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Abstract :  Article info 

The present study explores approaches to the teaching Arabic 
language at middle school. The study examines the case of first year 
middle school education. After introducing the topic, the research 
explains the didactics of Arabic language. 
Moreover, it employs an analytical study of the syllabus of Arabic 
language designed for first year middle school education. The study 
culminates with a presentation of the research findings. 
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 ملذمت: 

اهؿالكا مً اإلالىلت اللاةلت " اخخُاس اإلاشء كؿػت مً غلله"،وان اهخمامي مخجها هدى الػثىس     

ت الخػلُمُت،فىكؼ اخخُاسي غلى هزا اإلاىغىع:  غلى مىغىع وزُم الطلت باإلاىظىمت التربٍى

وواهذ الذواعي الخخُاس هزا  .""حػلُمُت اللغت الػشبُت ومىاهجها في مشخلت الخػلُم اإلاخىظـ

اث البرامج الذساظُت و جفػُلها لخيىن  اإلاىغىع ، الطػىباث التي جىاحه اإلاػلمين في جبلُغ مدخٍى

 .كذساث ومهاساث جظهش في ظلىواث اإلاخػلمين

المُز مشاول غذة في الاظدُػاب و الخدطُل ، وكذ هخج غً هزا حػثر وئخفاق هما ًىاحه الخ   

ت، وغلى الشغم مً الجهذ الجهُذ  هالخظهما بػذ ول غملُت جلُُمُت ظىاء واهذ فطلُت أو ظىٍى

الزي ًبزله الؿشفان للحطٌى غلى هخاةج مششفت، وغلى أغلى دسحاث الخلذًش في الامخداهاث 

ولػل العبب الشةِغ في رلً ٌػىد ئلى  .خُان لِعذ في اإلاعخىي اإلاؿلىبفخيىن الىخاةج في أهثر ألا 

م، وال ًمىً ججاوص  ت واإلاإششاث اإلاػخمذة في غملُت الخلٍى اإلاىاهج، والىظاةل والؿشاةم التربٍى

هزه الىلاةظ ئال ئرا اغخمذث في الػملُت الخػلُمُت هخاةج الذساظاث الحذًثت في هزا اإلاجاٌ و 
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 " لعياش يحياوي
ت ئلى هفاءاث جخجلى في ظلىواث التي أغؿذ زماسها ل اإلاػاسف الىظٍش ، ألنها جشجىض غلى جدٍى

 ومىاكف غملُت مخخلفت جىظف في مخخلف مىاحي الحُاة بفػالُت.

حػني الخػلُمُت ؾشق اهدعاب اإلاػاسف وجبلغيها في مجاٌ  حعريف الخعليميت اصطالحا:أوال: 

جطىسي ما مما ٌشيل في آن واخذ غملُت جفىير ومماسظت ٌػمذ ئليها اإلاذسظىن الزًً حػترغهم 

غ فاإلاػلم ًىاحه غادة بػؼ اإلاشىالث والطػىباث لذي مماسظت الػملُت  مشىالث في الخذَس

ىع اإلاادة التي ًذسظها ومعخىي جالمُزه، الخػلُمت ورلً سغم خبرجه وغذد ظىىاث خذمخه وه

واإلاشخلت الخػلُمُت التي ًإدي مهامه فيها، وحشيل هزه الطػىباث مشىالث غامت ًىاحهها 

اإلاػلمىن وافت مً وكذ آلخش وجأخز أشياال مػُىت، هما جشجبـ بؿبُػت الػملُت الخػلُمُت راتها، 

 لػلم الزي يهخم بمشاول الػملُت الخػلُمُت. وئرا واهذ الخػلُمُت في البذاًت ال جخخلف هثيرا غً ا

)أي البُذاغىحُا التي تهخم باإلاخػلم( ، وحاءث الخػلُمُت لخىظم وجإؾش اإلاػاسف والؿشاةم ، 

م والػالكت بين اإلاػلم واإلاخػلم واإلادخىي الذساس ي .  وأظالُب الخلٍى

ن التربىي، وفي جمىىه مً اإلا    ِّ
ادة التي ًذسظها وجدىمه ئرا فالخػلُمُت جىمً في كذساث اإلايى 

ا  غ.   وهثيرا ما ًجشي خلـ بين ولمتي الخػلم والخػلُم مؼ أن هىان فشكا حىهٍش في ؾشاةم الخذَس

بُنهما فالخػلم هى مجهىد شخص ي ووشاؽ راحي ًطذس غً اإلاخػلم هفعه بمعاغذة اإلاػلم 

بِىما الخػلُم  وئسشاده،هما ًخػمً ول ما ًىدعبه الفشد مً مػاسف ومػان وأفياس واججاهاث،

هى حضء مً التربُت الػللُت ًشمي ئلى اهدعاب اإلاػشفت واإلاهاسة والذساًت بػلم مً الػلىم أو فً مً 

: ))ًمىً  الفىىن أو هى مهىت مً اإلاهً أو ضىػه مً الطىاتؼ هما هجذ أخمذ خعاوي ًلٌى

خطف مً حهت أخشي  ر العلىن حغيرا جلذمُا مً حهت، ٍو م بأهه حغيُّ
 
بجهىد مىشسة  حػٍشف الخػل

فا آخش:  ًبزلها الفشد لالظخجابت لهزا الىغؼ اظخجابت مثمشة، ومً اإلامىً حػٍشف الخػلم حػٍش

م شىال لحل اإلاشاول...، 
 
بأهه ئخشاص ؾشاةم جشض ي الذوافؼ وجدلم الغاًاث، وهثيرا ما ًخخز الخػل

دذر الخػلم خين جيىن ؾشاةم الػمل اللذًمت غير ضالحت للخغلب غلى اإلاطاغ ب الجذًذة ٍو

 .(1)ومىاحهت الظشوف الؿاسةت((

يُت في جخطظ مدذد، وختى     م مدشوا أظاظُا ومهما في حشىُل الفشق الخيٍى
 
ػخبر الخػل َو

ًخمىً اإلاػلمىن واإلاشبىن مً جدلُم هزا الغشع وان غليهم ألاخز بػين الاغخباس أظغ الػملُت 

ُت والاهخمام بمخخلف هىاحي الخػلم ومبادةه الخػلُمُت التي حشمل اإلاػلم واإلاخػلم واإلاادة الخػلُم
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اجه مؼ مشاغاة الػىامل اإلاخخلفت التي جإزش في غملُت الخػلُم والاهدعاب، فدعهله أو حػؿله.  وهظٍش
(2) 

ًمىً أن جدطش مىغىغاث هزا الفشع مً فشوع التربُت في مىغىغين  أهواع الخعليميت:

 .الخاضتأظاظين، هما الخػلُمُت الػامت والخػلُمُت 

هي الخػلُمُت التي تهخم بخلذًم اإلابادب ( Didactique généraleالخعليميت العامت ) - أ

م، واظخغاللها  غ والىظاةل الخػلُمُت، وأظالُب الخلٍى ألاظاظُت واللىاهين وؾشاةم الخذَس

 أزىاء الخخؿُـ ألي غمل جشبىي، أي جلذم جطىسا غاما للمادة بيل أوشؿتها اإلاخخلفت.

حػخبر الخػلُمُت الخاضت حضءا مً (Didactique spécialeخاصت: )الخعليميت ال - ب

الخػلُمُت الػامت، هما أنها تهخم باللىاهين واإلاػؿُاث واإلابادب، ولىً غلى هؿاق أغُم، ألنها 

ت خاضت، وبىظاةل خاضت وبػباسة أخشي، فان  جخػلم بمادة دساظُت واخذة، وتهخم بػُىت جشبٍى

الخؿبُلي للخػلُمُت الػامت، خُث تهخم بأهجؼ العبل، و  الخػلُمُت الخاضت جمثل الجاهب

ت  ت وجلبُت خاحاث اإلاخػلمين، وتهخم بمشاكبت الػملُت التربٍى الىظاةل، لخدلُم ألاهذاف التربٍى

مها وحػذًلها  . 3وجلٍى

بجىاهب  الخػلُمُت فشع مً فشوع غلىم التربُت تهخم الفرق بين الخعليميت والبيداغوجيا. -2

شه. أما البُذاغىحُا فهي فً الخػلم،  الػلمُت الخػلُمُت ومشهباتها لخجذًذ الخػلُم والخػلم وجؿٍى

اث واإلابادب، وتهخم باالجطاٌ وهلل اإلافاهُم ئلى اإلاخػلمين،  حعدىذ ئلى مجمىغت مً الىظٍش

 ومعاغذتهم غلى اهدعاب اإلاػاسف واللذساث واإلاهاساث والىفاءاث.

الخػلُمُت تهخم باإلاادة اإلاػشفُت، وجخؿـ لألهذاف والىظاةل اإلاالةمت، وئرا واهذ 

والؿشاةم الىاجحت وأظالُب الخلُُم فان البُذاغىحُا تهخم بالىغػُاث التي ججشي فيها غملُت 

الاجطاٌ البُذاغىجي بين اإلاػلم واإلاخػلم، وجبدث غً ظبل الاجطاٌ وجلىُاجه، أي: أن الخػلُمُت 

ِىما البُذاغىحُا تهخم باإلاخػلم، وبالخالي فهما مخيامالن مخذاخالن ال حػلُمُت مً تهخم باإلاػشفت ، ب

وهىزا هجذ أن غلماء التربُت ًبدثىن باظخمشاس غً  دون بُذاغىحُا، وال بُذاغىحُا بال حػلُمُت.

لت الىاجحت  أهجح الؿشق وألاظالُب لخدلُم ألاهذاف اإلايشىدة في ول بلذ مً البلذان، والؿٍش

ي جىضل ئلى ألاهذاف اإلايشىدة في أكل وكذ ممىً، وبأٌعش حهذ ًبزٌ مً اإلاػلم واإلاخػلم هي الت

 أزىاء مماسظتها للفػل التربىي.
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 ثاهيا: كراءة في منهاج حعليمت اللغت العربيت في مرحلت الخعليم املخوسط

حاءث هزه اإلابادب في اإلانهاج مشجبؿت بيشاؾاث اللشاءة  :مبادئ في البالغت والعروض -1

واإلاؿالػت ودساظت الىطىص، كطذ ئبشاص ما جلخػُه البالغت غلى هزه الىطىص مً كىة في 

اإلاػنى وحماٌ في الخػبير لىً دون أن جشبـ هزه الىطىص في وغػُاث جىاضلُت مدذدة وغل 

اث اإلاػشفُت الىاسدة في اإلانهاج، ف ي خاحت غلى مشاحػت هُيلتها كطذ ئغؿائها الػمىم فاإلادخٍى

غ.  الؿابؼ ؤلادماجي لها جماشُا مؼ اإلالاسبت والجذًذ في الخذَس

وسد في منهاج العىت ألاولى أن "هدى الىظ ولِغ ألابىاب وألاخيام اإلاعبلت : امللاربت النصيت -2

خػبير ًطبذ هى أداة في الخؿاب خُث ٌعمذ بفهم الىظ وئدسان جماظىه وحعلعل أفياسه وال

والاجطاٌ بىاظؿخه" ولىً هُف ًخم ججعُذ هزا اإلافهىم في ظل غُاب جطيُف إلاىغىغاث 

الىدى وفم ما ًلخػُه هزا الخؿاب الشفىي أو الىخابي والىغػُت الخىاضلُت التي ًجشي فيها؟ 

فاإلالاسبت الىطُت التي جخدذر غنها اإلانهاج جياد جيىن مدطىسة مً الىاخُت الخؿبُلُت في 

الىظ اإلالشوء، غً ألامثلت اإلاالةمت لذسط اللىاغذ ختى ولى أكخط ى ألامش ئدخاٌ البدث في 

بػؼ الخػذًالث غلى هزا الىظ هما هى ملترح في اإلانهاج والىزُلت اإلاشافلت لها، وبمػنى آخش 

ئخػاع الىظ إلالخػُاث اللىاغذ وهى ما ًخػاسع مؼ اإلافهىم العابم الزهش إلالاسبت الىطُت، 

 غ اللىاغذ ًلاٌ هزلً في جذَسغ هطىص اللشاءة بمخخلف أهىاغها:وما ًلاٌ في جذَس

لت اإلالترخت في هزه اإلاىاهج ال جخخلف هثيرا غً ؾشاةم العابلت التي ًىظش فيها ئلى  فالؿٍش

ت  الىظ همجمىغت مً الفلشاث حششح وحعخخشج أفياسها وجذسط بػؼ الجىاهب اللغٍى

ها، أما أن جذسط هزه الىطىص هأهماؽ. خؿاب والبالغُت فيها، وكذ ًؿلب مً اإلاخػلمين جلخُط

ت مخميزة جلخػيها هزه الىغػُت، فهزا ما لم  ت وحػبيًر في وغػُاث جىاضلُت مدذدة بأدواث لغٍى

ت هما أن جطيُف في هزه  ًىً واضحا في هزه اإلاىاهج، ولى جم الخؿشق ئلُه مً الىاخُت الىظٍش

اوص وؤلابهام ألن الغشع مً ول هظ وفي اإلاىاهج ئلى هطىص جىاضلُت وأدبُت فُه ش يء مً الخج

مىظىس اإلالاسبت الجذًذة هى الخىاضل وئال إلاا هخب وإلاا وشش فالخمُيز ئرن ًيبغي أن ًيىن باليعبت 

ت اإلاىظفت فيها، أما  ت و الخػبيًر ئلى أهماؽ الخؿاب الزي جدمله هزه الىطىص وألادواث اللغٍى

مً اهخمام اإلاىاهج والىزُلت اإلاشفلت لها بهارًً الخػبير بىىغُه الشفىي والىخابي، وغلى الشغم 

ت والخؿبُلُت، ئال أنهما ًفخلشان مً حهت ئلى الترابـ فُما بُنهما  اليشاؾين مً الىاخُت الىظٍش
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ومً حهت أخشي غلى جطيُف أدق لألهذاف الخػلمُت خعب الىفاءاث اإلاعتهذفت في ول ظىت 

لشفىي: واإلهطاث اإلاشهض والاظخفادة مً الخؿاب دساظُت، هما ًيبغي الاهخمام بخلىُاث الخػبير ا

اإلاعمىع وأخز الخػلُذاث وهزلً الخطشف خعب ملخػُاث الىغػُاث الخىاضلُت بغشع 

 ئسظاٌ الخؿاب الشفىي.

جؿشق اإلانهاج في مخخلف العىىاث ئلى هزه الىغػُت وكذم أمثلت لها  الوطعيت الخعلميت:  -3

ُغت ؤلاشيالُت اإلاؿشوخت ووغؼ الفشغُاث إلاػالجتها في مخخلف اليشاؾاث، ئال أنها لم جشد في ض

 ئال في العيخين الثالثت والشابػت وبش يء مً الخفاوث بين وشاؽ وآخش.

 ثالثا: عالكت الكخب املدرسيت باملناهج امللررة

جترحم الىخب اإلاذسظُت، ولى بطفت مخفاوجت ألاهذاف  العالكت على مسخوى ألاهداف:  -1

اث اإلاػشفُت اإلالشسة، واإلالاسبت الجذًذة لخلذًمها وجىمً  الىاسدة في اإلاىاهج بىاظؿت اإلادخٍى

 ضػىبت جشحمت هزه ألاهذاف في الىخب اإلاذسظُت وفم هزه اإلالاسبت في:

ؾبُػت هزه ألاهذاف الىاسدة في اإلاىاهج وباألخظ في العىت ألاولى، خُث جمذ ضُاغتها في شيل 

باليشاؾاث واللشاءة واللىاغذ والخػبير أهثر ما أهذاف حػلُمُت مشجبؿت باإلاادة وبملمذ الخلمُز، و 

جطيُف ألاهذاف الخػلمُت في العىىاث الثاهُت  هي مشجبؿت بالىفاءاث اإلاعتهذفت في هزه العىت.

والثالثت والشابػت خعب الىفاءاث اللاغذًت، غير واف، لً هزه الىفاءاث غامت، ومشترهت بين 

هذاف(في ئؾاس الىفاءاث الخاضت بيل ظىت مً جطيُفها)ألا  ول ظىىاث اإلاشخلت، في خين ًيخظش

غذم هُيلت هزه اإلاىاهج وفم الىفاءاث، واغخباس اإلاششوع وشاؾا ئغافُا ومىمال و  هزه العىىاث.

لليشاؾاث ألاخشي، ًفترع وفي مىظىس اإلالاسبت الجذًذة أن ًيىن هى ؤلاؾاس اإلادشن لهزه 

 اليشاؾاث وبىاظؿخه جخدلم هزه الىفاءاث.

جؿابم وعبي في العىت ألاولى بعبب الخباًً  ى مسخوى املحخوياث املعرفيت:العالكت عل  -2

اإلاالخظ في بػؼ اإلاداوس بين ما وسد في اإلانهاج وما وسد في الىخاب اإلاذسس ي، مً خُث ؾبُػت 

اإلاىاغُؼ اإلاذسحت فيهما وضُاغت بػؼ اإلاداوس وجشجُبها. وؤلاشياٌ اللاةم في هزا اإلاجاٌ ًىمً في 

 شجِب اإلاىغىغاث الىاسدة في اإلانهاج وفي الىخب اإلاذسظُت خعب اإلافاهُم.غُاب جطيُف وج

)اإلاداوس( الىبري، والخذسج في جىاولها مً ظىت ئلى أخشي مما ًىحي ببػؼ الخىشاس والخذاخل فُما 

 بُنها في العىت الىاخذة.
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 رابعا:  العالكت على مسخوى النشاطاث:

اإلالترخت في الىخب اإلاذسظُت مالةمت في الىطىص  اللراءة واملطالعت ودراست النصوص: -1

مجملها للمداوس الىاسدة في اإلاىاهج هما جترحم ولى بطفت مخفاوجت مً خُث الذكت الترهيز 

ت وألاهذاف الخاضت اإلاػبر غنها في هزه اإلاىاهج ألنها حػالج في غالبُتها  والخذسج، الىىاًا التربٍى

مخفخدت هزلً غلى الػالم ولى أنها ال حعخجُب اللػاًا اإلاشجبؿت بالىاكؼ اإلاػِش ي في الىؾً، و 

داةما الهخماماث واوشغاالث اإلاخػلمين في هزه العً واإلاشاول التي ٌػشفها اإلاشاهلىن في غالكاتهم 

ً في الىظـ ألاظشي واإلاذسس ي أو اإلادُـ الاحخماعي الػام، هما أن غُاب جطيُف  مؼ آلاخٍش

ظىت دساظُت وغذم اخخُاس العىذاث)الىطىص( الىخذاث غلى أظاط الىفاءاث اإلاعتهذفت في ول 

غلى أظاط الىغػُاث الخىاضلُت، خاال دون جدلُم الاوسجام الخام بين بػؼ الىخذاث، مً 

حهت، وفُما بُنها)لىطىص( مً حهت أخشي، داخل الىخذة)ساحؼ حذٌو جىظُم الىخذاث(هما 

ػاسف التي ًىظ خاٌ غُاب هزا الخطيُف دون اظخغالٌ هزه الىطىص في مععى ئدماج اإلا

 غليها اإلانهاج في ئؾاس اإلالاسبت الىطُت، اظخغالال حُذا وفػاال.

أبىاب الىدى و الطشف الىاسدة في الىخاب اإلاذسس ي،  اللواعد النحويت والصرفيت وإلامالئيت: -2

ب مىغىغاث الىدى، والخذاٌو بُنها  مؿابلت إلانهاج، هما الخظىا غذم مشاغاة مىؿم اللغت في جبٍى

اث الطشف، خُث لم ًخم الخؿشق ئلى حملت ئال غىذ الىخذة الحادًت غشش في هخاب وبين مىغىغ

العىت ألاولى، أي بػذ جلذًم غششة دسوط في الطشف، بِىما لم جدظ اإلاىاغُؼ ألاخشي ظىي 

بدطت واخذة أما غالكت هزه ألابىاب بالىغػُاث الخىاضلُت، فخياد جيىن مىػذمت، بعبب 

 ي الفلشاث العابلت.غُاب الخطيُف اإلاشاس ئلُه ف

أدسحذ هزه اإلابادب و البِىاث  املبادئ الاوليت في البالغت و العروض و البنياث اللغويت:  -3

في الىخاب اإلاذسس ي غمً اللشاءة و اإلاؿالػت و دساظت الىطىص، وهي مؿابلت إلاا وسد في 

البالغت و الػشوع  اإلانهاج،هما سوعي في جلذًمها مبذأ الخذسج و باألخظ باليعبت إلابادب ألاولُت في

 ئال أن فػالُتها هاكطت بعبب غذم ئدماحها في الىغػُاث الخىاضلُت ئال غشغا.

لم ًشد هزا اليشاؽ في الىخاب اإلاذسس ي هيشاؽ معخلل بزاجه بل ادمج في  الخعبير الشفوي: -4

وشاؽ اإلاؿالػت التي ًفترع و خعب ما هظ غلُه اإلانهاج والىزُلت اإلاشافلت له، ان حعخغل 

ا إلاماسظت هزا اليشاؽ ئال أن هزا اإلاععى لم ًخجعذ بشيل واضح وغملي ئال في هخاب هطىضه
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العىت الثاهُت، هما ًفخلش هزا اليشاؽ في غالكخه مؼ هطىص اإلاؿالػت ئلى الاؾاس الزي ًماسط 

فُه أهماؽ الىطىص اإلاىاظبت للىغػُاث الخىاضلُت اإلاعتهذفت في ول وخذة حػلمُت جمهُذا 

 ىخابي.لحطت الخػبير ال

وسد هزا اليشاؽ في الىخاب اإلاذسس ي فِشيل جلىُاث الخػبير في العىت ألاولى  الخعبير الكخابي:-5

،زم هأشياٌ الخػبير في العىىاث اإلاىالُت، وكذ سوعي في جلذًم هزا اليشاؽ مبذأ الخذسج مً ظىت 

 ئلى أخشي بذأ بترهُب الجملت في العىت ألاولى. 

ئلى ما أششها ئلُه ظابلا واإلاخمثل في غذم جطيُف  نشاطاث:خامسا: العالكت على مسخوى ال

الىخذاث خعب الىغػُاث الخىاضلُت، ولى أهىا الخظىا في بػؼ الىخذاث في العىت الثاهُت وفي 

هثير مً الىخذاث في العيخين الثالثت والشابػت مداولت الشبـ بين وشاؽ اللشاءة واإلاؿالػت 

 (.4ووشاؽ الخػبير الىخابي)

ً في نهاًت وشاؾاث ؤلامالء  الخطبيلاث: -1 وسدث في الىخب اإلاذسظُت وفي ول العىىاث جماٍس

ً مشجبؿت باإلاجاٌ اإلاػشفي خعب مطىفت "بلىم"  ت والطشفُت، وهي جماٍس واللىاغذ الىدٍى

ً أخشي خاضت بالبالغت و الػشوع وبػؼ  ني هما وسدث جماٍس وجذخل في ئؾاس الخلُُم الخيٍى

ت في هطىص اللشاءة واإلاؿالػت، وهي في مجملها مالةمت ألهذاف اإلانهاج الخاضت  الجىاهب اللغٍى

بهزا اليشاؽ أما الخؿبُلاث الخاضت بالخػبير الىخابي فهي غباسة غً ئوشاء حمل أو فلشاث أو 

هطىص غلى مىىاٌ الىمارج اإلاذسوظت، في هزه الحطت هما اظخػين في هخب العيخين ألاولى 

وىظاةل ئهجاص هزه الخؿبُلاث ئال أن ما ًالخظ غلى هزه الخؿبُلاث والثاهُت بالشظىم والطىس 

هى غذم مالءمت بػػها لشيل الخػبير اإلاذسوط فمؿالبت الخالمُز في الىخذة الثاهُت مً العىت 

الثاهُت التي جىاولذ ألاخباس هشيل مً أشياٌ الخػبير "هخابت هبزة غً خُاة بؿل مً أبؿاٌ 

م مؿالبتهم في هفغ الذسط بخؿبُلين ازىين ًدىاٌو ألاٌو "هخابت ؤلاظالم "هخؿبُم غلى الذسط ز

هبزة جلذم فيها صمُل لً"، والثاوي "الحذًث غً مىاظبت ظػُذة في ألاظشة" فُه خلـ وجذاخل 

خ والخػٍشف بصخظ ما وظشد أخذار. فهزا الىىع مً الخذاخل في  بين الترحمت لػظماء الخاٍس

ىد أظاظا ئلى غذم وغىح الهذف مً شيل الخػبير أشياٌ الخػبير في هزه الخؿبُلاث ٌػ

فخلش ئلى اإلاػاًير التي ًيبغي أن جخىفش في  اإلاذسوط، ألهه غير مشجبـ بىغػُت جىاضلُت واضحت، ٍو
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الىغػُت ؤلادماحُت التي ًفترع أن ًجعذها هزا اليشاؽ ئال أهىا الخظىا هزلً جدعىا في 

 ن الثالثت والشابػت.الىخب اإلاذسظُت فُما ًخظ هزا اليشاؽ في العيخي

أدسحذ هزه الحطظ في هخاب العىت ألاولى في نهاًت ول فطل في ئؾاس  حصص إلادماج: -2

الخلُُم الخدطُلي، أما في العىىاث الثالر ألاخشي فجاءث هزه الحطظ بػذ ول زالر 

ني، وفي نهاًت ول فطل في ئؾاس الخلُُم الخدطُلي، ئال أن ما  وخذاث في ئؾاس الخلُُم الخيٍى

خظ غلى هزه الحطظ في العيخين ألاولى والثاهُت هى غذم جىفشها غلى مػاًير الىغػُت ًال 

ؤلادماحُت ئال في هخب العيخين الثالثت والشابػت، فلذ جىفشث هزه اإلاػاًير في الىغػُاث 

 اإلالترخت لهزا اليشاؽ.

ؼ الىاسدة في الىخب اإلاذسظُت مخباًىت مً  العالكت على مسخوى املشاريع: -3 خُث اإلاشاَس

ؼ وبمػذٌ في ول فطل فان غذد  ؼ في العىت: زالزت مشاَس الػذد والىجيرة، فارا وان غذد اإلاشاَس

ؼ وبمػذٌ مششوع ليل خمغ وخذاث ئما في العيخين  ؼ في العىت الثاهُت: خمعت مشاَس اإلاشاَس

ؼ، وبمػذٌ مششوع في ول زالر وخذاث ) ؼ زماهُت مشاَس  (.5الثالثت والشابػت وبلغ غذد اإلاشاَس

ؼ في غالكتها مؼ الىخذاث وألاوشؿت التي جخػمنها هزه الىخذاث،        لحظ غلى هزه اإلاشاَس ٍو

جفاوث في دسحت اإلاالةمت لهزه الىخذاث وأوشؿتها و باألخظ وشاؽ الخػبير الىخابي)ساحؼ حذٌو 

ؼ بػؼ الخىشاس الخذاخل فُما بُنها وبين الخػبير  جىظُم الىخذاث( هما لىخظ غلى هزه اإلاشاَس

الىخابي في العىت الىاخذة و في العىىاث ألاسبؼ والعبب في اغخلادها ٌػىد ئلى ما أششها ئلُه في 

ؼ في اإلاىاهج وفي الىخب  بذاًت هزا الخلُُم للىخب اإلاذسظُت والخمثل في مياهت هزه اإلاشاَس

اإلاذسظُت أي وشاؾاث مىملت لليشاؾاث ألاخشي ولِغ ئؾاسا مدشوا لهزه اليشاؾاث هما ًفترع 

أن ًيىن غلُه اإلاششوع في ظل اإلالاسبت الجذًذة وهما هى غلُه في اللغاث ألاخشي الىاسدة في هزه 

ت مشوسا باللغت الفشوعُت. غُت ئلى اللغت الاهجليًز  اإلاىاهج مً اللغت الاماَص

وسدث في هخاب العىت ألاولى في شيل هفاءاث  العالكت على مسخوى امللاربت بالكفاءاث: -4

ىضف والحىاس مىصغت غلى الفطىٌ الثالزت لخيخهي في شيل مششوع ظىىي مخػللت بالعشد وال

ًخمثل في ئهجاص هظ ًدخىي غلى العشد والىضف والحىاس أما في العىىاث الثالر ألاخشي فلم ًخم 

ذ بهزه الىفاءاث غال غشغا وفي ملذمت الىخاب هما لم جشد الىخذاث في الىخب ألاسبػت  الخطٍش

 مطىفت خعب هزه الىفاءاث.
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لم جظهش هزه اإلالاسبت في هخاب العىت ألاولى بعبب غذم وحىد الترابـ بين  امللاربت النصيت: -5

هطىص اللشاءة واإلاؿالػت واللىاغذ مً حهت وبين هزه الىطىص والخػبير الشفىي والىخابي مً 

 حهت أخشي.

ما صالذ مػالجت الىطىص في الىخب  معالجت النصوص في إطار امللاربت الجدًدة:  -6

ظهش رلً مً خالٌ جطيُف ألاظئلت التي ًخم اإلاذسظ ُت كاةمت غلى مىؿم الشيل واإلاػمىن ٍو

بىاظؿتها مػالجت هزه الىطىص غلى أظئلت مخػللت بالبىاء الفىشي للىظ زم أظئلت مخػللت 

بالبىاء الفني للىظ فأظئلت البىاء اللغىي لهزا الىظ بِىما ًفترع أن حػالج هزه الىطىص 

ت مىاظبت هأهماؽ خؿاب لغشع وغػ ت وحػبيًر ُت جىاضلُت مػُىت وما جخؿلبه مً مىاسد لغٍى

لهزه الىغػُت وما جمخاص به مً خطاةظ ومميزاث، وهزه اإلاىهجُت في مػالجت الىطىص 

مطذسها اإلانهاج والىزُلت اإلاشافلت له خُث وسدث في هاجين الىزُلخين وباألخظ الىزُلت الثاهُت 

لت جلذًم ألاوشؿت والتي ال جخخلف في مجملها غً الؿشاةم العابلت التي حػخبر الىطىص  ؾٍش

مجمىغت مً فلشاث جلشأ وحششح وحعخخشج منها أفياس غامت وحضةُت ومغضي، بغؼ الىظش غً 

صحُذ أن حهىدا كذ بزلذ في الىخب ألاخيرة إلدخاٌ البػذ الخىاضلي في هزه  ؾبُػت الىظ.

ءث مىغىغاتها مشجبؿت باألهىاع ألادبُت الىطىص ئال أنها مدطىسة )الجهىد( في الىخذاث التي حا

واللطت واإلاعشح وغيرهما. ئما الىطىص ألاخشي فُخم الخؿشق ئلى هزا البػذ في ئؾاس دساظت شيل 

 الىظ ولىً داةما بمىؿم الشيل واإلاػمىن واليشاس ئلُه ظابلا.

جذَسغ ششع في ججعُذ اإلالاسبت الىطُت في  اللواعد النحويت والصرفيت وامللاربت النصيت: -7

اللىاغذ وبشيل واضح ودكُم بذاًت مً العىت الثاهُت، هزا الخجعُذ في سبـ اللىاغذ بىطىص 

غ هزه  اللشاءة بىاظؿت ألامثلت التي جشد في هزه الىطىص وبألىان باسصة ليي جىظف في جذَس

ال اللىاغذ ئال أن الػالكت بين اليشاؾين جياد جىدطش في هزه ألامثلت لُىؿلم ألاظخار في دسظه و 

ت ئلى وظاةل  ت التي جمثلها اللىاغذ الىدٍى ٌػىد ئلى الىظ ئال هادسا ان جخدٌى هزه اإلاىاد اللغٍى

حعخػمل لخدلُل الىغػُت الخىاضلُت التي حاء غليها الىظ في مشخلت ألاولى زم ئلى مىاسد جىظف 

دى في وغػُاث جىاضلُت مشابهت فهزا ما لم ًدذر ئلى آلان، ولً ًدذر ما دامذ أبىاب الى

 مطىفت ومشجبت ال غلى أظاط مىؿم الخىاضل بل غلى أظاط مىؿم اللغت.
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في غُاب ؤلاؾاس الزي ًماسط فُه الخػبير الزي جىفشه  الخعبير الشفوي وامللاربت الجدًدة: -8

الىغػُت الخىاضلُت، فان جلذًم هزا اليشاؽ وفم هزه اإلالاسبت ماصاٌ كاةما غلى مبادساث 

فُىظش ئلى هزه الحطت غلى أنها خطت مؿالػت مىحهت، بالذسحت ألاولى ألاظاجزة أما الغالبُت منهم 

وبهزه الدعمُت وسدث في اإلانهاج، فُىخفي خُيئز بخلذًمها هدطت مؿالػت وهفى ماغذا في هخاب 

العىت الثاهُت خُث خذدث لها أهذاف واكترخذ لها ؾشاةم باليعبت ئلى اإلاخػلمين كطذ 

 للخػبير الشفىي ئغذادا مىظما ومشهضا. معاغذتهم غلى ئغذاد هزه الحطت هدطت

لم جظهش هزه الىغػُاث في الىخب اإلاذسظُت  سادسا: عالكت الكخب بالوطعياث الخعلميت:

بشيل واضح ئال في هخب العيخين الثالثت والشابػت هؿشح ؤلاشيالُاث وجلذًم فشغُاث إلاػالجتها 

ف الىخذاث وأهماؽ الىطىص ئال أنها جخفاوث في ضُاغتها بين وشاؽ وآخش ورلً بعبب جطيُ

 اإلاػخمذة في جلذًمها وهزلً الػالكت اللاةمت بين مخخلف اليشاؾاث داخل الىخذة.

وفي الخخام هطل ئلى بػؼ الىخاةج واإلالحىظاث، والخىضُاث التي بذث لىا مً خالٌ   الخاجمت:

 دساظدىا لهزا اإلاىغىع وهي:  

ت، واخذة مً اللػاًا للذ ظلذ معألت ؤلاضالح التربىي في اإلاىظىمت الخػ لُمُت الجضاةٍش

العاخىت في مجاٌ الحُاة العُاظُت والاحخماغُت، وحمُل حذا أن هشي اإلاإظعت الخػلُمُت 

جبدث غً الخميز في هزا الػالم الضاخش باإلاػاسف واإلاعخجذاث وما ًصحبها مً جىافلاث 

ش الػملُت الخػلُمُت ألامم، وكذ باجذ  الخػلمُت هى مػُاس جؿىس  -وجىاكػاث، وبخاضت جؿٍى

ش الىفاءاث الػاملت  الحيىماث جشضذ اإلايزاهُاث الطخمت، وجىظف الػلٌى اإلاخميزة مً أحل جؿٍى

وحػلها في معخىي ًػمً الحذ ألادوى مً الػؿاء. ئن مً أهم الىخاةج اإلاخىضل ئليها أن اللغت 

زاهُت ال جخػلم ئال  الػشبُت لِعذ لغت اإلايشأ باليعبت ألبىاء اإلاجخمؼ الجضاةشي، وئهما هي لغت

بالخللين والخػلُم في اإلاذاسط ودوس الخػلُم، وغلى هزا فان اللغاث ألاولى لهإالء لِعذ الػشبُت 

الفطخى ولىنها غامُت غشبُت، أو لهجاث مدلُت، ًخىصع اظخػمالها هىا وهىان بين أبىاء اإلاجخمؼ 

 عُت منها وبخاضت في اإلاذن .الجضاةشي، الى حاهب اظخػماٌ بػؼ اللغاث ألاحىبُت الظُما الفشو

غ اللغت الػشبُت وفلا إلاىهجُت حػلُمُت مخميزة، ًجب الخأظِغ   ولهزا ًخىحب غلُىا جذَس

ت  لها والاهؿالق منها في حػلُم الػشبُت إلالىت جبلُغُت ٌػنى مً خالٌ امخالن اإلاهاساث اللغٍى

، وجدطُل مل ا وفهمه في اإلالام ألاٌو ىت الىخابت واللشاءة في وألاظاظُت، ئوشاء الىالم شفٍى
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  جياب بلقامس د،   

اإلالام الثاوي، امخالن ًأخز بلىاغذ الاظخػماٌ اللغىي وأغشاغه التي حعخمذ وحىدها مً الىاكؼ 

 الاحخماعي والثلافي للمخيلمين.

ومً أهم الىخاةج ألاخشي التي جلشسث في هزا البدث أن غذم ئكباٌ اإلاخػلم غلى حػلم 

ت والىفعُت والاحخماغُت، أو غذم جالؤمه مؼ لغخه ئهما مشده ئلى غذم ئشباع سغباجه الف ىٍش

أهذافه الخػلُمُت الخاضت، وال ًمىً سد رلً العجض ئلى غػف اإلاخػلمين في اهدعاب اللغت، ألن 

لزلً  را لم ًىً مطابا بمشع هالمي مػيناللغت ًخػلمها ول فشد مهما وان معخىي رواةه، ئ

الىظام اللغىي الاهخلالي للمخػلم ومىاضفاجه، ًجب اإلاخابػت الخلُُمُت اإلاعخمشة لخدذًذ مظاهش 

ت . ئن الحذًث  ً اللغٍى والػمل غلى جذغُم غمل اإلاخػلم واظخذسان هلاةطه مً خالٌ الخماٍس

غً حػلمُت اللغت الػشبُت وأظباب جشديها وفشلها ًلىدها الى الحذًث غً ألاكؿاب ألاظاظُت التي 

 هي اإلاخػلم واإلاػلم واإلانهاج .

ضاٌ العُاظت الخػلُمُت في الجضاةش حعخخف بالػلىم ؤلاوعاهُت، بِىما حصجؼ ما ج املخعلم: - أ

 غلى اللغت الػشبُت فػػػػذ مياهتها وبزلً ضاس 
ً
الػلىم الؿبُػُت وغيرها، وهزا ما أزش ظلبا

مً ًؿلم غلى اللغت الػشبُت، لغت الشػش ولغت اإلاسجذ، مما أدي ئلى ألاغشاع غً خذمت اللغت 

رلً بخىثُف البدث الػلمي في ميىهاث الخػلُمُت  الثالر: اإلاػلم واإلاخػلم الػشبُت وحػلمها، و 

 واإلانهاج.

كذ ًيىن مً أظباب غػف حػلُمُت اللغت الػشبُت، والعإاٌ اإلاؿشوح  املعلم)ألاسخاذ(: - ب

ت في بالدها أغؿذ اهخماما بهزا  هىا، هل ؤلاضالخاث الجذًذة التي غشفتها اإلاىظىمت التربٍى

ىه الجامعي هفُل  فػل هخاحه؟ أم جيٍى اإلاػلم)ألاظخار(، الزي في وظػه أن ًطىؼ الخغُير ٍو

 بخدلُم هزا الهذف؟

ليل ش يء خطاةطه التي جميزه غً غيره، ومنهاج اللغت الخللُذي)أي اإلانهاج اللذًم(،  املنهاج: - ج

 معخلال بزاجه، ٌػنى ئال بالجاهب الػللي 
ً
ا  جشبٍى

ً
كذ اهفشد بجمله مً الخطاةظ حػلخه هُاها

فلـ خُث ٌصحىه باإلاػاسف دون مشاغاة للفشوق الفشدًت بين اإلاخػلمين، وواهذ مىاده جلذم 

غ، لزلً واهذ الخبراث مفىىت في مىفطلت غً بػ ػها، فال جشاعى الػالكت اإلادىسٍت في الخذَس

 أرهان اإلاخػلمين.
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 الس نة الأوىل متوسط أأمنوذجا –قراءة يف تعلمية اللغة العربية و مناجهها 

 " لعياش يحياوي
أما اإلانهاج الحذًث، فِععى ئلى اإلاػالجت اليلُت للميىهاث اإلاخػلم، الػللُت، والىفعُت،    

 والىحذاهُت، أخز بػين الاغخباس البِئت الؿبُػُت والاحخماغُت والاكخطادًت.

غ باإلالاسبت بالىفاءاث، أضبدذ الخػلُمُت الخاضت بمادة اللغت أما         الُىم وفي ظل الخذَس

الػشبُت حػخمذ أهىاغا مً الخػلم بىاظؿت اإلاششوع، الخػلم بىاظؿت خل اإلاشيل، الخػلم 

 اإلاشيل اإلاؿشوح الُىم في 
ً
ا الخػاووي وغيرها مً الؿشاةم الحذًثت. ولىً هزا وله ًبلى هظٍش

ً اإلاىظىمت التربى  ت ضػىبت الخؿبُم ومشد رلً غذم الاهخمام باإلغذاد الجُذ لخيٍى ٍت الجضاةٍش

غ باإلالاسبت بالىفاءاث-ألاظاجزة الزًً ٌششفىن غلى جؿبُم اإلانهاج الجذًذ  .-أي الخذَس

هما جبين مً خالٌ هزا اإلاىغىع أن حػلم اللغت الػشبُت لم ًىل مً الخخؿُـ اإلانهجي والخػلُمي، 

 ها غلى الخمىً مً اللغت الػشبُت.مما ٌعاغذ مخػلمي
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