمة الطفولة المبّكرة

ولّما كان المنياج الوطنّي التفاعمّي محوًرا رئيًسا في ىذا المشروع؛ فقد ُطوِّر 
ىذا المنياج من قبل فريق وطنّي متخّصص في الطفولة المبّكرة، وبإشراف المجنة 

. الوطنّية لتطوير التعميم ما قبل المدرسة

وقد ُأِقّر المنياج الوطني التفاعمي من ِقبل مجمس التربية والتعميم، وبوِشر في 
تطبيقو تجريبيِّا في رياض األطفال الحكومّية بدًءا من الفصل الدراسّي الثاني لمعام 

وُطّور ىذا المنياج الحًقا؛ إذ خرجت طبعتو األولى بحّمتيا . م2003-2004
األنشطة ): ، وكتابي(أنشطة الطفل العممّية)م، متضّمنة كتاب 2007الجديدة سنة 
ولّما كان موضوع ىذه الدراسة (. األنشطة بالمغة اإلنجميزّية)، و(بالمغة العربّية

متعمًقا بمنياج المغة العربّية؛ فإّن ىذا المنياج تحديًدا سيكون منطمًقا لمتحميل 
. والدراسة

وُيعّد محتوى منياج المغة العربّية المتضمَّن في المنياج الوطنّي التفاعمّي 
لمرحمة الطفولة المبّكرة؛ بما يحتوي من نصوص وتدريبات وأناشيد وميارات 
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لغوّية، ذا أىمّية كبيرة في تنمية قدرات األطفال في المغة العربّية في ىذه المرحمة، 
فضال عن أىمّيتو في إكسابيم مياراٍت شخصيًة أخرى تؤّىميم لمراحل تعميمّية 

.  الحقة

وتأتي أىمّية ىذه الدراسة من كونيا تتناول واقع المنياج الوطنّي التفاعمّي 
إيجاًبا وسمًبا، فضال عن أّنيا تجتيد في وضع تصّور مستقبمّي لتطوير ىذا 

. المنياج وتحسينو

مشكمة الدراسة 

: يمكن تحديد مشكمة الدراسة عمى النحو اآلتي

تدّني مستوى طمبة مرحمة ما قبل المدرسة في ميارات المغة العربّية، بناًء  -1
.  عمى ممحوظات الميدان التربويّ 

حداثة المنياج الوطنّي التفاعمّي؛ ما يعني ضرورة تحميمو؛ لموقوف عمى  -2
 .نقاط القوة ونقاط الضعف، واقتراح الحمول الكفيمة بمعالجتيا

 .توافر ممحوظات عمى ىذا المنياج بعد تجريبو مّدة عامين -3

محّددات الدراسة 

اقتصرت الدراسة في تحميميا المنياَج الوطني التفاعميَّ عمى مجال المغة  -1
. العربية َحْسبُ 

النصوص، : تناولت الدراسة موضوعاٍت محّددًة في مجال المغة العربّية، ىي -2
 .واألناشيد، والتدريبات، والميارات المغوّية

أهداف الدراسة 

: سعت ىذه الدراسة إلى تحقيق األىداف الرئيسة اآلتية
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تعّرِف واقع المنياج الوطني التفاعمّي في رياض األطفال من خالل محتواه  -1
. المتمثل في النصوص واألناشيد والتدريبات والميارات المغوّية

تعّرِف واقع المنياج في رياض األطفال من خالل نقاط القوة ُبغية تعزيزىا،  -2
 .ونقاط الضعف لتالفييا مستقبال

تعّرِف مدى قدرة النصوص والتدريبات واألناشيد عمى إكساب الطالب  -3
 .مياراٍت لغوّيًة مناسبة

اقتراِح حمول مناسبة لمعالجة نقاط الضعف، عمى نحو يرتقي بالعممّية  -4
 . التعممّية التعميمّية في ىذه المرحمة

تصميم الدراسة 

تصّنف ىذه الدراسة من حيُث إّنيا دراسة تحميمية تتناول محتوى منياج المغة 
في مرحمة ما قبل المدرسة، مبّينة نقاط  (النصوَص والتدريباِت واألناشيدَ )العربّية 

ولّما كانت ىذه الدراسة تسعى إلى تحديث ىذا المنياج . القوة ونقاط الضعف
وتطويره من خالل اقتراحيا حموال عممّية؛ فإّنيا ستتضّمن بعض المقترحات التي 

. تخدم ذلك اليدف
منهجّية الدراسة 

: ُبغية تحقيق ىذه الدراسة أىدافيا؛ فإّنيا ستتّبع المنيج اآلتي
دراسُة محتوى منياج المغة العربّية المتضمَّن في المنياج الوطنّي التفاعمّي  -1

، ثّم تحميمو، بحيث ُتحمَّل النصوص والتدريبات واألناشيد كال (الطبعة المطّورة)
. المحتوى، ونقاط القوة، ونقاط الضعف: عمى ِحدة، من حيثُ 

االطالُع عمى ممحوظات التجريب، التي مثمت تغذية راجعة من الميدان  -2
 .التربوّي، ثّم تضمين الدقيق منيا؛ عمميِّا وتربويِّا، في التحميل

.  صياغُة مقترحات ُبغية تطوير المنياج وتحديثو، استناًدا إلى نتائج التحميل -3
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تحميل واقع محتوى منهاج المغة العربّية عمى نحو عام 

األول، : بجزأيو (األنشطة بالمغة العربّية  )يتكّون المنياج من كتاب  -1
، ومادة (أنشطة الطفل العممّية لمعّممة رياض األطفال  )والثاني، وكتاب 
فضال عن مجموعة من الوسائل التعميمّية المرافقة . إلكترونّية إثرائّية

ولّما كانت خبرات ىذا المنياج مفصولة بعضيا عن بعض عمى . لممنياج
ىذا النحو، فإّنيا ال تساعد عمى تحقيق التكامل في الخبــرات األفقّية؛ إذ 

يتضّمن خبراٍت تعممّيًة يجب أن  (أنشطة الطفل العممّية  )إّن كتاب 
ىو الذي  (األنشطة بالمغة العربّية  )يتعّرض ليا الطالب؛ وبذا فإّن كتاب 

فضاًل عن أّن إيراد بعضيا كان غير . ينبغي لو أن يتضّمن تمك الخبرات
. منسجم في الكتابين

الفصل الدراسّي  )يتضّمن المنياج سبع َوحدات؛ ثالثًا في الجزء األول  -2
أنا وروضتي، وأسرتي، وحيواناتي، وأربًعا في : ، ذات العناوين(األول 

وطني، ونباتاتي، : ، ذات العناوين(الفصل الدراسّي الثاني  )الجزء الثاني 
ولّما كان ترتيب الَوحدات ينبغي أن يتسمسل عمى نحو . ومائي، وأرضي

منطقّي، بحيث يرتبط بخبرات الطالب الحياتّية؛ ما يؤدي من َثمَّ إلى 
ترابط أفكار الطالب ارتباًطا سميًما، فإّن المنياج الوطنّي التفاعمّي لمرحمة 

أسرتي، أنا : ما قبل المدرسة ينبغي أن ُترّتب َوحدات جزئو األول كاآلتي
وروضتي، وطني، بينما ترّتب وحدات جزئو الثاني بحيث تبدأ بَوحدة 

عمى أن تتضّمن كّل َوحدة منيا ما . (َحيواناتي)، ثــُّم (نباتاتي)، ثُّم (مائي)
فضال عن أّنو ُيحبَّذ إضافة َوحدة رابعة إلى َوحدات . يناسبيا من محتوى

؛ وذلك أّن األركان التعميمّية تحوي ركًنا (حاسوبي)الجزء األول، بعنوان 
ا بالحاسوب، والماّدة المحوسبة  تحتاج إلى ميارات - أيًضا – خاصِّ

 .  حاسوبّية ينبغي لمطفل أن يتعّرفيا
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الدينّي، - األخالقيّ : تتوّزع النتاجات التعممّية عمى ستة مجاالت، ىي -3
المعرفّي، - الّصحّي، والعقميّ - االجتماعّي، والمغوّي، والجسميّ - واالنفعاليّ 
عمًما بأّن ىذه المجاالِت السّتَة مكرورة في الَوحدات السبع . والجماليّ 

أّما عدد ىذه النتاجات . جميعيا، بحيُث إّن لكّل َوحدة نتاجات خاّصة بيا
ولّما كانت . في كل مجال، فيبدأ من سّتة وينتيي بسبعين ِنتاًجا تعّمميِّا

النتاجات التعّممّيةترتبط ارتباًطا وثيًقا بخبرات الطالب الحياتّية، والخبرة ترتبط 
بأكثر من جانب من جوانب شخصّية الطالب، فإّنو ال يجوز وضع 

وبذا، فإّن ذكر . النتاجات بحيث ترّكُز عمى جانب واحد من تمك الجوانب
ِنتاجات كّل َوحدة دراسّية عمى ِحدة، يؤّدي إلى خمل واضح في ترجمة تمك 

وكي يّتسق تطوير التعميم نحو . النتاجات من خالل محتًوى تعميميٍّ محّدد
مع منياج المغة العربّية لمرحمة ما قبل  (ERFKE 1)اقتصاد المعرفة 

المدرسة، فإّنو ال بّد من أن تُترجم النتاجات التعّممّية العاّمة المتضّمنة في 
اإلطار العاّم لممناىج والتقويم إلى ِنتاجات خاّصة ُتذكر في أثناء عرض 

عمًما بأّن ترجمة النتاجات في المنياج . األنشطة، أو في مقّدمة كّل َوحدة
الوطني التفاعمّي عمى نحو سميم َوفًقا لما تقّدم، يضع األمور في نصابيا 

في ما يتعّمق بذكر النتاجات في مجاالت منفصمة، وتباين عددىا من َوحدة 
المعارف والميارات )إلى أخرى، وتكرارىا، والتركيز عمى نوعّية المحتوى 

 . ال حجمو (واالتجاىات األساسّية

ا، موّزعة عمى الَوحدات السبع، تراوح  -4 يتضّمن المنياج خمسة وستين نصِّ
عددىا بين ثالثة نصوص في بعض الَوحدات، وثالثة وعشرين في بعضيا 

عمًما بأّن أكثر تمك النصوص غير منسجم مَع عنوان الَوحدة، وغير .اآلخر
، وال يوجد نشاط مقابل (أنشطة الطالب بالمغة العربّية)معكـوس فــي كتـاب 

لبعضيا، إضافة إلى طول بعض تمك النصوص، بحيث ال يتمّكن الطالب 
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ولّما كان ينبغي أن تكون النصوص . من ربط أفكارىا بعضيا ببعض
مرتبطة بالخبرات التي تقّدم لمطالب في مجال الَوحدة، فإّنو ينبغي أن تكون 

فضاًل عن أّنو . المفاىيم الواردة في النّص سيمة ومرتبطة بتمك الخبرات
ُيفضل أن تكون في مستوى لغة الطالب، وأن يحوَي كتاب الطالب أنشطًة 
وتدريباٍت تساعد الطالب عمى إعداد نّص مستخدًما لغتو الخاّصة، إضافة 

إلى ضرورة ارتباط تمك النصوص بالتدريبات الواردة في الَوحدة؛ بيدف 
 . تقويم الطالب وتعّرف مستوى تحقق النتاجات التعّممّية لديو

يتضّمن المنياج ثالثة عشر نشيًدا، موّزعة عمى الَوحدات السبع، بحيث كان  -5
ومضمون . أقّميا نشيًدا واحدا في بعض الَوحدات، وأكثرىا أربعة في أخرى

بعض ىذه األناشيد ال ينسجم مَع موضوع الَوحدة، كما أّن بعضيا اآلخر 
ولّما كانت األناشيد ضرورّية ألطفال مرحمة ما قبل . غير منسجم غنائيِّا

، (االنفعالّية)المدرسة خاّصة؛ إذ إّنيا تشبع كثيًرا من حاجاتيم العاطفّية 
وبإمكانيم التفاعل مَعيا عمى نحو سِمس، فإّن المنياج كان ينبغي لو أن 

يرّكز عمى تمك األناشيد بأن يورد غير واحد منيا في كّل َوحدة، فضاًل عن 
ضرورة مراعاتو لغتيا، ومضمونيا، وقابمّيتيا لمتمحين، وانسجاميا مع 

أضف إلى ذلك أّن . الخبرات التي تقّدم إلى الطالب، وارتباطيا بالنتاجات
األدب التربوّي يشير إلى ضرورة وصول محتوى ىذه األناشيد إلى الطفل 

بوساطة طرائق تتناسب ومستوى نمّوه، من حيُث التسمسُل المنطقّي لألفكار 
واالنفعاالت باالنتقال مَن الجزء إلى الكل، ومن البسيط إلى المعّقد، ومن 

وبذا، فإّنو يجب اختيار . المحسوس إلى المجّرد، ومن القريب إلى البعيد
 . األناشيد السيمة ليذه المرحمة خاّصة

يتضّمن المنياج اثنين وثمانين نشاًطا مرتبًطا بالتدريبات والميارات المغوّية،  -6
وىذا . موّزعة عمى الَوحدات السبع توزيًعا تراوح بين ستٍة وواحٍد وعشرينَ 
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الفارق في عدد األنشطة بين كّل وحدة وأخرى يشي باضطراب وسائل 
التكوين البنائي لممنياج؛ حيث ُيفترض تربويِّا أن يتبع كّل ميّمة نشاط 

فضاًل عن عدم توافر انسجام في الخبرات األفقّية بين مضمون . تدريبيّ 
إضافة إلى أّن معظم تمك األنشطة يرّكز عمى . الَوحدة وتمك األنشطة

حاطتو، ومطابقة الكممة مَع : القدرات الذىنّية، من مثل رسم الحرف وا 
ولّما كان . عالوة عمى بدء كتاب األنشطة بحرف الباء، ثّم الميم. الصورة

الواقع كذلك، فإّنو كان ينبغي أن يبدأ الكتاب بتييئة تساعد عمى إكساب 
الطالب مياراٍت حركّيًة ولغوّيًة تمّكنو الحًقا من تنفيذ األنشطة، يتبعيا تعميم 

فضاًل عن ضرورة انسجام . (األلف، والواو، والياء)الطالب حروف المّد 
محتوى األنشطة مَع خبرات الَوحدة ونتاجاتيا التعّممّية، وأيًضا ضرورة تكامل 
الخبرات المتضّمنة في النشاط مَع الخبرات المقّدمة إلى الطالب من خالل 

النصوص واألناشيد، إضافة إلى أىمّية التركيز عمى الميارات الحركّية، من 
اإلمساك بالقمم، ورسم الخطوط واالنحناءات والزوايا والحروف : مثل

الحركّي - واألشكال رسًما صحيًحا إلى حّد ما؛ بيدف تحقيق التتزر الذىنيّ 
 .لمطالب

لوحة المحادثة، وبطاقات : يتضّمن المنياج ستَّ وسائل تعميمّية، ىي -7
الكممات، وبطاقات الحروف، وصور الكممات، وبطاقات المدود، والكتاب 

وتيدف جميعيا إلى مساعدة الطالب عمى استيعاب المفاىيم . المصّور
وُتعّد ىذه الوسائل . واكتساب الخبرات المتضّمنة في منياج المغة العربّية

 .ميّمة؛ إذ تُترجم المحتوى التعميمّي ترجمة ىادفة

يتضّمن المنياج ماّدة تعميمّية محوسبة، تتكّون من أنشطة إثرائّية ُتعرض من  -8
عمًما بأّن . ؛ بيدف تحقيق نتاجات تعميمّية معّينة(زيتونة)خالل شخصّية 

ىذه الماّدة متاحة لمطالب بحيث يستطيع التفاعل مَعيا في البيت والمدرسة 
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وىي ماّدة ذات مستوى جّيد، يستخدميا الطالب . (اإليديوويف)من خالل 
 . استخداًما ذاتيِّا

المأمول من منهاج المغة العربّية لمرحمة ما قبل المدرسة 

 لّما كانت ىذه الدراسة تسعى إلى تحميل واقع منياج المغة العربّية ما قبل 
المدرسة بما يتضّمنو من نقاط قوة ونقاط ضعف، فضاًل عن سعييا إلى تصّور 

منياج مأمول يحقق أىداف ىذه المرحمة الدراسّية، فإّنو ال بّد من اإلفادة من 
معمومات تحميل المنياج، وتعّرف بيئة الطفل التعممّية، التي تسبق مرحمة ما قبل 

في ما يتعّمق بالبيئة التربوّية التعممّية . المدرسة؛ من أجل تحقيق أىداف الدراسة
التي تسبق مرحمة ما قبل المدرسة، فإّن الطفل يعيش في بيئة تعّممّية أسرّية ماّدتيا 
المنزل بما يحوي من عناصَر مادّيٍة تشمل أدواٍت متنّوعًة ليا وظيفُتيا، وعناصَر 
معنوّية ليا أيًضا وظيفُتيا، تتمثل في العالقات بين أفراد األسرة، وما يتبعيا من 

أنشطة وفعالّيات منزلّية متنّوعة، قد يشترك فييا أفراٌد من خارج األسرة، إضافة إلى 
الوسائل اإلعالمّية المرئّيِة والمسموعة، وما يتعّرُض لو الطفل من خبراٍت يكتسُبيا 

البيئِة )في أثناء ممارستو أنشطًة اجتماعّيًة وترفييّيًة خارَج البيئِة األسرّية 
.  (الطبيعّية

خوتو والوسائِل األخرى  في ىذه البيئِة األسرّية، يتعّمم الطفُل من والديو وا 
خبراٍت ُتعّد تكاممّيًة، يكتسُب فييا معارَف ومياراٍت واتجاىاٍت ال تنفصل بعضيا 

عن بعض، وىي خبرات يتعمُميا الطفل في سياٍق طبيعّي يرتبط بمراحِل نمّوه 
عمًما بأّن تمك الخبرة غيُر منّظمة، . المختمفِة وصواًل إلى مرحمة رياض األطفال

ترّكز عمى الميارات العاّمة ال المتخّصصة، وفي بعض األحيان ال تكون 
فضاًل عن أّن بعض األطفال يكتسبون خبراٍت سمبيًة من خالل وجودىم . متسمسمة

.  في جّو أسرّي غير صحيّ 
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: بناًء عمى ما تقّدم، فإّن المطموب بناء منياج تتوافر فيو المعايير اآلتية

النتاجات التعّممّية : أووً 

 أْن تتضّمن النتاجات أفعااًل تيدف إلى تنظيم خبرات الطالب الحياتّية، من  -1
. إتقان عممّيات التوصيل، والقّص، والرسم باستخدام خطوط مستقيمة: مثل

: أن تتضّمن النتاجات أفعااًل تيدف إلى تعديل سموك الطالب، من مثل -2
تعرُّف مرافق البيئة المحيطة عمى نحو صحيح، وممارسة عادات صحّية 

 .سميمة

أن تكون النتاجات متسمسمة تسمساًل منطقيِّا منسجًما مَع خبرات الطالب  -3
 .التركيز عمى الميارات الحركّية، ثّم الذىنّية: الطبيعية، من مثل

أن تُترجم النتاجات في المنياج إلى ميّمات عمل واضحة تناسب مستوى  -4
 .الطالب في ىذه المرحمة النمائّية

 .أن تكون النتاجات مترابطة بعضيا مع بعض عمى نحو أفقّي وعموديّ  -5

الخبرات التعّممّية : ثانًيا

أْن تنسجم تمك الخبرات مَع خبرات الطالب الحياتّية، ويتحقق ذلك بوساطة  -1
: منياج يتضّمن مجموعة من األنشطة المتعّمقة بتمك الخبرات، من مثل

سؤال الطالب عن ألوان اإلشارة الضوئّية التي شاىدىا في أثناء مرافقتو 
. والده إلى مكان ما

: أن ترتبط الخبرات أفقيِّا وعموديِّا بعضيا ببعض عمى نحو تراكمّي، من مثل -2
 .، ثّم تعميمو حرف األلف(...أحمر، أصفر، أخضر،)تعميم الطالب األلوان 
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 .أن ترّكز الخبرات التعّممّية عمى جانب التعّمم من خالل المَِّعب -3

االنتقال من : أن تكون الخبرات متدّرجة من األسيل إلى األصعب، من مثل -4
 .تعّمم رسم الخطوط إلى كتابة الحروف

بعضو مَع  (النصوص، واألناشيد، واألنشطة)أن يرتبط مضمون الخبرات  -5
 .بعض ارتباًطا تكامميِّا

النصوص، واألناشيد، )أن يتضّمن كتاب الطالب الخبراِت باختالف أنواعيا  -6
 .(واألنشطة

الوسائل التعميمّية : ثالثًا

. أْن تكون تمك الوسائل جاذبة ومشّوقة لمطفل، بحيث يتفاعل مَعيا عمى نحو جّيد -1

 .أن تكون معّبرة عن الميّمة المقصودة تعبيًرا صادًقا -2

أن تكون متنّوعة من حيث عرُضيا المفيوم الواحد، ومن حيث عرُض مفاىيم  -3
 .عّدة من خالليا

 .أن تكون قابمة ألن يرسميا الطالب ويمّونيا، وكذلك لقّصيا ولصقيا -4

أن تمّكن الطالب من اكتساب المفاىيم، وبناء النصوص، وتنفيذ األنشطة عمى  -5
 . نحو سميم

 .أن تتضّمن مثااًل وال مثال عمى الخبرة المقصودة والمفيوم المستيدف -6

أن تتضّمن الوسائُل وسائَل إثرائّية، تشمل مكعباٍت ودًمى وصوًرا؛ بيدف  -7
 .صقل معارف الطمبة ومياراتيم واتجاىاتيم
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أن تتضّمن الوسائُل وسائَل إلكترونّية تجذب انتباه الطمبة، وتساعدىم عمى  -8
 . اكتساب مفاىيَم معينٍة عمى نحو مشّوق

طرائق التدريس : رابًعا

أْن ينّفذ الطالب األنشطة التدريسّية المتعّمقة بمفاىيم وميارات فردّية بنفسو،  -1
. وبتوجيو من المعّممة

 أن تتوافر في المنياج أنشطة تدريسّية ثنائّية أو جماعّية تساعد عمى بناء  -2
 .الميارات واالتجاىات االجتماعّية

أن تتوافر ميّمات تدريسّية متنّوعة، تراعي الذكاءات المتعّددة لدى األطفال  -3
 .في ىذه المرحمة العمرّية

أن تكون األنشطة التدريسّية في الغرفة الّصفّية مرتبطة بحاجات الطمبة  -4
 .واىتماماتيم

طرائق التقويم : خامًسا

أْن تتضّمن كّل ميّمة عمل تقويًما بنائيِّا مرتبًطا بالخبرات التعّممّية المقّدمة إلى - 1
. الطالب

أن تتضّمن كّل خبرة من الخبرات التعميمّية الواردة في كتاب الطالب جانًبا - 2 
 .تقويميِّا لتحسين تعّمم الطالب

تتضّمن ميّمات العمل الرئيسة أداة لمتقويم الذاتّي تحتوي عمى مؤشرات  أن -3
. تعرُِّف الطالَب مستواه

أن َيِرد في نياية كّل وحدة تقييُم أداء لمطالب، يتضّمن ممحوظات المعّممة - 4
. وولي األمر



 70 

 الخاتمة   

    ِلما لمرحمة ما قبل المدرسة من أىمّية كبيرة في صقل خبرات الطالب 
األسرّية، : الحياتّية؛ من خالل إعادة تنظيم تمك الخبرات التي اكتسبيا من البيئتين

والطبيعّية، وكذلك تعديل األنماط السموكّية السمبّية التي اكتسبيا من ىاتين 
البيئتين، وكون ىذه المرحمة ُتعّد انتقالّية في حياة الطفل تشكل أساًسا لحياتو 
. الالحقة؛ فإّنو ينبغي لمقائمين عمى مناىج ىذه المرحمة أن يولوىا عناية خاّصة

لذا، جاءت الدراسة لتحمَل واقع منياج المغة العربّية المتضمَّن في المنياج الوطنّي 
التفاعمّي، ولتكشف عن نقاط القوة ونقاط الضعف التي يشتمل عمييا ىذا المنياج، 

فضاًل . مستفيدة من نقاط القوة بحيث تعّززىا، ومن نقاط الضعف بحيث تتالفاىا
عن إفادتيا من خبرة الباحثين في معرفة طبيعة ىذه المرحمة، ووضع المعايير 

.    المناسبة لمنياج لغة عربّية مأمول ليا
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التعليقات والمناقشات 

: محمد الحاج خميل. د- 

ويتساءل عن المغة التي ، يرى أن المغة ىي مادة الفكر وليست وعاًء لمفكر
يمكن أو يجب تعميميا لألطفال في مرحمة رياض األطفال، ىل ىي الفصحى أم 

. الفصيحة أم المغة العربية السميمة المبسطة؟
وأشار إلى إخفاق مدارسنا في تربية النشء عمى العمل التعاوني والعمل 

الفريقي، وىذا أمٌر يكاد يكون مجمعًا عميو؛ لذلك نمحظ نجاحاٍت فردية لدى أبناء 
شعبنا وأمتنا في جميع مجاالت الحياة عمى المستوى الفردي، ولكننا نخفق دائمًا 

أال : "عمى المستوى الجماعي وال نستطيع أن ننجز شيئًا عمى مستوى الفريق؛ لذا
"! نبدأ بمثل ىذه التربية في رياض األطفال

وفي إشارة إلى عدم اىتمام الكثرة الكاثرة في مجتمعنا بتعميم أبنائيم المغة 
إن كثيرًا من األىالي في بمدنا ال ييتمون إال بما : الحاج خميل. العربية يقول د

. يتعممو أبناؤىم من المغة اإلنجميزية وال يسألون عمَّا تعمموه من المغة العربية
قناعيا بأىمية  فيل يصح أن ننتظر من مجامعنا العربية دورًا في توجيو األسرة وا 
تعميم المغة العربية ودورىا في صنع الفكر؟ ونخشى أن يكون القصور في الفكر 

. ناجم عن قصور في المغة
: حمدان نصر. د.أ- 

ىل نريده منحى تربويًا : يطالب بتحديد مالمح منيج رياض األطفال قائالً 
! أم منحًى تعميميًا تعمميًَّا، أي ىل نعمم الطفل معارف وعمومًا؟

ويشير إلى بعض الممارسات الخاطئة التي تمارس في رياض األطفال 
كضرب الطفل مثاًل في بعض ىذه الرياض، أو تعميمو معارف تفوق إدراكو 

. وقدراتو
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: أمين الكخن. د.أ- 
يتساءل عن مدى إفادة وزارة التربية والتعميم من التكنولوجيا في اكتساب المغة 

العربية في المرحمة اإللزامية وحتى المرحمة الثانوية منذ الستينات بدءًا بالتمفاز 
التربوي واإلذاعة المدرسية ووصواًل إلى الحاسوب، فيل أفادت مناىج المغة العربية 

من وسائل التكنولوجيا المختمفة في اكتساب المغة؟ 
: عالية عربيات. د- 

عبداهلل مانع . فايز السعودي ود. تستفسر عن المنيجية التي اتبعت من قبل د
. في إعداد دراستيما

وأشارت إلى الدراسات التي أجراىا المركز الوطني لمبحوث والتي جاءت 
. داعمًة لممنياج الوطني التفاعمي، وتشيد بالجيود المبذولة من القائمين عميو

وتؤيد إنشاء وحدة خاصة بالحاسوب في وزارة التربية والتعميم، كما تحدَّثت عن 
إيجابيات المنياج المدرسي الُمَعّد إذ إن القائمين عميو راعوا التكاممية وعدم التكرار 
في النتاجات والمنطقية في ترتيب الوحدات وغياب الجانب الكتابي بالنسبة لطفل 

. الروضة، فيو جانب ال يكاد يذكر وىذا ىو المطموب كما ترى
: فايز السعودي. رد د- 

يرى أىمية تطوير المناىج بشكل مستمر إلى جانب استخدام تكنولوجيا 
. التعميم، التي تعتبر أىم من التكنولوجيا في التعمم وذلك ضمن اإلمكانات المتوفرة

: عبداهلل مانع. رد د- 
في سياق ردِّه عمى السؤال حول مدى إفادة مناىج المغة العربية من 

التكنولوجيا، يرى أنيا أفادت من التمفاز التربوي والمذياع التربوي سابقًا كما أفادت 
. اآلن من الحاسوب، كما سيعاد تفعيل المذياع التربوي حسب خطة الوزارة القادمة

إنو منياج سيجرَّب لمدة : وفي حديثو عن المنياج الوطني التفاعمي يقول
كما استعرض خطة العمل . سنتين ثم ُيعاد النظر فيو حسب الممحوظات الواردة
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التي اتبعت في إعداد ىذا المنياج حيث تم تحميل المنياج وأوراق التجريب وقد 
جرِّب المنياج بناًء عمى ممحوظات من الميدان، واالطالع عمى مناىج أخرى في 

. األردن

وفيما يخص تعميم لغة أجنبية إلى جانب المغة العربية في مرحمة الطفولة، 
يرى أن ىناك آثارًا سمبية جمَّة تعود عمى الطفل أثناء تعميمو لغة أخرى إلى جانب 

لغتو في مرحمة مبكرة من عمره؛ إذ يفقد الطفل كثيرًا من مفردات لغتو األم نظرًا 
أن -  إذا انتقل إلى لغة أخرى–لعدم تشكُّل مخزون لغوي لديو يستطيع من خاللو 

. يحافظ عميو

: وفي ىذا السياق يستشيد بتجربة بعض الدول المتقدمة في ىذا المجال مثل
إلخ، فيذه الدول تخصص نصف عدد ... فرنسا وسنغافورة وكندا وأستراليا

الحصص الدراسية لتعميم المغة األم إلى جانب تعميم مناىج ليا عالقة بالرياضة 
والفن وعمميات الحساب البسيطة ومنياج تكاممي عبارة عن ثقافة عامة، ولكنيا ال 

. تدرس لغة أخرى إلى جانب تدريسيا المغة األم

ويرى أن تجربة األردن في تدريس المغة اإلنجميزية إلى جانب المغة العربية 
من الصف األول تنعكس سمبًا عمى الطمبة، إذ يفقدون كثيرًا من مفردات لغتيم 

. العربية

وفيما يخص المغة التي يجب أن يتحدث بيا الطالب، فيرى أنيا المغة 
الفصيحة التي تقع متوسطة بين الفصحى والعامية المحكية، مشيرًا إلى أىمية دور 

. األسرة في ىذه المرحمة
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