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Abstract : The background of this letter by the importance of a good study materials to teach
the Arabic language in particular subjects to teach reading skills. This stems from the
reading skills is essential skill of language skills. It is one of the most important acquisition of
knowledge, culture and access to information from printed sources. The textbook is a major
source of students to the educational process depends in the class on the textbook, therefore
the reading material in the book of the Arabic language curriculum in 2013 Islamic high
school need to evaluate, is the read material in this book take the basis for preparing
textbooks for non-Arabic speakers or not. This study included literature research using
content analysis method which is a kind of descriptive research method. The results indicated
that the reading material in the book of the Arabic language curriculum 2013 in Islamic high
school most of the four bases has become available only in a few. The positive and the
negative side, so the possibility of reading material to provide students with the necessary
own cultures and encourage them to use of the Arabic language to express their culture and
exchange them with Arabic speakers. The negative side in the book of the Arabic language
for tenth grade is not to provide Islamic culture and specificity of Arab culture and the
presence of the error in the texts submitted and jam the lines of texts even stuck harakat
between the line and not to adjust the texts of the three harakat as well as inflectional harakat
and not to the proposal for the use of teaching aids and lack of sound recordings set.
Keywords : Reading Skill Materials, The Basis for Preparing Textbooks

ًومهازة اللساءة حعخبر مهازة أطاطُت م
 فبالسػم،ئخدي مهازاث حعلم اللؼت ألاحىبُت
مً جأهُدها على أَمُت ول مً الاطخماع
والخدًث في حعلم اللؼت واطخخدامها ئال أهه
هثحرا ما ًخعرز على اإلاخعلم اطخخدام َاجحن
اإلاهازجحن ال بظبب غعفهما لدًه ولىً بظبب
كلت الفسص التي جخاح له ليي ًمازض اللؼت
ممازطت شفىٍت أو أن ٌشعس أن خاحخه إلامازطت
 وفي.اللؼت ممازطت شفىٍت كلُلت وػحر مخىكعت
َرٍ الخالت جطبذ اللساءة مهازة بدًلت في
الاجطاٌ باللؼت عً اإلاهازاث الشفىٍت وٍطبذ

املقدمت
 ٌعخمد الخعلُم والخثلُف،أطاطُا
ً
ًعلى الىخب؛ فمً أزاد أن ًخعلم ذاجُا أن ًخل
 فهي مهازة وفً ال،مهازاث اللساءة الصخُدت
ًً فىم مً اللساء الر،ًجُدَا هثحر مً الىاض
ً
ً
 ومع،ًبرلىن حهدا وأوكاجا ؾىٍلت في اللساءة
ً
 والشً أن.ذلً فان خطُلتهم كلُلت حدا
لخلفُت الصخظ علمُت واهذ أو زلافُت أزسا
 ػحر أن ؾسٍلت،هبحرا في عملُت الاطدُعاب
اللساءة وهُفُت الخعامل مع الىخاب جإزس بدزحت
.عالُت في مظخىي الفهم والاطدُعاب
1

حعلُمها وحعلمها أمسا غسوزٍا ومفُدا ،وبالخالي
جطبذ َدفا زةِظُا مً أَداف حعلم اللؼت
1
ألاحىبُت.
فاللساءة حعد مً أَم أطالُب
اهدظاب اإلاعسفت والثلافت ،والخطىٌ على
اإلاعلىماث مً مطادزَا اإلاخخلفت والىخب
واإلاجالث والجساةد واللطظ والبدىر
والدزاطاث وػحرَا مً اإلاؿبىعاث .وعلى السػم
مً مىافظت اإلاىاد الظمعُت والبطسٍت للمىاد
اإلاؿبىعت ،ئال أن اللساءة ال شالذ جلعب دوزا
مخمحزا في مجاٌ التربُت والثلافت والعلىم .فهي
غسوزة عطسٍت ليل فسد مً أفساد اإلاجخمع،
وهي غسوزٍت ومهمت للمخعلم بشيل عام ،ألهه
ًىدظب مً خاللها الىثحر مً اإلاعازف والعلىم
والخبراث واإلاهازاث ألاطاطُت .ولللساءة عالكت
مباشسة بالخدطُل الدزاس ي عىد اإلاخعلم في
مساخله الدزاطُت اإلاخخلفت.
أما الىخاب اإلادزس ي فهى ٌعد مً أَم
عىاضس اإلاىهج ألهه أداة مً ئخدي ألادواث
لخدلُم أَداف اإلاىهج ،هما جىضخه الخيىمت
ؤلاهدوهِظُا في اللساز السكم  23للعام ،3112
بأن الىخاب اإلادزس ي َى مطدز زةِس ي الهدظاب
الىفاءة ألاطاطُت والىفاءة السةِظُت .وَى
ئخدي زواةص اإلاىهج ألاطاطُت في أي مسخلت
حعلُمُت ،فاألَداف التي ًسٍد اإلاىهج جدلُلها
مً العملُت الخعلُمُت جخدلم مً خالٌ
مدخىي الىخاب اإلادزس ي لؼىٍا وان أو زلافُا،
باإلغافت ئلى عىاضس اإلاىهج ألاخسي مً أوشؿت
وؾسق جدزَع.

بجاهب ذلً ،فهى ئخدي مطادز
اإلاعلىماث باليظبت للؿالب في الخطىٌ على
اإلاعلىماث ،ألهه زهً زةِس ي في العملُت
الخعلُمُت بدُث حعخمد العملُت الخعلُمُت في
الفطل علي الىخاب اإلادزس ي بشيل هبحر ،وَى
الري ًجعل عملُتي الخعلُم والخعلم مظخمسجحن
لدي الؿالب ختى ًدطلىا ما ًسٍدون ،ألهه
باليظبت لهم طُيىن زفُلا داةما ومعلما لهم
في أي ميان.
وبالىكس ئلى دوز الىخاب اإلادزس ي اإلاهم
فال بد مً جلىٍمه ،وكد أشاز زشدي ؾعُمت ئلى
أَمُخه خحن ًلىٌ بأن جلىٍم الىخاب حصء
أطاس ي مً أحصاء جلىٍم اإلادخىي العلمي الري
ٌشخمل علُه اإلاىهج ،خُث ئن للىخاب اإلادزس ي
3
مياهت خاضت بحن اإلاىاد الخعلُمُت ألاخسي.
وإلاا وان لخلىٍم الىخاب اإلادزس ي أَمُت
وغسوزٍت ،فخلىٍم هخاب دزض اللؼت العسبُت
للىاؾلحن بؼحرَا أهثر أَمُت ،لدوزٍ الىبحر عىد
مخعلم اللؼت الثاهُت الطُما مادة اللساءة .ذلً
ألن مهازة اللساءة لها دوز هبحر في حشىُل
وجىمُت شخطُت الؿالب اإلاعسفُت والعلمُت
والثلافُت ،هما كد أشسها في ما طبم .فُيبغي
أن ًدخىي هخاب دزض اللؼت العسبُت للىاؾلحن
بؼحرَا هطىضا جمىً جىمُت مهازة كساءة
الؿالب مً خالٌ مىاكف خُاجُت وقُفُت.
وَرا البدث ًىدزج جدذ حيع
البدث اإلاىخبي .وَظخخدم َرا البدث اإلاىهج
الىضفي الخدلُلي ،وَى مىهج البدث الري
ٌعخمد على دزاطت الىاكع أو الكاَسة هما هي
2
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الطىجُت وهخب اإلاؿالعت اإلاخدزحت وهخاب
5
الاخخبازاث ومسشد اإلاعلم.
جسي مدًسٍت الخعلُم الثاهىي العام
بأن الىخاب اإلادزس ي َى مجمىعت الىخاباث
ّ
اإلاىكمت التي جدخىي على اإلاادة الدزاطُت
اإلاخطىضت التي ألفها مإلفها مساحاعا على
اإلاىهج الدزاس ي اإلاعمىٌ به .اإلاادة اإلاىحىدة في
الىخاب اإلادزس ي جخطىز في الىفاءاث التي ًجب
6
على اللازب أن ًلمها.
وَعسف أبى الفخىح زغىان في
الجُاللي ،بأن الىخاب اإلادزس ي َى ضىزة
جؿبُلُت للمدخىي الخعلُم وَى الري ًسشد
اإلاعلم ئلى الؿسٍلت التي ٌظخؿُع بها ئهجاش
أَداف اإلاىاهج العامت والخاضت ،بِىما ٌعسف
البعؼ اطدىادا ئلى أَمُت مدخىاٍ بأن الىخاب
اإلادزس ي زهحزة أطاطُت للمدزض في العملُت
الخعلُمُت ،فالىخاب اإلادزس ي ًفظس الخؿىؽ
العسٍػت للمادة الدزاطُت وؾسق جدزَظها،
وٍخػمً أًػا اإلاعلىماث وألافياز واإلافاَُم
ألاطاطُت في ملسز معحن ،هما ًخػمً أًػا
اللُم واإلاهازاث والاججاَاث الهامت اإلاساد
7
جىضُلها ئلى حمُع الخالمُر.
فالىخاب اإلادزس ي ،هما كاله الؼالي،
َى الىخاب ألاطاس ي للؿالب وما ًصخبه مً

في الىاكع ،ويهخم بىضفها وضفا خلُلا ،وَعبر
عنها حعبحرا هُفُا أو همُا ،وَدفه الىضىٌ ئلى
اطخيخاحاث حظهم في فهم َرا الىاكع وجؿىٍسٍ،
هما ٌشمل جطيُف اإلاعلىماث والخعبحر عنها
2
هما وهُفا.
وباعخباز أن للخدلُل الىضفي أهىاعا
هثحرة ،اخخاز الباخث جدلُل اإلادخىي ألهه
ألاكسب لهرا البدث .أما الؿسٍلت التي
ٌظخخدمها الباخث لجمع الخلاةم فهي ؾسٍلت
الىزاةم ،وذلً مً خالٌ كساءة الباخث هخاب
اللؼت العسبُت للمىهج الدزاس ي 3112
اإلاظخخدمت في اإلادزطت الثاهىٍت ؤلاطالمُت
لِظخخسج مىه الخلاةم التي ًسٍدَا.
الكتاب املدرس ي
الىخاب اإلادزس ي هي الىزُلت التي بُد
الخالمُر وأولُاء أمىزَم التي جترحم اإلاىهج ئلى
عمل ًإدًه الخالمُر باإلادزطت واإلاجزٌ مً أحل
جدلُم أَداف اإلاىهج .بمعنى أن اإلاىهج َى
الري ًددد الىخاب اإلادزطُت ،ولِع الىخاب
4
اإلادزس ي جفسع اإلاىهج.
ًسي اللاطمي ،في الؼالي ،بأن
الىخاب اإلادزس ي ال ًخألف مً اإلاادة ألاطاطُت
فلـ ،بل ًخألف مً اإلاىاد اإلاظاعدة واإلاعجم،
وهخاب الخمازًٍ الخدسٍسٍت وهخاب الخمازًٍ
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مىاد حعلُمُت مظاعدة ،والتي جإلف مً كبل
اإلاخخططحن في التربُت واللؼت ،وجلدم
للدازطحن لخدلُم أَداف معُىت في ملسز
معحن ،في مسخلت معُىت بل في ضف دزاس ي
8
معحن وفي شمً مددد.
مما طبمً ،مىً جلخُطه على ما
ًلي :الىخاب اإلادزس ي َى جسحمت اإلاىهج الدزاس ي
لخدلُم أَدافه ،فال بد مً أن ًىافم الىخاب
اإلادزس ي اإلاىهج اإلالسز ،وٍخيىن الىخاب اإلادزس ي
مً عدة عىاضس ،ال مً الىخاب ألاطاس ي
للؿالب فدظب ،بل ًخألف مً مىاد مظاعدة
واإلاعجم ،والخمازًٍ ومسشد اإلاعلم وػحر ذلً.
ومً وقاةف الىخاب اإلادزس ي هي:

الكتاب املدرس ي لتعليم اللغت العربيت
أما الىخاب اإلادزس ي لخعلُم اللؼت
العسبُت لؼحر الىاؾلحن بها فُيبغي أن ًخخلف
عً الىخاب اإلادزس ي لخعلُم العسبُت للىاؾلحن
بها مً خُث الؼسع والبىاء والىطُلت ،هما
ًىضخه اللاطمي ،وذلً ألن الىخاب اإلادزس ي
اإلاخطظ للعسب ٌظخعمله جالمُر ًيخمىن ئلى
الخػازة ذاتها وٍخيلمىن اللؼت العسبُت التي
ًخعلمىنها ،أما الىخاب اإلادزس ي لؼحر الىاؾلحن
بالعسبُت فِظخعمله ؾالب ال ًيخمىن ئلى
11
الخػازة هفظها وال ٌعسفىن اللؼت العسبُت.
و ٌشمل الىخاب اإلادزس ي على ما
ًلي:

أ) الىخاب اإلادزس ي وطُلت إلللاء اإلاعسفت ئلى
الؿالب

أ .هخاب الؿالب ألاطاس ي ،وَى الىخاب
ألاطاس ي الري ًىشع على الؿالب ،بؼسع
اطدُعاب مادجه العلمُت وأداء الاخخباز
النهاتي فُه ،بدُث ًخىكع مىه أن ًدلم
أَدافه اللؼىٍت والتربُت والثلافُت في اإلادة
11
الصمىُت اإلالسزة له.
ب .مسشد اإلاعلم ،13وله دوز َام وفاةدة ال
ػنى عنها .فاإلاعلم ػحر اإلاإَل جأَُال جسبىٍا
ولؼىٍا وامال عسبُا وان أو ػحر عسبي بداحت
إلاسشد اإلاعلم لِظخفُد مً ألاطالُب

ب) الىخاب اإلادزس ي ٌعؿي الىكسة للؿالب وفلا
ألَداف العملُت الخعلُمُت
ج) جصوٍد اإلاعازف والخبراث اإلافُدة لخؿىٍس
هفاءة الؿالب فخيىن لدًه هفاءة هلدًت
د) الىخاب اإلادزس ي ًجعل العملُت الخعلُمُت
مظخمسة ،فبالىخاب اإلادزس ي ٌظخؿُع
الؿالب الاطخمساز في الخعامل مع العلم
بدون مظاعدة آلاخس وال ًلخطس بصمان
شميان
ه) بىحىد الىخاب اإلادزس ي جطبذ العملُت
الخعلُمُت َادفت
و) جىمُت زوح اللساءة وفهم اإلاخاب.
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اإلاخخلفت الخاضت بخدزَع ألاضىاث
12
واإلافسداث والتراهُب اللؼىٍت وػحرَا.

والخػازٍت عنها لُمىىه مً اطدُعاب لؼت
18
الىخاب أو الخعبحر بها.

ج .هساطت الخدزٍباث ،14وٍىلظم َرٍ
الخدزٍباث ئلى كظمحنَ ،ما الخدزٍباث
الخدسٍسٍت 15والخدزٍباث الطىجُت.16

ه .هخاب اإلاؿالعت ؤلاغافيَ ،19ىان هىعحن
مً هخب اللساءة ؤلاغافُت؛ أخدَما
خاص بمظخىي الدازطحن الرًً جإلف
لهم َرٍ الىخب ،وَعد َرا الىىع للدازض
الري اهخهى مً اإلاظخىي اإلاخلدم في حعلُم
اللؼت العسبُت .الثاوي منهما خاص بمدي
الازجباؽ بالىخاب اإلادزس ي ،وٍدىىع ئلى
هىعحن؛ مسجبـ بىخاب مدزس ي معحن وػحر
مسجبـ بىخاب مدزس ي معحن.

د .اإلاعجم ،17ألهه ال ًمىً حعلُم لؼت زاهُت
مً ػحر معاحم طىاء أواهذ معاحم زىاةُت
اللؼت (أي أنها جدىاوٌ اللؼت الهدف وما
ًلابلها في لؼت الخلمُر) أو معاحم أخادًت
اللؼت (أي أنها حشسح اللؼت الهدف باللؼت
ذاتها) .ومهما ًىً مً أمس ،فان اإلاعجم
اإلاسافم للىخاب اإلادزس ي ٌعنى مً خُث
ألاطاض بمفسداث الىخاب وحعبحراجه
الاضؿالخُت ،وٍصود الؿالب بيافت
اإلاعلىماث الطىجُت والطسفُت والىدىٍت

و .الىطاةل الظمعُت والبطسٍت.

31

شروط الكتاب املدرس ي وأسسه
ليي ًدلم الىخاب اإلادزس ي دوزٍ في
العملُت الخعلُمُت البد أن ًخىافس فُه مجمىعت
مً الشسوؽ وألاطع التي ًجب مساعاتها .أما
شسوؽ الىخاب اإلادزس ي هما ًلي:
 )5أن ًيىن مظاَما في جسبُت الخلمُر وحعلُمه

 13عبد الرمحن بن إبراىيم الفوزان ،إضاءات لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين
بها( ،العربية للجميع 5435 ،ه) ،ص.69 .

 )2أن ًيىن مظاَما في فهم العالم مً خىله
وَعدٍ للخُاة العلمُت
 )3أن جيىن لؼخه طلُمت وجخالةم مع مظخىي
الخالمُر
 )4أن جيىن اإلاادة العلمُت صخُدت خدًثت
مشسوخت باًفاء وجخػمً الخدلُل باإلمثلت

 14ىي عبارة عن رلموعة من التدريبات اللغوية اذلادفة ،وادلرتبطة مبادة الكتاب
األساسي للطالب مع إضافة بعض التدريبات اليت يتوقع أن يسأل فيها الطالب،
وىي حتتوي على أسئلة متنوعة اذلدف يطلب من الطالب حلها ومراجعتها مع

ادلعلم يف الفصل .ناصر عبد اهلل الغايل وعبد احلميد عبد اهلل ،أسس  ،...ص.
.11
 15ىي عبارة عن رلموعة من التدريبات ادلتدرجة اليت ختتص كل رلموعة منها
بدرس أو قسم معني من دروس ادلادة األساسية أو أقسامها وهتدف إىل إعطاء
الطالب مزيدا من التدريبات على استعمال مفردات الدرس وتراكيبو اللغوية وتعزيز
مفردات الدروس السابقة وتراكبها اللغوية .علي القامسي وزلمد علي السيد،
التقنيات  ،...ص.55 .

 16التدريبات الصوتية؛ ىي التدريبات اليت يتم الرتكيز فيها على اجلانب الصويت

18

علي القامسي وزلمد علي السيد ،التقنيات  ،...ص.55 .

 19ىو الكتاب الذي يشتمل على نص أو رلموعة من النصوص ادلتدرجة يف
صعوبتها ،سواء من حيث ادلفردات أو الرتكيب أو احملتوى العلمي والثقايف

للغة ويتم تدريب الطالب شفهيا ،فاللغة منطوقة قبل أن تكون مكتوبة .ناصر عبد
اهلل الغايل وعبد احلميد عبد اهلل ،أسس  ،...ص.12 .

 17ىو معجم يرافق الكتاب ويتضمن رلموعة من ادلفردات األساسية ادلناسبة لكي
تكون رصيدا لغويا يلم بو ادلتعلم؛ ليعينو أوال على دراسة الكتاب بشكل أعمق

ويستهدف ىذا النوع من الكتب تدريب ادلتخرجني يف برامج تعليم العربية على
االستمرار يف تنمية مهاراهتم اللغوية وزيادة معلوماهتم عن الثقافة العربية واإلسالمية.

وأوسع ،ويعينو ثانيا على تنمية ثروتو اللغوية .عبد الرمحن بن إبراىيم الفوزان،

ناصر عبد اهلل الغايل وعبد احلميد عبد اهلل ،أسس  ،...ص.12 .
20

إضاءات ،...ص.69 .

5

نفس ادلرجع ،ص.53 .

وأن جيىن مسبىؾت بباقي اإلاىاد الدزاطُت
وبالخُاة اإلاجخمعُت
 )5أن ًيىن الىخاب اإلادزس ي ػىُا بالىطاةل
الخىغُدُت (الطىز ،الخساةـ ،الطىز
الخىغُدُت البُاهُت)

أما عىد جطمُم الىخاب اإلادزس ي أو جدلُله
فُيبغي على اإلاإلف أن ًىضح اإلافهىم
الثلافي الري ًخبىاٍ الىخاب ،والخدود التي
جمحز الثلافت ؤلاطالمُت عً الثلافت
العسبُت ،هما ًيبغي أن ٌعؿي اإلاىغىعاث
الثلافُت ؤلاطالمُت وشها ،هما ًيبغي علُه
أن ًخدزج في عسغه إلاىغىعاث الثلافت
ؤلاطالمُت ومفاَُمها وفلا إلاظخىٍاث
الدازطحن وكدزاتهم العللُت وخلفُاتهم
32
الثلافُت.

 )6أن ًدترم الخدزج في عسع اإلاىغىع أي
الاهخلاٌ مً ؤلاؾاز العام ئلى الخفاضُل ،زم
الاهتهاء بخالضت جخػمً مؼصي الدزض هيل
 )7أن ًيىن مدترما للمىاضفاث اإلاخعازف
عليها (الدجم ،هىع الىزق ،حجم الخـ
والىخابت ،الخلى مً ألاخؿاء اإلاؿبعُت،
31
حماٌ ألالىان).
وأما ألاطع التي ًيبغي على مإلفي
هخب حعلُم العسبُت لؼحر الىاؾلحن بها مساعاتها
فىما ًلي:

 )2ألاطع الظُيىلىحُت (الىفظُت)
ًسي هثحر مً اإلاخخططحن في حعلُم اللؼاث
أن َىان فسكا مدظىبا بحن حعلم الطؼحر
وحعلم الىبحر للؼتَ ،را الفسق الري ًيبغي
أن ًساعى في اإلاىاد اإلالدمت ليل منهما.
وٍيسخب َرا الفسق عادة على عدد
اإلافسداث وهىعها وعلى هىع الترهُب وؾىله
وكطسٍ وطهىلخه وضعىبخه ،وػحر ذلً.
وللد هشفذ الدزاطاث التي دازث خىٌ
همى ؤلاوظان عً أن عملُت الىمى اإلاظخمسة
لإلوظان جسي أن الخىمُت اإلاخدزحت
واإلاخخابعت واإلاىكمت إلاهازاث اللؼت جىاطب
جدزج وجخابع مساخل هطج اإلاخعلم ،ومً َىا
أضبذ مً الػسوزي أن جىغع مىاد
اللساءة بشيل ًخمش ى مع مسخلت الىطج
التي وضل ئليها اإلاخعلم ،ومً َىا أًػا

 )5ألاطع الثلافُت والاحخماعُت
جدخل الثلافت مياهت َامت في حعلُم اللؼاث
ألاحىبُت وحعلمها ،وحعخبر ميىها أطاطُا
ومىمال مهما إلادخىي اإلاىاد الخعلُمُت في
َرا اإلاُدان؛ لرلً البد أن جىدمج العىاضس
الثلافُت للؼت اإلاظتهدفت اهدماحا وامال في
اإلاادة الخعلُمُت وفي حمُع أوحه الخعلم
ووطاةله خاضت الىخاب .وذلً ألن اللؼت
وعاء الثلافت ،ولِع مً الِظحر حعلم لؼت
ما دون الخعسع لثلافت أصخابها( ،كُمهم
معِشتهم
وأهماؽ
واججاَاتهم
33
وعلاةدَم).

 21حسان اجلاليل ولوحيدي فوزي" ،أهمية ،...ص.200 .

 23ناصر عبد اهلل الغايل وعبد احلميد عبد اهلل ،أسس  ،...ص.25 .

 22عبد الرمحن بن إبراىيم الفوزان ،إضاءات ،...ص.59 .

6

ب -ميىهاث اللؼت؛ اإلاساد بها مجمىعت مً
الىكام الطىحي والىكام التراهُبي
21
والىكام اإلاعجمي.

جخخلف اإلاىاد التي جىغع لخعلُم الطؼاز
34
عً جلً التي جىغع لخعلُم الىباز.
 )3ألاطع اللؼىٍت
جىاوٌ َرا ألاطاض على زالزت أمىز ،وهي
هما ًلي:

ج -مهازاث اللؼت؛ وجدىىع اإلاهازاث اللؼىٍت
ئلى أزبع مهازاث زةِظُت وهي مهازة
الاطخماع ومهازة الىالم ومهازة اللساءة
21
ومهازة الىخابت

أ -اللؼت التي ًيبغي أن حعلم؛ واللؼت
العسبُت هما ًرهسٍ الؼالي وعبد هللا
أهىاع هثحرة ،وهي )1( :اللؼت العسبُت
الفطحى )3( ،35اللؼت العسبُت
العسبُت
()2
اإلاعاضسة،36
العسبُت
()2
الخخططُت،37
الفطُدت اإلاعاضسة )4( ،38العسبُت
العامُت .39وبالىكس ئلى جىىع اللؼت
العسبُت ،فاللؼت التي ًيبغي أن حظىد
في هخب حعلُم اللؼت العسبُت هي اللؼت
العسبُت الفطُدت اإلاعاضسة.

24

 )4ألاطع التربىٍت
جخلخظ َرٍ ألاطع التربىٍت في عدة
مجاالث ،وهي
أ) ألاطع التي جخعلم بمبادب جىكُم
اإلاادة الخعلُمُت
الهدف مً ئعداد وجألُف هخب حعلُم
اللؼت العسبُت َى جلدًم مىاد مً
خاللها ٌظخؿُع الدازض أن ًخلدم
بأكل الخىحيهاث مً اإلاعلم ،مىاد
حظمذ بىمى مظخمس في مهازاث اللؼت
وعاداتها .لرلً ًيبغي أن جخىافس أزبعت
شسوؽ ،وهي:
 -1أن حظمذ اإلاىاد بىمى مظخمس
ومخخابع في مهازاث اللؼت وعاداتها
 -2أن جلدم اإلاىاد مظخىٍاث مخعددة
مً ألاوشؿت اللؼىٍت والثلافُت
 -3أن جلدم جىكُما مخيامال للمهازاث
وللمىاد الثلافُت
23
 -4أن جلدم مدخىي مفُدا وهافعا.

زلمود كامل الناقة" ،أسس إعداد مواد تعليم اللغة العربية وتأليفها" ،اللغة

العربية إىل أين؟ ( ،الرباط :منشورات المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة
 -إيسيسكو ،)5002 ،ص.53 .

25وىي اللغة ذات الطابع اخلاص من ادلفردات ادلنتقاة ،وادلعىن العميقة اليت حتملها

األلفاظ والعبارات .ناصر عبد اهلل الغايل وعبد احلميد عبد اهلل ،أسس  ،...ص.
36

26

وىي اللغة اليت تواكب احلياة وما حيدث يف اجملتمع من تغيري سواء بإضافة

مصطلحات جديدة أو بشيوع استعماالت سلتلفة للمفردات ذاهتا أو بتنوع أساليب
التعبري أو غري ذلك من أشكال التطور اللغوي .ناصر عبد اهلل الغايل وعبد احلميد
عبد اهلل ،أسس  ،...ص36 .

 27وىي اللغة ادلرتبطة بتخصص أو مهنة بعينها ويشيع فيها مفردات وتراكيب معينة
مثل لغة األطباء والدبوماسيني واحلرفيني .ناصر عبد اهلل الغايل وعبد احلميد عبد

ب) الػىابـ التربىٍت

اهلل ،أسس  ،...ص.36 .

 28وىي اللغة ذات ادلعىن الواضح واأللفاظ ادلألوفة مع مراعاهتا قواعد اللغة وىي
غالبا ما يكتب هبا يف الصحف واجملالت وغري ذلك من وسائل اإلعالم .ناصر عبد

اهلل الغايل وعبد احلميد عبد اهلل ،أسس  ،...ص.37 .
 29وىي لغة التخاطب بني الناس وما يدور بينهم من حديث هبا ،وىي اليت ال

30

ناصر عبد اهلل الغايل وعبد احلميد عبد اهلل ،أسس  ،...ص.46-39 .

32

نفس ادلرجع ،ص.25-20 .

 31نفس ادلرجع ،ص.55 .

يلتزم فيها بقواعد اللغة .ناصر عبد اهلل الغايل وعبد احلميد عبد اهلل ،أسس ،...
ص.37-36 .

7

وحشمل َرٍ الػىابـ عدة أمىز
وعسغها فُما ًلي:

 أن حعالج ألاضىاث في َراواضح
بشيل
البرهامج
24
ودكُم.

 -5اإلافسداث
ألامىز التي ال بد مً مساعاتها
لخدلُم غبـ مدىم للمفسداث
هي:
 وىن عدد اإلافسداث معلىالومىاطبا لخلدًم الىظ اللؼىي
اإلاؿلىب
 جلدًم اليلماث اإلادظىطتعلى اليلماث اإلاجسدة
 جىسٍس اليلماث عدة مساثلخثبُتها
 أن ًخم حعسف اليلمت ومعىاَافي آن واخد
 جخطُظ الخدزٍباث اإلاعُىتمً خُث حعسفها وهؿلها وفهم
22
معىاَا.

 -3اللؼىٍاث
اإلاساد باللؼىٍاث التراهُب اللؼىٍت
التي ًيبغي أن حظخخدم في اإلاادة،
فالجىاهب التي جيبغي مساعاتها في
اإلاادة هي:
 أن حظخمد َرٍ التراهُب مًالتراهُب الشاتعت
 أن جخجه في اإلاادة مً البظُـئلى اإلاعلد
 أن ًدىاطب اإلاعلد منها معكدزاث الدازطحن
 أن حظخخدم ألاهماؽ اللؼىٍت25
بشيلها الؿبُعي.
 -4اإلافاَُم واإلاػامحن الثلافُت
جخطل جىمُت اإلافاَُم واإلاػامحن
الثلافُت اجطاال مباشسا في بسهامج
حعلُم اللؼت باإلاعنى واإلاعلىماث
واإلاعازف وألافياز التي ًمىً
جدطُلها مً اإلادة الخعلُمُت.
وَرٍ علمُت مهمت في حعلم اللؼت
خُث بسش الىعي بأن اإلافاَُم
الثلافُت اإلاخػمىت في اإلاىاد
الخعلُمُت مً خُث عددَا
ومظخىي خظُتها أو ججسٍدَا
ومعىىٍتها لها دوز هبحر حدا في

 -2ألاضىاث
وألامىز التي ًيبغي جأهُدَا في
اإلاادة الخعلُمُت هي:
 أن ًخطظ للجاهب الطىحيحصء خاص في اإلاادة الخعلُمُت
 أن ًأخر َرا الجصء شيلالبرهامج اإلاىكم لخعلُم
ألاضىاث
 أن ًخيامل َرا البرهامجالطىحي مع بلُت عىاضس مادة
حعلُم اللؼت

 34نفس المرجع ،ص.22 .
 35نفس المرجع ،ص.23 .

 33نفس المرجع ،ص.22 .

8

مظاعدة اإلاخعلم أو ئعاكخه عً
26
حعلم اللؼت.

 اوعياض الػىء عً ؾسٍمالصخفت اإلاؿبىعت ،وَظخدظً في
َرٍ الخالت أن ًيىن الىزق كلُل
28
اللمعان.
وأما ؤلاهلساةُت فاإلاساد بها أن جيىن
اإلاادة مً خُث مفسداتها وجساهُبها
وحملها وأطلىبها وأفيازَا في ملدوز
مً هخبذ لهم أن ًلسأوَا بظهىلت أو
29
بش يء ٌظحر مً الجهد.
د) اإلادخىي اإلاعسفي
ًيبغي أن ًيىن اإلادخىي اإلاعسفي مخطال
بخبراث الدازطحن وأػساغهم ،ألن
جىمُت اإلاُىٌ والاخخفاف بها ًخؿلب ان
ًيىن اإلادخىي ذا معنى وداللت باليظبت
للدازطحن ،وأن ًخدسن مً اإلاألىف لهم
وأن ًخطل بما ٌعسفىن أو ًىدون
معسفخه ختى ًمىنهم فهمه وجطدًله
واطخخدامه .فُجب أن جلدم اإلاعازف
بشيل واضح ودكُم ،وؾسٍلت العسع
وهمؿه غسوزٍخان للىغىح واللبىٌ
مً الدازضَ ،را بجاهب مساعاة
41
عىامل الدكت والخدازت في اإلاعلىماث.

 -5ألاطلىب
اإلاساد به ما ًخطل بالجاهب ألادبي
مً اللؼتٌ ،عني الػىابـ التي
حظخخدم لػبـ اإلاالمذ ألادبُت
إلادخىي اإلاادة اإلالدمت .فاإلاظخىي
ألادبي للمدخىي الري ًلدم في
مسخلت أطاطُت لخعلُم اللؼت
العسبُت ال ًيبغي أن ًيىن زفُعا
وئال حعازع َرا مع غىابـ
27
اإلافسداث والتراهُب واإلافاَُم.
ج) الىغىح والاهلساةُت
ومعنى الىغىح َى الظهىلت والفاعلُت
في اإلاادة اإلاخعلمت ،وٍددد الىغىح في
اإلاادة اإلاؿبىعت باألمىز الخالُت:
 حجم خسوف الؿباعت ،وٍفػلعادة في اإلاىاد ألاطاطُت أن ًيىن
الدجم ئلى خد ما هبحرا وواضخا
 هىع الخـ ،وٍفػل أن ًيىن خـاليسخ اإلاظخخدم في اليلمت
العسبُت اإلاؿبىعت
 اإلاظافاث بحن ألاطؿس ،وَظخدظًأن جيىن اإلاظافاث واطعت ومسٍدت
 ؾىٌ الظؿس اإلاؿبىع ،وعادة ماًخػع َرا ألعماز الدازطحن
ومظخىٍاتهم

ه) مىاطبت اإلاادة وكابلُتها للخدزَع
اإلاساد بمىاطبت اإلاادة مىاطبتها لخدلُم
ألاَداف التي وغعذ مً أحلها،
ولخدلُم حعلم فعاٌ إلاهازاث اللؼت،
وأن جخمش ى مع ألاػساع وألاَداف
التي وغعذ مً أحلها ،وأن حعؿي ول
 38نفس المرجع ،ص.24 .

 39ناصر عبد اهلل الغايل وعبد احلميد عبد اهلل ،أسس  ،...ص.66 .

 36نفس المرجع ،ص.23 .

 40زلمود كامل الناقة" ،أسس ،...ص.26-25 .

 37نفس المرجع ،ص.24 .
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أوحه بسهامج حعلم اللؼت وأن جيىن
اكخطادًت في الىكذ الري حظخؼسكه
والخيلفت اإلاادًت والجهد الري جخؿلبه
مً اإلاعلم والخلمُر ،وأن جيىن فعالت
41
في حعلُم اللؼت بىجاح.
وأما اللبُلُت للخدزَع فهى مدي اجفاق
اإلاادة مع مبادب الخدزَع الجُد،
ومدي ما جإدًه مً الاطخمساز في جىمُت
اإلاهازاث وجصوٍد اإلاخعلم بثروة لفكُت
ػىُت ،ومدي جمىُنها للدازض مً
الخعامل باللؼت شفىٍا وجدسٍسٍا،
وملابلتها للفسوق الفسدًت في اللدزاث
43
واإلاهازاث والخاحاث واإلاُىٌ.

أما السابؿت اللىمُت لدزاطت التربُت
في أمسٍيا ( ،)NSSEهما في ؾعُمت ،فلد جبيذ
اإلافهىم الخالي  :ئن اللساءة لِظذ مهازة آلُت
بظُؿت هما أنها لِظذ أداة مدزطُت غُلت،
زم كالذ  NSSEئنها أطاطا عملُت ذَىُت
جأملُت ،وئنها وشاؽ ًيبغي أن ًدخىي على ول
أهماؽ الخفىحر والخلىٍم والخىم ،والخدلُل،
44
والخعلُل ،وخل اإلاشىالث.
أوضح طمحر عبد الىَاب وآخسون
بأن مفهىم اللساءة جؿىز أزبع جؿىزاث ،وهي
هما ًلي:
 وان مفهىم اللساءة مدطىزا في داةسةغُلت خدودَا ؤلادزان البطسي للسمىش
اإلاىخىبت وحعسفها والىؿم بها.
 حؼحر َرا اإلافهىم مع جؿىز الخُاة بأناللساءة عملُت عللُت أطاطها الفهم،
وػاًتها جسحمت َرٍ السمىش ئلى مدلىالتها مً
ألافياز.
 زم جؿىز َرا اإلافهىم ،وأضبدذ اللساءةعملُت جفاعل مع الىظ اإلالسوء ،جلىم على
معاٌشت الىظ وهلدٍ ،وئبداء وحهت الىكس
فُه ،زغا أو سخؿا ،ئعجابا أو زفػا ،وول
ذلً مخىكف على خبراث اللازب وقسوفه
الخاضت.
 وباإلغاف ئلى ما طبم أضبذ مفهىماللساءة بانها عملُت جىقُف اإلالسوء

مفهىم القراءة
وحعخبر اللساءة مهازة اطدُعابُت مثل
الاطخماع والفهم ،ولى زحعىا ئلى هكسٍاث علم
الىفع واللؼىٍاث ،خاضت الىكسٍت اإلاعسفُت
والخدىٍلُت الابخيازٍت ،لىحدها أن الاطدُعاب
عملُت وشؿت ئًجابُت حشترن فيها مساخل
ذَىُت جبدأ مً ؤلادزان البطسي للىالم
اإلاىخىب ،فمؿابلت السمىش الىخابُت إلادلىالتها
الطىجُت ،وجىكُم َرٍ الطىجُاث في
مجمىعاث مظخللت ذاث جسابـ ضسفي وهدىي،
ختى ًخمىً اللازب مً معسفت اإلاعنى الري
42
يهدف ئلُه الياجب.
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أن ًلدم لألؾفاٌ فِشعسون باإلاهاهت
واطخطؼاز جفىحرَم
ت -أن ًدخىي الىظ على مفسداث مسجبؿت
باَخماماث الؿالب واعمالهم التي
ًسٍدون حعلم العسبُت مً أحلها

واطخعماله في خل اإلاشيلت التي جىاحه
45
اللازب في مىاكف الخُاة اإلاخخلفت.
ومً الخؿىزاث الظابلت إلافهىم
اللساءة وعسف بأن مفهىم اللساءة َى اطخؿاعت
اللازب أن ًىؿم اليلماث هؿلا طلُما وجسحمت
السمىش ئلى معان وأفياز وجدىٍل َرٍ السمىش ئلى
كُم ومعان ًىاحه بها الخُاة وجمىىه مً
الخفاعل معها جفاعال وقُفُا مىخجا.
فاللساءة في اإلادزطت جىطع داةسة
خبرة الخالمُر وجىميها ،وجيشـ كىاَم الفىسٍت،
وتهرب أذواكهم ،وحشبع فيهم خب الاطخؿالع
الىافع إلاعسفت أهفظهم ،ومعسفت السحاٌ
آلاخسًٍ ،وعالم الؿبُعت ،وما ًددر وما ًىحد
في أشمىت وأمىىت بعُدة .وَى ًسػب باشاء َرا في
معسفت ما ًخطل باألشُاء والخىادر اإلاألىفت
له .وولما أشبعذ زػبخه في الاؾالع اشدادث
خبرجه ،وضفا ذَىه ،واهدظب طعت اإلاعسفت
بالعالم الري ٌعِش فُه ،واهبعثذ في هفظه
46
مُىٌ حدًدة مىحهت.
وٍيبغي عىد اخخُاز مىاد اللساءة
بالعسبُت في بسهامج حعلُم العسبُت للىاؾلحن
بلؼاث أخسي مساعت الشسوؽ آلاجُت:
أ -أن جيىن باللؼت العسبُت الفطحى .أي ال
جدخىي على ولماث مً لهجت خاضت أو
عامُت عسبُت معُىت

ث -أن ًبنى لدي الؿالب كُمت أخالكُت
معُىت أو ٌعسفهم بىمـ زلافي ئطالمي
معحن دون أن ًخعازع مع كُم الؿالب
أو ًمتهً زلافتهم .اللهم ئال في الخاالث
التي جخعازع فيها َرٍ اللُم مع الثلافت
ؤلاطالمُت
ج -أن ًخدزج الىظ بالؿالب مً خُث هم
اإلافسداث والتراهُب وهىعها .فُبدأ بما
دزطىٍ شفهُا .وما ٌظخؿُعىن اطخعماله
في مىاكف الاجطاٌ .زم ًيخلل بهم ئلى ما
َى حدًد .اإلاهم في ألامس أال ًدخىي الىظ
على مفسداث ضعبت حدا وحظخؼسق حهد
الدازض في معسفت معىاَا .وجػُع علُه
لرة جدطُل اإلاعسفت مً الطفدت
47
اإلاؿبىعت.
ًىضح الفىشان ألاطع التي ًيبغي
مساعاتها في اخخُاز هطىص اللساءة ،ما ًلي:
أ) أن جيىن اإلاادة اللساةُت حرابت وشُلت
ب) أن جيىن مىاطبت إلاظخىي الدازطحن اللؼىي
ت) أن جيىن مىاطبت إلاظخىي الدازطحن الثلافي

ب -أن جالةم اَخماماث الدازطحن ومُىلهم
وأعمازَم .فال هلدم للىباز هطا ًمىً
45

ث) أن جيىن مىاطبت إلاظخىي الدازطحن
العمسي
ج) أن جلبي خاحاث الدازطحن.
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شٍازجه للدوٌ العسبُت ،ػحر أن الىطىص
اإلالدمت عىد الباخث جفخلس ئلى شٍادة الىظ
الري ًخعلم بالثلافت ؤلاطالمُت خُث
الًجد الباخث مً خالٌ اإلاىغىع اإلاروىزة
هطا ًخعلم بالثلافت ؤلاطالمُت.

جىافر مادة القراءة في كتاب اللغت العربيت
للصف العاشر املنهج الدراس ي 3102
للمدرست الثانىيت إلاسالميت على أسس مادة
القراءة

 .2ألاطاض الظُيىلىحُت
عىد جألُف الىخاب لخعلُم اللؼت العسبُت،
ًيبغي أن ًساعي اإلاإلف ألاطاض
الظُيىلىجي وهرلً عىد ئعداد الىطىص
لخدزَع مهازة اللساءة ختى جمىً َرٍ
الىطىص أن جسقي خىافص الؿالب هدى
حعلم اللؼت العسبُت .ومً هاخُت ألاطاض
الظُيىلىجي وعدد بىىدَا  12بىىداً ،سي
الباخث بأن هطىص اللساءة اإلالدمت في
هخاب اللؼت العسبُت للطف العاشس كد
زاعذ أهثر بىىد ألاطاض الظُيىلىجي.
فُما ًخعلم بمظخىي الفىس للؿالب (،)1
ومبدئ الفسوق الفسدًت ( ،)3واطخعداداتهم
وكدزاتهم ( ،)4ودوافعهم ( ،)5واإلاسخلت
العمسٍت ( ،)6ومظخىي ذواءَم ( ،)7فان
الىطىص اإلالدمت كد زاعذ ذلً بدُث
جىؿبم َرٍ الىطىص حمُع الؿالب
إلاىاحهت مىاكف خُاتهم.
وفُما ًخعلم بازازة الؿالب الخفىحر
ومظاعدتهم على جىمُخه ( ،)2وفُما ًخعلم
بتهُئت اإلاادة مشيلت ًداوٌ الخؼلب عليها
(ً )8كهس مً خالٌ الخدزٍباث التي جيىن
بعد ول الىظ اإلالسوء.
وفُما ًخعلم بدفص الؿالب على اطخخدام
اللؼت في مىاكفهم الؿبُعُت ( )9زأي
الباخث بأن مىاد اللساءة اإلالدمت كد زاعذ

 .5ألاطاض الثلافُت والاحخماعُت
ومً هاخُت ألاطاض الثلافي والاحخماعي
وحد الباخث بأن هطىص اللساءة اإلاىحىدة
في َرا الىخاب كد زاعذ ألاطاض الثلافي
والاحخماعي ،وَرا ًكهس مً خالٌ جسجِب
الىطىص اإلالدمت خُث ًلدم خظب
الترجِب الخالي:
 )5البُاهاث الصخطُت
 )2بؿاكت شخطُت
 )3اإلاسافم العامت ،ػحر أن عىىان الىظ
ًخالف كلُال مع مػمىن الىظ ،ئذ
مػمىهه اإلاسافم العامت التي جيىن
خىٌ اإلادزطت ،فُيبغي أن ًىافم
عىىان الىظ مػمىهه وي ال ًيىن
الؿالب مترددا
 )4أطسة طعُدة
 )5في الظىً ،واإلاساد به الخُاة في طىً
الؿالب
 )6الهىاًت
 )7اإلاهىت
 )8الىكام ٌعني الىكام في اإلادزطت.
وَرٍ الىطىص ولها ًخعلم باإلاىاكف التي
ًدخاج ئليها الؿالب .وَرا ًىافم دزاطت
ًىوع عام  1979م التي تهدف إلاعسفت
اإلاىاكف التي ًدخاج ئليها الدازض عىد
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عامُت ،وهرلً طُاق اللؼت اإلالدمت مألىف
وؾبُعي.
وفُما ًخعلم باعخماد اإلاادة على اللؼت
ألاطاطُت ممثلت في كاةمت مفسداث شاتعت
( )3فاإلافسداث التي جيىن في الىطىص
اإلالدمت شاتعت في اإلاعجم وبعؼ اإلافسداث
جلدم في أوٌ ول باب.
وفُما ًخعلم بمساعاة الدكت والظالمت
والصخت في اإلاعلىماث اللؼىٍت ( )2وحد
الباخث بعؼ الخؿأ مثل ولمت "بؿلت
شخطُت" (ص )13 .بدون جىىًٍ وهرلً
عبازة "كسٍب عً اإلادزطت" (ص)12 .
والصخُذ "كسٍب مً اإلادزطت" وأًػا ولمت
"مسافم" بالخىىًٍ (ص )35 .والصخُذ
بدون جىىًٍ ألنها ػحر مىطسف .وَعخلد
الباخث بأن َرا الخؿأ مً حهت اإلاؿبعت
ال مً حهت اإلاإلف.
ومً هاخُت معالجت اإلاادة الجاهب الطىحي
مً خالٌ اليلماث والجمل ذاث اإلاعنى
( ،)6ومعالجتها الهجاء وجدلُل اليلماث
وجسهُبها ( ،)7واعخىاءَا بالسمص والطىث
ليل خسف ( ،)8وابخدائها باليلماث والجمل
( ،)9ومعالجت قاَسة الاشخلاق (،)11
والاَخمام باليلماث الىقُفُت ( )15فلد
جمذ مساعاتها مً خالٌ عسع الىطىص
اإلالسوءة بدُث جسجبـ الخسوف بأضىاتها
في ولماث وحملت مألىفت واضخت اإلاعنى
واطخعماٌ اشخلاق واليلماث الىقُفُت في
طُاكاث لؼىٍت ذاث داللت.
وفُما ًخعلم بعىاًت الىبر والخىؼُم (،)11
والاَخمام بعالماث التركُم مً أحل ئقهاز

ذلً مً خالٌ هطىضها ألن طُاق
الىطىص اإلالدمت ًىافم خاحت الؿالب
الؿبُعُت إلاىاحهت الخُاة الُىمُت ،وهرلً
فُما ًخعلم بخلدًم اإلاادة التي حظاعد على
الخىُف مع الىاؾم ألاضلي للؼت ( )11ختى
ًمىً الؿالب أن ًخطل مع الىاؾلحن
بالعسبُت.
وفُما ًخعلم بمساعاة جيامل اإلاادة
ومطاخبتها ( )11وحد الباخث بأن اإلاادة
جخيامل بمطاخبتها مً اإلافسداث اإلالدمت
في أوٌ الباب وهخاب اإلادزض والخدزٍباث
وهخاب اإلاؿالعت ؤلاغافي (.)LKS
وفُما ًخعلم بخيىًٍ الاججاَاث واللُم
اإلاسػىبت ( )13وحد الباخث خاضت الباب
الظادض الري ً ّ
يىن مً خالٌ هظ
اللساءة فُه الاججاَاث واللُم اإلاسػىبت
لدي الؿالب خُث ًبحن فُه هكام اإلادزطت.
 .3ألاطاض اللؼىٍت
مساعاة ألاطاض اللؼىي في ئعداد هخاب
اللؼت ألاحىبُت أمس غسوزي وال ًمىً ججىبها
ختى جىافم اإلاىاد اإلالدمت على أَداف
حعلُمها اإلالسزة .وكد ٌعسع الباخث فُما
طبم ،بأن عدد بىىد ألاطاض اللؼىي 16
بىىدا ،وفُما ًلي طُعسع الباخث ما
ًدطله مً خالٌ اؾالعه مىاد اللساءة في
هخاب اللؼت العسبُت للطف العاشس مً
هاخُت ألاطاض اللؼىي.
فمً حاهب اعخماد اإلاادة العسبُت الفطحى
( ،)1واللؼت اإلالدمت لؼت مألىفت ؾبُعُت
( ،)4فلد زاعذ الىطىص اإلالدمت َرا
الجاهب بدُث الجىحد مً خاللها ولمت
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وفي الباب الثالث  32مفسداث ،وفي الباب
السابع  33مفسداث ،وفي الباب الخامع 26
مفسداث ،وفي الباب الظادض  33مفسداث.
ومً هاخُت الىغىح والاهلساةُت بدُث
حجم خسوف الؿباعت أو الىخابت ٌظاًس
مظخىي الىخاب ( ،)6وجىخب اإلاادة بخـ
اليسخ ( ،)7ووىن الطفدت اإلاىخىبت
مدظعت متزهت مسٍدت ػحر مصدخمت (،)8
ووىن الىزق أبُػا مطلىال ػحر المع ()11
فلد جم وفاء َرٍ الشسوؽ ،ػحر أن
اإلاظافاث بحن ألاطؿس ( )9مصدخمت ختى
ًجخمع خسواث الظؿس ألاوٌ بدسواث طؿس
ًلُه ،ولم ًػبـ الىظ بالخسواث الثالر
غبؿا وامال ( )11فػال عً خسواث
ئعسابُت .وأما جصوٍد اإلاادة بالطىز والسطىم
الخىغُدُت بشيل واف ومىاطب وحراب
( )13فحري الباخث بأن الطىز التي ًسافم
الىطىص كلُل.
وفُما ًخعلم بخمش ي اإلاادة مع ألاػساع
التي وغعذ مً أحلها وحؼؿُت ول أوحه
الخعلم في البرهامج ( ،)12واهؿالكها مً
أَداف حعلُمُت مدددة ليل مهازة وأن
جطاغ ضُاػت طلىهُت ( )31فلد جمذ
مساعاتهما بدُث جسجبـ مػمىن الىطىص
اإلالدمت بهدف جدزَع اللساءة وَى فهم
اإلالسوء اإلاسجبـ باإلاىغىع وشسخه.
ومً هاخُت وىن اإلاادة اكخطادًت في الىكذ
الري حظخؼسكه ،وفي الخيلفت اإلاادًت وفي
الجهد اإلاؿلىب مً اإلاعلم والخلمُر مع
جىافس الىفاءة والفاعلُت ( )14فان
الىطىص اإلالدمت مخىطؿت بدُث ال

الخىؼُم ( ،)16فلد أقهسث الىطىص
بهرًً الشسؾحن.
وفُما ًخعلم باعخماد اإلاادة على التراهُب
الشاتعت ( ،)13وججىبها على اللىاعد
الؼامػت وضعبت الفهم وكلُلت الاطخخدام
( ،)12وئبساش الترهُب اإلالطىد وٍخم
الخدزٍب علُه ( ،)14فالترهُب اإلاظخخدم
فيها ًيىن حملت اطمُت أو فعلُت وال جىحد
فيها اللىاعد الؼامػت.
 .4ألاطاض التربىٍت
جىضل الباخث في مجاٌ ألاطاض التربىي
وَى ما ًخعلم بالىكسٍت التربىٍت في ئعداد
اإلاىاد الخعلُمُت .وعدد بىىدٍ فُما ًخعلم
بمادة اللساءة  39بىىدا ،وجفطُلها هما ًلي:
فُما ًخعلم بدىكُم اإلاادة بالشيل الري
جخيامل فُه اإلاهازاث اللؼىٍت واإلاعلىماث
الثلافُت ( )1زأي الباخث بأن هطىص
اللساءة في َرا الىخاب جخيامل مع اإلاهازاث
اللؼىٍت ألاخسي ومع خاحت الؿالب لخعبحر
عً زلافتهم.
وفُما ًخعلم بػبـ عدد اإلافسداث (،)3
وغبـ هىعُت اإلافسداث مً الخس ي ئلى
اإلاجسد ( ،)2وجىساز ول مفسدة عددا مً
اإلاساث ( ،)4وجلدًم اإلافسداث بدُث ًسافم
معىاَا حعسفها ( ،)5وجصوٍد اإلاخعلم بثروة
لفكُت مىاطبت ( ،)17فلد جىاطب
الىطىص اإلالدمت َرٍ الشسوؽ بدُث
جخدسن مً الخس ي ئلى اإلاجسد وَرا ًكهس
مً كاةمت اإلافسداث في أوٌ الباب وعددَا
في ول باب هما ًلي :في الباب ألاوٌ 21
مفسداث ،وفي الباب الثاوي  36مفسداث،
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ججاوش ضفدت واخدة في ول مىغىع
وجىافم الىفاءة اإلالسزة في اإلاىهج الدزاس ي.
ومً حاهب مساعاة ئعداد اإلاخعلم إلاساخل
أخسي مً ئجلان اإلاهازاث وحعلم مهازاث
حدًدة ( )16فلد زاعذ مادة اللساءة َرا
الجاهب ،وَرا ًخمثل في جسجِب اإلاهازاث في
ول باب ،بدُث جلدم اإلافسداث أوال،
فاالطخماع فالخىاز فالترهُب فاللساءة
فالىخابت ،ئال في باب الظادض ألن فُه ال
ًىحد الخىاز.
ومً هاخُت جمىحن الدازض مً الخعامل مع
اللؼت وبها شفىٍا وجدسٍسٍا ( )18فالىطىص
جصود الؿالب بىُفُت الخعازف مع آلاخس
والاجطاٌ بهم.
ومً حاهب اعؿاء اإلاعلم الفسضت للخعدًل
والخىفُم والصٍادة والخىمُت ( ،)19فهرا
الجاهب ًكهس في ملدمت الىخاب خُث
جىضح بأن الىخاب ًمىً جدظِىه وجىمُله
باطخمساز ،فحرجى مً حمُع ألاؾساف أن
ٌعؿي الاكتراخاث لخدظِىه وجىمُله.
وفُما ًخعلم بالخدزٍباث خُث جػمىذ
اإلاادة مجمىعت مً الخدزٍباث اإلاخىىعت
( ،)31والخفاث الخدزٍباث ئلى الطعىباث
واإلاشاول التي ًىاحهها الدازض ( ،)33فبعد
ول الىطىص اللساةُت جىحد الخدزٍباث.
وفُما ًخعلم بمطاخبت الىخاب بأن جصود
اإلاادة باكتراخاث الطخخدام الىطاةل
الخعلُمُت ( ،)32وأن جدُذ اإلاادة للمعلم
الفسضت الطخخدام الىطاةل الخعلُمُت
اإلاخخلفت بلدز ؤلاميان ( )34وأن ًطاخب
اإلاادة مجمىعت مً الدسجُالث الطىجُت

اإلاخىىعت والهادفت ( )35وهساطت للخؿبُلاث
اللؼىٍت والىاحباث ؤلاغافُت ( )36ومسشد
اإلاعلم ( )37فال ًجد الباخث َرٍ ألامىز
طىي أن َىان هساطت الىاحباث ؤلاغافُت
وهخاب اإلاعلم.
وفُما ًخعلم باالطخفادة عىد وغع اإلاادة
مً هخاةج دزاطت اإلاىاد والىخب الظابلت مع
ججىب طلؿاتها وحىاهب كطىزَا وجم
ججسٍبها ( ،)38واشتران الخبراء في اللؼىٍاث
وفي الاحخماع والثلافت شعلم الىفع
واإلاىاهج والخعلم والىطاةل الخعلُمُت وفً
ئخساج اإلاىاد الخعلُمُت ومدزطىن أهفاء
عىد وغع اإلاادة ( ،)39فالباخث لم ًجد
أي ئشازة حشحر ئلى ذلً طىي بعؼ
الىطىص اإلالدمت مىلىٌ مً هخاب حعلُم
اللؼت العسبُت الري ألفه دَ .داًاث.
الجىانب إلايجابياث والسلبياث في مادة
القراءة كتاب اللغت العربيت املنهج الدراس ي
 3102للصف العاشر
الجاهب ؤلاًجابي مً هاخُت ألاطاض
الثلافي والاحخماعي ًيىن في جصوٍد الؿالب
بثلافاتهم الػسوزٍت ختى ٌظخؿُع الؿالب أن
ٌعبروا عنها مع الىاؾلحن بالعسبُت والاجطاٌ
معهم وجبادٌ الثلافت بهم وَرا مً خالٌ
الىطىص اإلالدمت التي جخعلم باإلاىاكف
اإلاخعللت بػسوزٍت الؿالب وخبراتهم اإلاباشسة
والخُاة خىلهم مً البُاهاث الصخطُت
واإلاسافم العامت في اإلادزطت والخُاة في ألاطسة
وفي الظىً والهىاًت واإلاهىت وهكام اإلادزطت.
وأما الجاهب الظلبي مً هاخُت ألاطاض الثلافي
55

اإلادزطت" وأًػا ولمت "مسافم" بالخىىًٍ (ص.
 )35والصخُذ بدون جىىًٍ ألنها ػحر مىطسف،
وفي الىظ بمىغىع "في الظىً" ًىحد الخؿأ
في الظؿس ألاوٌ مً الىظ (ص.)43 .
وأما الجاهب ؤلاًجابي مً هاخُت
ألاطاض التربىي فُكهس مً خالٌ جىكُم اإلاادة
بالشيل الري جخيامل فُه اإلاهازاث اللؼىٍت
بدُث جلدم في أوٌ ول باب كاةمت اإلافسداث
التي جخعلم بمػمىن الىطىص اإلالدمت ،وَرا
ألامس ٌعحن الؿالب على فهم اإلالسوء .بجاهب
ذلً عدد اإلافسداث اإلالدمت مػبىؾت لخمىحن
الؿالب مً بىاء زسوة مً اليلماث الفعالت .وأما
الجاهب الظلبي فُكهس مً هاخُت الىغىح
والاهلساةُت ألن الىطىص اإلالدمت ال جػبـ
بالخسواث الثالر وامال ،بجاهب ذلً اإلاظافت
بحن الظؿىز مصدخمت ختي جلخطم خسواث
الظؿس بدسواث الظؿس آلاخس فِشعس الؿالب
ضعبت للساةخه .ومً الجاهب الظلبي مً هاخُت
ألاطاض التربىي عدم الاكتراح الطخخدام
الىطاةل الخعلُمُت وعدم مجمىعت الدسجُالث
الطىجُت.

فان اإلاادة ال جصود الؿالب بالثلافت العسبُت
والثلافت ؤلاطالمُت ختى ال ٌعسف الؿالب فىسة
عً خلُلت الثلافت العسبُت ؤلاطالمُت ،وال
ًىافم َرٍ الىطىص مع الىفاءة السةِظُت
( )KIالتي كسزَا وشازة الشإون الدًيُت ٌعنى
اإلاعاٌشت واإلامازطت بدًً ؤلاطالم.
ومً هاخُت ألاطاض الظُيىلىجي فعلى
اليل ،الجاهب ؤلاًجابي ًيىن في ئمياهُت
الىطىص اإلالدمت على ئزازة حمُع ؾالب
الطف العاشس لخعلم اللؼت العسبُت ،بدُث
جيىن َرٍ الىطىص جالةم مسخلت عمسٍتهم
ومظخىي فىسٍتهم .وهرلً الىطىص اإلالدمت
جدفصَم على اطخخدام اللؼت العسبُت في
مىاكهم الؿبُعُت ألن الىطىص اإلالدمت جىافم
مع خاحاتهم للخعبحر عً مىكفهم ،فاذا وحد
الؿالب في اإلاادة اإلالدمت ما ٌشبع خاحاتهم مً
حعلم اللؼت العسبُت فان زػبتهم في حعلمها
ومُىلهم لالطخمساز في َرا الخعلم ًخأهدان.
وأما مً هاخُت ألاطاض اللؼىي فُكهس
الجاهب ؤلاًجابي إلاادة اللساءة في هخاب اللؼت
العسبُت للطف العاشس في اطخعماٌ الىطىص
اإلالدمت اللؼت العسبُت الفطحى بدُث ال جىحد
فيها العسبُت العامُت كـ ،ختى ٌظاعد حعلمها
الؿالب على الاجطاٌ بالعسب والخىُف معهم
مهما جباعدث اإلاظافاث واخخلفذ ألاكؿاز
وَظاعدَم على أن ًخطل بالترار العسبي الري
َى مطدز دًً ؤلاطالم .وأما الجاهب الظلبي
فُكهس مً وحىد بعؼ الخؿأ في بعؼ
الىطىص مثل ولمت "بؿلت شخطُت" (ص.
 )13بدون جىىًٍ وهرلً عبازة "كسٍب عً
اإلادزطت" (ص )12 .والصخُذ "كسٍب مً

الخاجمت
وبعد أن خلل الباخث مادة اللساءة في
هخاب اللؼت العسبُت للطف العاشس اإلاىهج
الدزاس ي  3112للمدزطت الثاهىٍت ؤلاطالمُت
الري أضدزجه وشازة الشإون الدًيُت مً هاخُت
أطع ئعداد الىخب الخعلُمُت لؼحر الىاؾلحن
بالعسبُت اطخخلظ الباخث بأن الىطىص
اإلالدمت في َرا الىخاب مً هاخُت ألاطاض
الثلافي والاحخماعي كد زاعذ بعؼ بىىدٍ ئال
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على اطخعماٌ اللؼت العسبُت للخعبحر عً
زلافتهم والخبادٌ عنها مع الىاؾلحن بالعسبُت.
وأما الجاهب الظلبي في هخاب اللؼت العسبُت
للطف العاشس فهى عدم جلدًم الثلافت
ؤلاطالمُت وخطىضُت الثلافت العسبُت ووحىد
الخؿأ في الىطىص اإلالدمت واشدخام طؿىز
الىطىص ختى جلخطم الخسواث بحن الظؿس
وعدم غبـ الىطىص بالخسواث الثالر فػال
عً خسواث ئعسابُت وعدم الاكتراح الطخخدام
الىطاةل الخعلُمُت وعدم مجمىعت الدسجُالث
الطىجُت.

في ما ًخعلم بالثلافت ؤلاطالمُت .ومً هاخُت
ألاطاض الظُيىلىجي كد جمذ مساعاة حمُع
بىىدٍ .ومً هاخُت ألاطاض اللؼىي بشيل عام
فالىطىص اإلالدمت كد زاعذ َرا الاطاض ،ئال
فُما ًخعلم بمساعاة الدكت والظالمت والصخت
فان َىان ًىحد بعؼ الخؿأ .وأما مً هاخُت
ألاطاض التربىي فان الىطىص جساعي َرا
ألاطاض ئال فُما ًخعلم باإلاظافت بحن الظؿىز
وغبـ الىظ بالخسواث الثالر.
وأما الجاهب ؤلاًجابي والظلبي ،فُيىن
الجاهب ؤلاًجابي في ئمياهُت مادة اللساءة
لتزوٍد الؿالب بثلافاتهم الػسوزٍت وحصجُعهم
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