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مقّدمٌة 

إْف كاَف َثمََّة ما تنبغي اإلشارُة إليِو قبَؿ الَبدِء بتناُوِؿ محاوِر ىذِه الورقِة 
البحثيِة، فيو أنني كنُت ُأؤمُِّؿ أْف َيْحُصَر َمْجَمُع المغِة العربيِة أوراَؽ عمِؿ موسِمو 
ىذا في الصفوِؼ الثالثِة األولى؛ ألفَّ ىذِه الصفوَؼ تشكُِّؿ وحَدىا مرحمًة تختمُؼ 

، وَتتَّبُع منيجيًَّة  في حاجاِتيا ومعاييِرىا عِف المراحِؿ الالحقِة؛ إذ يدرُِّسيا معمَّـُ َصؼٍّ
ًة في َعْرِض المحتوى واجتياًدا مني، ولكؿِّ مجتيٍد نصيٌب، فقِد ارتأيُت عْف . خاصَّ

قناعٍة عممّيٍة أْف أقتِصر في دراستي عمى كتِب المغِة العربيِة لمصفوِؼ الثالثِة 
األولى، َبْدًءا مَف الصؼِّ األوِؿ وانتياًء بالصؼِّ الثالِث، ُمْستثنًيا كتاَب المغِة العربيِة 

وبذا، ستكوُف مادَُّة كتِب المغِة العربيِة .لمصؼِّ الرابِع لألسباِب التي َسَمَؼ ِذْكُرىا 
لمصفوِؼ الثالثِة األولى، وتدريباُتيا، وأنماُطيا المَُّغويَُّة، ومواصفاُت إخراِجيا محاوَر 

 فضاًل عف ذلَؾ، فإنو َحريُّ بيذِه الدراسِة أْف تنبَِّو . رريسًة َتِقُؼ عمييا ىذِه الدراسةُ 
عمى أفَّ َمْبَحَث المغِة العربيِة لكؿِّ صؼٍّ مَف الصفوِؼ الثالثِة األولى - بدايًة – 

ُف ِمْف كتاِب الطالِب، وُكَتيِِّب ااستماِع، ودفتِر الكتابةِ  َمَع استثناٍء يتعمَُّؽ . يتكوَّ
ًة؛ إْذ يرافُقُو مصادُر تعمُّميَّ   تشمُؿ لوحًة لممحادثِة والتعبيِر، ةبالصؼِّ األوِؿ خاصَّ

عمًما بأفَّ ىذِه . وبطاقاٍت لمحروِؼ ولمكمماِت ولمجمِؿ ولمتجريِد ولمصوِر الجزريةِ 
ُـّ والِنتاجاُت  الكتَب جميَعيا ُبنيت َوْفَؽ اقتصاِد المعرفِة، وروعَي فييا اإلطاُر العا

ولّما كانت منيجّيُة . وقد جاَء كؿُّ منيا في جزأيفِ . العامَُّة والخاّصُة لمغِة العربيةِ 
ىذِه الدراسِة تقتضي أْف ُيَتناوُؿ كؿُّ محوٍر عمى ِحَدة، فإنِّيا َسَتتَّبُع اآلتَي؛ حَرًصا 

:  منيا عمى اإليجاِز وعدـِ التكرارِ 
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مادَُّة الكتاِب  :  أوًال 

لمصفيِف " لغتنا العربية"لمصؼِّ األوِؿ عف كتابي " لغتنا العربية"انماَز كتاُب  -
الثاني والثالِث في أنُو حوى دروًسا أكثَر؛ إذ ضَـّ كؿُّ جزٍء منُو ستَة عشَر درًسا؛ 

أضْؼ . وذلَؾ ألنَُّو يعاُل  الحروَؼ اليجاريَة كمَّيا، فضاًل عْف بعِض الحركاتِ 
، تعتمُد عمى الرسوماِت  إلى ذلَؾ أنُو تقدَّمْت دروَسُو دروُس في ااستعداِد القراريِّ

واألشكاِؿ؛ حيُث َيْقِرُف الطالُب النُّْطَؽ السمَيـ ِلما تدؿُّ عميِو الّصورُة؛ بيدِؼ 
؛ (ااستماِع، والتحدُِّث، والقراءِة، والكتابةِ ): التوطرِة إلى مياراِت المغِة األربعِ 

، ترفُد الطالَب بخبراٍت تعمُّميٍَّو  فيَي مرحمُة َتَعرٍَّؼ واستكشاٍؼ واستعداٍد لمتعمُّـِ
َوَلّما كاَف ىذا الكتاُب ُيعدُّ مرحمًة أولى في . ُقَبْيَؿ الدخوِؿ في المياراِت المُّغوّيةِ 

ِـّ  ، فقْد تكَونْت نصوُصُو مْف ُجَمٍؿ قصيرٍة، روِعَي فييا (النِّظاميّ )ُسمَّـِ التعميـِ العا
التََّدرُُّج عمى نحٍو منطقيٍّ مناسٍب، بحيُث انتيى بنصوٍص أعمى مستًوى تميُِّد 

؛ فقد ُعرَض المحتوى . لمصؼِّ الالحؽِ  َوِلَتْيسيِر التعمُّـِ عَمى الطالِب في الصؼِّ
 .مْف خالِؿ الصوِر الدالَِّة، المقتبسِة مْف بيرِة الطالِب الماديَِّة والمعنويَّةِ 

لمصفوِؼ الثالثِة األولى " لغتنا العربية" كؿُّ درٍس مْف دروِس كتِب ئُبدِ  -
.  بصورٍة دالٍَّة تمّثُؿ المحتوى، وُتَعدُّ تييرًة مناسبًة ومدخاًل مالرًما لِما ىَو  تٍ 

: تمّثُؿ موضوعاُت دروِس الكتِب الثالثِة جوانَب الحياِة المتنوعةَ   -
، بطريقٍة ..القومّيَة، والوطنَيَة، والدينَيَة، وااجتماعّيَة، والعممّيَة، والبيرّيّة، و

 .تتالءـُ والمستوى النماريَّ لمطفِؿ، وما ىَو مرتبٌط بواقِعو، ومتطمباِت العصر
 . (الجندر)راعْت نَصُوُص القراءِة في الكتِب الثالثِة النوَع ااجتماعيَّ  -
روِعَي في نصوِص القراءِة في ىذِه الكتِب الثالثِة المحنى الوظيفيُّ لمغِة،  -

كما ُبنيْت بأسموٍب داخميٍّ بناريٍّ متكامٍؿ، ونيٍ  تكامميٍّ مَع الموادِّ الدراسيِة 
َزًة لدى الطمبِة جوانَب معرفيًة ووجدانيًة ومياريًة متنّوعةً   .األخرى، ُمَعزِّ
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ترّكُز نصوُص كتِب الصفوِؼ الثالثِة األولى تركيًزا واضًحا عمى ما ىَو  -
، وتنّمي لديِو مياراٍت حياتيًة وظيفيًة تساعُده في عمِمو في  وظيفيُّ لممتعمِّـِ

 .المستقبؿِ 
ُعرضْت نصوُص الكتِب الثالثِة عمى نحٍو ُمَشوِّؽ لمطالِب؛ حيُث راعى  -

، مَع سالمِة المغِة وتسمسِؿ الفكرِة وُحْسِف  كثيُر منيا األسموَب القصصيَّ
لمصفوِؼ الثالثِة األولى " لغتنا العربية"وبذا، فقْد كانْت نصوُص كتِب . التخّمصِ 

. ضٍض َوَبيِّفٍ امناسبًة لمفرِة المستيدفِة، بحيُث راعْت حاجاِت الطمبِة عمى نحٍو و
لمصؼِّ الثاني " لغتنا العربية"غير أفَّ نصوَص الدروِس األولى في كتاِب 

تحديًدا، تحتاُج إلى تبسيٍط؛ ذلَؾ أنيا بدايُة مرحمٍة انتقاليٍة لطالٍب أنيى الصؼَّ 
  .األوَؿ، ولـ َيْعَتْد َبْعُد عمى نصوٍص يزيُد عدُد كمماِتيا عمى عشريَف كممةٍ 

تدريباُت الكتاِب  : ثانيًالا

" لغتنا العربية"لمصؼِّ األوِؿ عف كتابي " لغتنا العربية"كما انماَز كتاُب   -
لمصفيِف الثاني والثالِث في نصوِصو، فقِد انماَز في " لغتنا العربية"عف كتابي 

تدريباتِو أيًضا؛ إذ ركََّز عمى نشاطاٍت إنماريٍة تيدُؼ إلى تنميِة معارِؼ الطمبة 
فضال عِف . المقارنِة والتحميِؿ والتركيبِ : ومياراِتيـ وقدراِتيـ العقمية، مْف مثؿِ 

 .استعانتِو بالصورِة في حثِّ الطمبِة عمى التفكيرِ 

ُعنيِت الكتُب الثالثُة بالنشاطاِت الجماعيِة عنايًة واضحًة؛ بيدِؼ تعويِد  -
 .الطمبِة عمى المشاركِة، وحفزِىـ عمى اإلنتاِج وحؿِّ المشكالتِ 

ااستماِع، : ُعنيِت التدريباُت في الكتِب الثالثِة بمياراِت ااتصاِؿ األربعِ  -
والتحّدِث، والقراءِة، والكتابِة، بحيُث تناولْت كؿَّ ميارٍة منيا عمى نحٍو مستقؿٍّ 

 .أحياًنا وعمى نحٍو تكامميٍّ أحيًانا أخرى
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روعَي المنحى المياريَّ في تدريباِت الكتِب جميعِيا، خاصًة كتاَب الصؼِّ  -
تُنّمي - مثالً -  ِ  األوِؿ مْف خالِؿ معالجِتيا مياراِت ااتصاِؿ األربع؛ فميارُة القراءة

في نفِس الطالِب القراءَة الناقدَة لِما حوَلو، وفييا ينتقُؿ الطالُب مَف المحسوِس إلى 
شبِو المحسوِس إلى المجرَِّد، َوْفَؽ تدريباٍت قراريٍة متنّوعٍة، تأخُذ بيديِو إلى التحميِؿ 

أّما ميارُة الكتابِة، فراعْت تدريَب الطالِب عمى الكتاِبة . والتركيِب أخًذا سياًل ُمَيسًَّرا
 .السميِمة، المتدرََّجِة مَف الحرِؼ فالمقطِع فالكممِة فالجممِة، فالجمِؿ المترابطةِ 

ُدعِّمْت بعُض تدريباِت الكتِب الثالثِة بالتعبيِر، وذلَؾ مْف خالِؿ عرِض  -
 .مجموعِة صوٍر وافتاٍت، الغايُة منيا تعزيُز ما تعمَّمُو الطالُب في المياراِت األربعِ 

ارتبطْت تدريباُت الكتِب الثالثِة بأىداِؼ الماّدة ارتباًطا وثيًقا، وظيَر  -
 .بوضوٍح أفَّ ليا أىدافػًا تسعى إلى تحقيقيا

ارتبطْت التدريباُت بمحتوى المادِة التعميمية وما فييا مْف أفكاٍر رريسٍة  -
 .ومياراٍت وقيـٍ 

 . راعِت التدريباُت مستوياِت المتعّمميَف وقدراتِيـ عمى نحٍو جّيد -

خمْت التدريباُت مَف الحشِو والتكراِر غيِر الُمَسوَِّغ، وجاءْت متنّوعًة وواضحًة  -
 .يَمُكف تنفيذىا

، وحرصْت في مَواطَف  راعِت التدريباتُ  - مساعدَة الطمبِة عمى التعمُّـِ الذاتيِّ
 .عديدٍة عمى تنميِة قدراِت ىؤاِء الطمبِة عمى التفكِيِر العمميَّ والتفكِيِر الناِقد

ارتبطِت التدريباُت ببيرِة الطمبِة وباألحداِث الجاريِة والمشكالِت المعاصرِة  -
 .المحميِة والعربيِة واإلسالميِة والعالميةِ 

راعِت التدريباُت التنوََّع، بحيُث كاَف بعُضيا صفيِّا، وبعُضيا اآلخُر كاَف  -
 .غيَر صفيٍّ 
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راعِت التدريباُت مبدَأ التدرُِّج في الكتاِب نفسِو، وكانْت تكامميًة في الكتِب  -
ـْ ُيْمَحْظ عمييا تداخؿٌ   .الثالثِة مجتمعًة، ول

ـْ تغمِّْب أيٍّا  - راعِت التدريباُت الجوانَب العمميَة والتربويَة مراعاًة واضحًة، ول
 .منيا عمى األخرى

األنشطِة : اختُتمْت تدريباُت الكتِب الثالثِة بأنشطٍة مرافقٍة، مْف مثؿِ  -
الحاسوبِية، التي تيدُؼ إلى توظيِؼ تكنولوجيا المعموماِت وااتصااِت في 

َـّ تحميمِيا، واألسرمِة المثيرِة لمتفكيِر، التي تحثُّ الطمبَة عمى  الوصوِؿ إلى المعرفِة ُث
 .ااستقصاِء والبحثِ 

  نماُط الكتاِب المغأيَُّة : ثالثًاـلا

حرصِت الكتُب الثالثُة عمى أْف ُتَضمَِّف فييا األنماَط ا التراكيَب المغويَة؛  -
. وذلؾ أفَّ الطمبَة فِي ىذِه المرحمِة ا يستطيعوَف َبْعُد إتقاَف المغِة مف حيُث تراكيُبيا

لمصؼِّ األوِؿ عمى أنماٍط لغويٍة " لغتنا العربية"وبذا، فقِد اشتممْت دروُس كتاِب 
بسيطٍة، تيدُؼ إلى تقويـِ لساِف الطالِب، وتسعى إلى إكسابِو فصاحًة في التعبير، 
َـّ توليِد جمٍؿ بسيطٍة تمّثُؿ األنماَط  ، ثَـّ محاكاِتو، ث مْف خالِؿ قراءِة النمِط المغويِّ

لمصفيف الثاني والثالِث، " لغتنا العربية"فإذا انتقمنا إلى كتابي . المغويَة المتعمَّمةَ 
لمسنا تطوَّرا في عرِض األنماِط المغويِة، بحيُث راعى ىذا التطوُُّر قدراِت الطمبِة، 

ـْ لمصفوِؼ الالحقةِ   .وسعى في الوقِت نفسِو إلى إكساِبيـ مياراٍت لغويًة تؤّىُمُي

-  ، رّكزِت األنماُط المغويُة في الكتِب الثالثِة عمى ما ىَو وظيفيُّ لممتعّمـِ
وراعْت عمى نحٍو واضٍض إفادَة الطالِب مْف ىذِه األنماِط في مواقَؼ حياتيٍة متنوعٍة، 

. وفي حؿِّ مشكالٍت قْد تعترُضو في أثناِء حياتِو اليوميِة الفرديِة وااجتماعيةِ 

راعِت األنماُط المغويُة في الكتِب الثالثِة عمى نحٍو واضٍض مستوياِت  -
 .المتعمميَف العقميَة وقدراِتيـ واستعداداِتيـ المغويَة والفروَؽ الفرديًة بينيـ
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راعِت األنماُط المغويُة في الكتِب الثالثِة تنميَة ثروِة الطالِب المغويِة، وذلَؾ  -
 .بتنويِعيا في الشواىِد واألمثمِة واألساليبِ 

راعِت األنماُط المغويُة في الكتِب الثالثِة تتاُبَع خبراِت المحتوى، بحيُث ُبنيْت  -
 .كؿُّ خبرٍة عمى سابقتيا، وميدْت كؿُّ منيا لالحقةِ 

راعِت األنماُط المغويُة في جانٍب منيا مبدَأ العمِؿ في مجموعاٍت، وتبّنِت  -
 .استراتيجياٍت حديثٍة في العرِض تناسُب مستَوى الطمبةِ 

مأاصفاُت إخراِج الكتاِب  : رابعًالا

لمصفوِؼ الثالثِة األولى بمواصفاِت إخراٍج فنيٍّ " لغتنا العربية"انمازْت كتُب  -
 ، جّيدٍة؛ إِذ اختيَر لكؿٍّ منيا غالُؼُ  مناسُب اشتمَؿ عمى العنواِف والجزِء والصؼِّ

فضاًل عِف لوِنو . وصورٍة داّلٍو مقتبسٍة مَف المحتوى ومناسبٍة لمفرِة العمريِة المستيدفةِ 
. المريِض وورقِو المقّوى

 .ُجمِّدِت الكتُب تجميًدا فنيِّا دقيًقا ومتيًنا، وثُْبتِّْت بطريقٍة تمنُع تفكَُّكيا -

، ولـ يشّكْؿ عبًرا عمى  - كاَف حُجـ ىذِه الكتِب مناسًبا لمحمِؿ وااستخداـِ
 .الطالبِ 

، ُيعدُّ مَف النوِع الجّيِد (A4)ُطبعِت المادُة العمميُة عمى ورٍؽ أبيٍض بحجـ  -
 .المناسِب مْف حيُث الوزُف والموُف وِمساحاُت الصفحاتِ 

ُوضعِت اإلشكاُؿ والرسوـُ في موضِعيا، وعمى نحٍو واضٍض بحيُث َتْسُيُؿ  -
 . اإلفادُة منيا

ـُ األساسّيُة، وُأبرزِت العناويُف الرريسُة والفرعّيُة  - ُوثِّقِت النصوُص والمفاىي
 .بحروٍؼ واضحٍة وبخطٍّ غامٍؽ أو بموٍف ممّيزٍ 
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اسُتخدـَ في الطباعِة حجـٌ مناسٌب لمحروِؼ، وروعيِت المسافاُت بيَف  -
الكمماِت والسطوِر، بحيُث كاَف ذلَؾ جميُعو مناسًبا لخصارِص المتعّمميَف وطبيعِة 

 .الماّدةِ 

ُقّسمِت المادُة إلى ِفْقراٍت صغيرٍة تبرُز العناويَف الرريسَة والفرعيَة في محتَوى  -
 .الكتاِب عمى نحٍو ممّيزٍ 

روعيِت األلواُف مراعاًة واضحًة، بحيُث استخدمْت أربعُة ألواٍف في الطباعة؛  -
 .بيدِؼ جذِب انتباِه الطالِب وتشويقوِ 

حوِت الكتُب الثالثُة صوًرا عّدًة مقتبسًة مْف بيرِة الطالِب، روعَي فييا الّرسـُ  -
، فقْد َحَوْت ىذِه الكتُب أناشيَد . تارًة، والتصويُر الفوتوغرافيُّ تارًة أخرى ـَ فضاًل عّما تقّد

ـُ مستَوى الطالِب؛ بيدِؼ غرِس القيـِ وااتجاىاِت في نفِسو بأسموٍب  ومحفوظاٍت تالُر
أضْؼ إلى . عمًما بأفَّ ىذِه األناشيَد جميَعيا، وتمَؾ المحفوظاِت كمَّيا غناريةٌ . محّببٍ 

نماريًة لمعارفِو، يمكُنُو إذلَؾ توافُر مادٍة محوسبٍة ليذه الكتِب الثالثِة، ُتعدُّ  ثراريًة وا 
إلى - بمساعدِة المعمـِ - استخداُميا في الغرفِة الصفيِة بيسٍر وسيولٍة مْف خالِؿ دخولوِ 

وكذلَؾ فقْد ظيَر لي مْف خالِؿ اطالعي عمى ىذِه الكتِب الثالثِة . اإليديوويؼ
وتحميِميا، أنيا تتناسُب مَع اإلطاِر الزمنيِّ المخّصِص لكؿٍّ منيا في الخطِة الدراسيِة، 
وأفَّ دروَسيا مشّوقٌة لمطمبِة، وأنيا جميًعا تخمو مَف األخطاِء العمميِة، وتمتاُز بمغِتيا 

 .الفصيحِة وتراكيبيا السميمةِ 

: المادُة الممأوبُة لمبمث المغِة العربيةِ 
، وكذلَؾ  تأتي حوسبُة المناىِ  إحدى نتارِ  فعالياِت المنتدى ااقتصاديِّ العالميِّ
، وذلَؾ تحقيًقا لمّرؤيِة الممكيِة الساميِة بيدِؼ تطويِر  نتيجًة لجيوِد وزارِة الّتربيِة والّتعميـِ

الّتعميـِ واعتماِد أحدِث البرامِ  التعميميِة واإلفادِة مْف أنظمِة تكنولوجيا المعموماِت 
  .وااّتصااِت في العممّيِة الّتربوّيةِ 
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التّبسيِط واإلثراِء؛ مْف خالِؿ :  وتنبثُؽ الّنظرُة إلى حوسبِة المناىِ  مْف منطمقيفِ 
إعداِد مجموعٍة مَف الدروِس واألنشطِة بطريقٍة تعميميٍة ىادفٍة ومشّوقٍة لمطالِب 

تتضّمُف نصوًصا تطبيقيًة وصوًرا ثابتًة ومتحركًة ومجموعًة مَف المؤّثراِت الّصوتّيِة 
والحركّيِة، التي تؤدي إلى تبسيِط المفاىيـِ المختمفِة خاصًة المجردِة منيا، إضافًة 
إلى إثراِريا، وتعميِؽ فيِميا لدى الطمبِة؛ كما ترتقي بدوِر كؿٍّ مَف المعمـِ والطالِب 
في العمميِة التربويِة، فيصبُض الّطالُب محوًرا فاعاًل ومنتًجا لممعموماِت بدًا مْف أْف 

.  يكوَف متمقًيا ليا

 : أداُا مأوبِة المغِة العربيةِ 

: تستنُد حوسبُة المغِة العربيِة إلى األىداِؼ اآلتية

  ِّإثراِء الموضوعاِت التي لـ ُتْعَط شرًحا وتوضيًحا كافًيا مَف الكتاِب المدرسي. 

  ِتبسيِط الموضوعاِت التي تبدو صعبًة عمى الطمبة .

 تسييِؿ الرجوِع إلى الموضوعاِت ذاِت العالقِة عنَد الحاجِة إلييا رأسيِّا وأفقيِّا .

  ِالّتشويِؽ والجذِب وشدِّ اانتباه .

  ِتسييِؿ تكويِف خريطٍة مفاىيميٍة لجزرياِت الموضوِع الواحد  .

  ُسيولِة الّربِط مَع الموضوعاِت األخرى التي يدرُسيا الطمبة. 

وقْد روعَي عنَد حوسبِة مادِة المغِة العربيِة أْف تكوَف المادُة المحوسبُة داعمًة 
لممنياِج وميسرًة لُو، وأْف تكوَف متفقًة تماًما والمنياَج المطّبَؽ، وا تتعارَض عمى أيِّ 

نحٍو مَع الّنتاجاِت العامِة والخاصِة لممبحِث، وأْف تحتوَي عمى أنشطٍة تراعي 
.  المستوياِت المختمفَة لمّطمبةِ 

التي تقوـُ عمى  وقِد اعتمدْت حوسبُة المغِة العربيِة منيجّيَة الّتعمـِ المتمازجِ 
، وااستعانِة بالمصادِر الّتعميميِة األخرى،  اعتماِد الكتاِب المدرسيِّ أساًسا في الّتعميـِ
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أضْؼ إلى ذلَؾ أفَّ الحوسبَة قْد تمْت عمى شكِؿ . ومنيا المادِة الّتعميميِة المحوسبةِ 
َوحداٍت متكاممٍة، وتمّيزْت ىذِه المرحمُة بالصور المشّوقِة واأللعاِب الّتعميميِة 

. المناسبِة لمستَوى الطمبةِ 
 :المأمأل

عمى الّرغـِ مّما تّقدـَ، وحرًصا عمى تجويِد ىذِه الكتِب والوصوِؿ بيا إلى 
مرحمٍة متقدمٍة، فإنني أؤكُد ضرورَة اعتناِريا أكثَر باستراتيجياِت التقويـِ وأدواتِو، 

ـُ يرتبُط باألىداِؼ ويكوف مستمًرا، ويسيُر جنًيا إلى جنٍب  بحيُث َيْتَبُع كؿَّ نشاٍط تقوي
ـَ البناريَّ  ؛  (التكوينيَّ )مَع إجراِء المادةِ التعميمية، فيشمُؿ التقوي ـَ الختاميَّ والتقوي

.  لقياِس مدى تحقِؽ األىداِؼ عمى نحٍو تتابعيٍّ ونياريٍّ 

، فإنني أدعو إلى بناِء منياٍج تكامميٍّ  ْف كاَف َثمََّة ما ُيقاُؿ في ىذا الَمقاـِ وا 
لمصفوِؼ الثالثِة األولى، ُيَركَُّز فيِو عمى المغِة األِـّ تركيًزا واضحًا، ثَـّ عممياِت 

َـّ الثقافِة العامِة، فالرياضِة والففِّ  أضْؼ إلى ذلَؾ ضرورَة . الحساِب البسيطِة، ث
تخفيِؼ العبِء الدراسيِّ ليذِه المرحمِة، بحيُث ا يتجاوُز مجموُع حصصِيـ 

كذلَؾ فإنني أؤكُد ضرورَة ااعتناِء بميارتي . األسبوعِيِة خمًسا وعشريَف حّصةً 
عمًما بأفَّ . ااستماِع والمحادثِة؛ ألىمّيتِيما في إكساِب الطمبِة مياراٍت لغويًة عّدةً 

. المعمميَف ا يحسنوَف غالًبا تدريَس ىاتيِف الميارتيِف، أو أنيـ ُييمموَف تدريَسُيما
ـْ  راجًيا إدارَج ذلَؾ في توصياِت المؤتمِر، مَع شكري لمَمْجِمِع ولمقاُرميَف عميِو، ولُك

. عمى حسِف إصغاِرُكـْ 

 

 



 292 

المراجع 

ـّ والنتاجات العامة والخاصة لمبحث المغة العربّية لمرحمتي التعميـ  - اإلطار العا
األساسّي والثانوّي، الطبعة األولى، وزارة التربية والتعميـ، إدارة المناى  والكتب 

. ـ2005المدرسية، 

ـّ لممناى  والتقويـ، الطبعة األولى، وزارة التربية والتعميـ، إدارة  - اإلطار العا
  .ـ2006المناى  والكتب المدرسية،

، الطبعة األولى، وزارة التربية (.....المغة العربية،)دليؿ المعّمـ لمباحث  -
  .ـ2005والتعميـ، إدارة المناى  والكتب المدرسية، 

الكتاب المرجعّي، الطبعة األولى، وزارة التربية والتعميـ، إدارة المناى  والكتب  -
 .ـ2007المدرسية، 

لمصّؼ األوِؿ األساسّي، الطبعة األولى، " لغتنا العربية"دليؿ المعمـ لكتاب  -
  .ـ2006وزارة التربية والتعميـ، إدارة المناى  والكتب المدرسية، 

لمصؼ الثاني األساسّي، إدارة المناى  " لغتنا العربية"دليؿ المعمـ لكتاب  -
 .ـ2006والكتب المدرسية، 

لمصؼ الثالث األساسّي، الطبعة األولى، " لغتنا العربية"دليؿ المعمـ لكتاب  -
 .ـ2007وزارة التربية والتعميـ، إدارة المناى  والكتب المدرسية، 

وزارة التربية  ،(12-1)الماّدة المحوسبة لمبحث المغة العربية لمصفوؼ  -
 . لمدرسيةوالتعميـ، إدارة المناى  والكتب ا
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التعليقات والمناقشات 

يأوا بكار . د.  - 

صالض حوؿ كتاب الصؼ الرابع الذي أعدَّتو . يشير إلى أىمية ما جاء بو د
مجموعة مف أساتذة الجامعات ممف ليس لدييـ خبرة تدريس المراحؿ األساسية، 
. فاختمؼ النسؽ واختمؼ المستوى عف مستوى كتب مرحمة الصفوؼ الثالثة األولى

ويوصي بالتكاممية في ىذا المجاؿ، أي أف يؤلؼ كتب مرحمة واحدة مؤلفوف 
بعيانيـ؛ ليكوف النسؽ واحدًا وكذلؾ المستوى وحتى ا تحدث بمبمة األخطاء النحوية 

. واإلمالرية التي تغصُّ بيا كتب ىذه المرحمة

: الويدة واأرة النابموي- 

: تحدَّثت عف مدى مطابقة منياج الصؼ األوؿ لممعايير النمارية والتطورية قارمة
إف المنياج غطَّى المرحمة النمارية مف عمر خمس سنوات وتسعة أشير إلى أقؿ مف 

إف المعايير النمارية التي عمؿ عمييا خبراء مف الداخؿ : عمر تسع سنوات، فيؿ نقوؿ
. إف منياج الصؼ األوؿ منياج صعب فاؽ قدرات الطمبة: والخارج خاطرة أـ نقوؿ

ومف مآخذىا عمى دليؿ المغة العربية، أف الطفؿ يجب عميو تعمُّـ مف ستمرة إلى 
ثمانمرة كممة، وتتساءؿ ىؿ أعطى كتاُب المغة العربية الطفؿ الذي لـ يمر بمرحمة 

وا بسنوات  في رياض -  ربما–رياض األطفاؿ فرصة كغيره مف األطفاؿ الذيف مرُّ
. األطفاؿ، سيَّما وأف رياض األطفاؿ مرحمة غير إلزامية حتى اآلف

: عبد المميد مدكأر. د.  - 

الخاليمة انحيازه لوزارة التربية والتعميـ ومجاممتو ليا، كما أنو لـ . يأخذ عمى د
. يذكر سوى ثالثة أسطر عف شيء اقترحو لمنيوض بمناى  السنوات الثالث األولى
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كما يتساءؿ مستنكرًا عف مخرجاتنا مف الطمبة خريجي المدارس التي تدّرس 
بالمغة العربية واألخرى التي تدّرس بالمغات األجنبية، أييما يكوف أكثر عطاًء وعممًا 

بالمغة التي درس بيا، وىؿ عمينا أف نتنافس في ىذا المجاؿ أـ نكوف أكثر واقعية في 
نظرتنا إلى أنفسنا ومناىجنا كي تتمكَّف مف الحفاظ عمى لغتنا المعرَّضة لالندثار 

!! واانييار؟
:  مين الكخن. د.  - 

-  بيف النظرية والتطبيؽ–يرى أف منياج ااستماع منياٌج جميٌؿ جدًا ولكنو 
منياج ا ُيطبَّؽ وبخاصة التطبيؽ الذي تسعى لو وزارة التربية والتعميـ، فكثير مف 

. المعمميف ييمؿ ىذه الحصة والبعض اآلخر يترؾ الطمبة يقرؤونيا قراءة

. ويرى في ىذا السياؽ ضرورة تأىيؿ المعمميف لكيفية تدريس مادة ااستماع
كما يقترح تخصيص محور مف محاور المؤتمر القادـ لمحديث عف ضعؼ الطمبة 

في الميارات المغوية في مرحمة التعميـ األساسي بتشخيص ىذا الضعؼ وبياف 
. طرارؽ العالج

: ريما الخضر- 

تتساءؿ عف الخطوات القادمة لتطوير المناى  الدراسية، وىؿ ىناؾ نيَّة لبناء 
منياج تكاممي لمصفوؼ األربعة األولى خاصة بعد سماعنا عف إلغاء تجربة بعض 

. الدوؿ العربية كالبحريف وقطر لممنياج التكاممي والعودة لممناى  المتفرقة

. وتدعو إلى تفعيؿ ما يعرؼ بممؼ إنجاز الطالب في المرحمة األساسية
: زأير ماجد. د-  

تحدَّث عف أىمية اختيار المادة ذات المقرورية المناسبة لمطمبة حيث إف ليا 
أكبر األثر في جذبيـ لقراءتيا وتمكنيـ مف استيعابيا ومعرفة معانييا، وىذا بدوره 
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أما إذا كانت المادة المقروءة غير مناسبة لمطمبة . يؤدي إلى زيادة ثروتيـ المغوية
فإنيـ ينصرفوف عنيا وتؤدي بيـ إلى الضجر والممؿ وربما اإلحباط الذي يدفعيـ 

. إلى ترؾ الدراسة

كما يذكر أىـ العوامؿ التي تؤثر في مقرورية المادة المقدَّمة لمطالب ذوي 
عرض محتوى المادة التعميمية، والترتيب : أواً : القدرات القرارية المتفاوتة ومنيا

. المنظـ لممادة الذي يرفع مف مقروريتيا

التوسع في النشاط الالصفي الذي يتيض فرصة ممارسة المغة كتابة : ثانياً 
وخطابًا، وىذا يتطمَّب اختيار نماذج أدبية تستيوي أفردة الدَّراسيف واتِّباع أحدث 

. الوسارؿ لتعميميا

ال-  : صفاء رمَّ

تتساءؿ عف دور مجمع المغة العربية في حماية المغة خاصة وأف بعض 
المدارس أصبحت تيتـ بتعميـ المغة اإلنجميزية عمى حساب المغة العربية، فيصؿ 

الطالب إلى الصفوؼ العميا وىو ا يتقف المغة العربية، بؿ تجده فاقدًا ليا في كثير 
. مف األحياف

: ممدان نصر. د.  - 

 –الخاليمة مف حيث تناوؿ مناى  المغة العربية في األردف . يؤكد ما جاء بو د
بحيث كانت  (المطالعة، ااستماع، المحادثة، الكتابة)الميارات األربع - وألوؿ مرة

ميارتا المحادثة وااستماع تتركاف لممعمـ، أما في المناى  الحديثة فقد وضعت في 
الخطة الدراسية معالجة ليما إلى جانب بقية الميارات، وقد حذت كثير مف الدوؿ 

نصر عف ىذا بصفتو مشرفًا . العربية حذو األردف في ىذا المجاؿ، ويتحدث د
. عمى تأليؼ بعض كتب المغة العربية في دوؿ عربية
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وفيما يخص المعالجات يرى أنيا معالجات نوعية ومتنوعة وجاءت وفقًا 
لمقضايا المغوية والمستويات المعرفيَّة وركزت عمى التفكير بشكؿ ممحوظ، كما أنو 
ا يمكف ألي كتاب أف يستوعب كؿ الرغبات والتوجيات وااتجاىات لدى الجميع، 

. أما بالنسبة لمجوانب الوجدانية فيرى أنيا برزت جمية في القيـ

: صالح الخاليمة. رد د- 

يشير إلى دور وزارة التربية والتعميـ فيما يخص تطوير المناى  ومراجعتيا 
ثراريا بأفضؿ ما توصؿ إليو العمـ مف استراتيجيات  وتقييميا بشكؿ دوري، وا 

. التدريس والوسارؿ التكنولوجية

وفيما يخص المنياج التكاممي لمصفوؼ الثالثة األولى، يرى أف ىذه تجربة 
جيدة يجب أف ُتخاض شريطة أف يركز المنياج عمى المغة األـ تركيزًا جميًا، ثـ 

مع ضرورة تخفيؼ . عمميات الحساب البسيطة، ثـ الثقافة العامة، فالرياضة، فالفف
. العبء الدراسي ليذه المرحمة

وفيما يخص صعوبات التعمـ ذكر أف ىناؾ مف ثالث إلى ست غرؼ مصادر 
تعمُّـ في جميع أنحاء المممكة، إلى جانب غرؼ مصادر خاصة تحتوي عمى 

وسارؿ إثرارية تناسب مف تنقصيـ القدرة عمى المتابعة مع الطمبة العادييف ثـ يتـ 
. إعادتيـ ودمجيـ في الغرفة الصفية

كما تحدَّث  عف نية الوزارة في فتض المزيد مف غرؼ المصادر لتقوية الطمبة 
. في المغة العربية والمواد األخرى

 


