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   المقدمة

اكب المستجدات التي تطرأ في المجاالت تتغير المناهج التعليمية من حين آلخر، لتو     
وهذا ما  الجديدة في التربية وعلم النفس،  ولتراعي النظريات والمقاربات،والميادين المختلفة

  .ينطبق على هذا المنهج أيضا
 تطورات وتغيرات في جميع مجاالت ت، حدث1981فمنذ صدور منهج األدب العربي عام 

اج األدبي في مضامينه وأشكاله واتجاهاته، كما انعكست  في اإلنتحالحياة، كان لها أثر واض
  .على العملية التعليمية بكل أبعادها، لذلك كانت هناك حاجة إلى تعديل المنهج وتحديثه

 يحرص هذا المنهج  على تحقيق التواصل مع مناهج اللغة العربية في المراحل االبتدائية 
مهارات القرائية التي اكتسبها المتعلمون في  ومن هنا جاء تأكيده على تطوير ال،واإلعدادية

 وعلى إثرائهم بالمعارف والمفاهيم المتعلقة باأللوان األدبية المختلفة، وعلى ،المراحل السابقة
   .تنمية ملكة النقد والتذوق لألعمال األدبية المدروسة

  وتشجيعهم ،يصبو هذا المنهج كذلك إلى ترسيخ عادة القراءة الحرة وتعميقها لدى المتعلمين
   .على التواصل الفعال مع النصوص المقروءة

  :ثمة صعوبات واجهت إعداد هذا المنهج، ومن أبرزها
ف أن األدب العربي يمتد على عصور فالمعرو. عملية اختيار النصوص واألعمال األدبية

  أضف إلى ذلك اتساع الرقعة ،بدءا من العصر الجاهلي وانتهاء بالعصر الحديث، ةعد
  فهذا االتساع في الزمان والمكان  جعل عملية .رافية التي ظهر وكتب فيها هذا األدبالجغ

   . خاصة بعد إدراج األدب العالمي مع األدب العربي في المنهج،االختيار صعبة
    هناك صعوبة أخرى تمثلت في تمثيل االتجاهات والتيارات األدبية والفكرية والفلسفية 

   .ألدبية مع الحفاظ على المعايير الفنية الجماليةالمختلفة في المختارات ا
 فالطالب في هذه المرحلة ،   كذلك واجهتنا قضية مراعاة النضج العقلي والعاطفي للمتعلمين

 وهي مرحلة حرجة تتطلب الكثير من العناية والتفكير في اختيار ،يمرون بمرحلة المراهقة
   . وتسهم في بلورة شخصياتهم ومواقفهم،العاطفيةالنصوص األدبية التي تالئم قدراتهم العقلية و

  :ينقسم هذا المنهج إلى قسمين أساسيين
القسم األول يشمل وحدتين إلزاميتين لجميع الطالب، وجاء التركيز في هذا القسم على األدب 
العربي للتعرف على مسيرته عبر أعالمه وألوانه وتياراته، وللوصول إلى خلفية ثقافية 

  .ا كان حظ األدب العالمي محدودامشتركة، بينم
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، وفي هذا القسم اتسعت دائرة تمثيل األجناس األدبية 5، 4، 3القسم الثاني ويشمل الوحدات 
وأتيح فيه للطالب التعمق وكتابة األبحاث  والموضوعات، وازداد تمثيل األدب العالمي،

   . خاصة في الوحدة الثالثة الداخلية،والدراسات
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  المنهجدواعي تغيير 
ينطلق هذا المنهج، بصورة عامة، من األسس والمبادئ التي اعتمدها منهج األدب العربي 

فمن . ؛ حيث توخى أن تكون النصوص األدبية هي األساس لدراسة األدب1981الصادر عام 
خالل التعامل المباشر مع النصوص يتعرف الطالب المميزات األدبية الفنية، ويتوصل إلى 

كذلك أبرز المنهج األجناس األدبية . ائص، وينمي ذوقه األدبي وحسه الجمالياألحكام والخص
  . الجديدة من قصة قصيرة ورواية ومسرحية وسيرة ذاتية ومقالة

في مجال طرائق التدريس يؤكد المنهج على مبدأ الدراسة الذاتية للطالب واالبتعاد عن 
 الطالب على اكتساب عادة المطالعة األسلوب التقليدي القائم على التلقين والحفظ، وتشجيع

  . في عملية التعلماوالعمل الذاتي، بحيث يغدو شريك
  : أهم العوامل واالعتبارات التي استدعت تجديد المنهج وتعديله هي

.  االستجابة للتغييرات الجذرية المتسارعة في مجاالت الحياة المختلفة في العقود األخيرة- 
التصال ثورة كبرى، فأصبح العالم أشبه بقرية صغيرة، وحدثت ففي هذه الفترة حققت وسائل ا

قفزة هائلة في مجال التكنولوجيا والمعلوماتية، حتى بات من الصعب متابعة ما يعرف ب 
كذلك تغيرت تبعا لذلك أنماط الحياة والقيم والمواقف، وانعكس ذلك كله في ". انفجار المعرفة"

 .حقبةاألعمال األدبية التي صدرت في هذه ال

  نتيجة للتغيرات المتسارعة، وبعد مرور أكثر من عقدين ونيف على صدور المنهج القديم، -
نجازاته، مما اظهر أدباء جدد، وصدرت أعمال أدبية جديدة تستلهم الواقع الجديد بمتغيراته و

 .استدعى تغيير المنهج، وإدراج األعالم الجدد واآلثار األدبية الجديدة فيه

 التطور والتغييرات التي طرأت على النظريات التربوية والنفسية، وعلى طرائق   مراعاة-   
ففي العقود األخيرة ارتفعت األصوات الداعية إلى جعل . البحث والتعامل مع النصوص األدبية

الطالب المتعلم المحور األساسي في عملية التدريس، والتأكيد على تحفيز المتعلمين على 
ستنتاج، ال حشو عقولهم بالمعلومات والمعارف الكثيرة، أو كما قال أحدهم التفكير المنطقي واال

كذلك يحقق المنهج طموحات ". االرؤوس المصنوعة جيداً أفضل من الرؤوس المملوءة جد" 
الباحثين الذين نادوا باالبتعاد عن األحكام المطلقة في تدريس األدب واآلثار األدبية، ألن األدب 

ويؤكد المنهج أيضا على الوظيفة الجمالية للعمل . مختلفة للقراء المختلفينالجيد يوحي بمعان 
 .النتاج األدبي" أدبية"األدبي، وعدم االقتصار على الوظيفة التواصلية الضيقة التي تتجاهل 

 االستجابة لالتجاهات الحديثة التي تؤمن بدور األدب في تعزيز الهوية واالنتماء، وفي -  
راطية والتعددية والتعايش، وذلك ما تمثل في األدب التقدمي العربي ترسيخ قيم الديمق

 .والفلسطيني في هذا المنهج الجديد 
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 توسيع دراسة األدب في المرحلة الثانوية، وعدم االقتصار على وحدتين أو ثالث -  

يشمل المنهج .         فقط، خاصة بعد دمج األدب العالمي ضمن منهج األدب الجديد
وهو ما ال نجده في المنهج  ات تتضمن مختارات من األدب العربي والعالمي،خمس وحد

  .القديم
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  األسس والمبادئ العامة

  
 لألعمال األدبية تأثير كبير في نفوس القراء، فهي تفتح أمامهم عوالم رحبة للتعرف على -

لمواقف والقيم، وتبعث فيهم الحياة، وتعمق فهمهم ألنفسهم ولآلخرين، وتعزز لديهم العديد من ا
  .اإلحساس بالمتعة، وتطور قدرات الفهم والتحليل، والتذوق والنقد

 يستطيع المتعلم أن يتعامل مع النصوص األدبية مستخدما مقاربات مختلفة، فقد يتناول النص -
األدبي من منظور التحليل النفسي، وقد يحلله من منظور اجتماعي، أو فلسفي أو ديني، إلى 

لكن النص األدبي يظل متميزاً بمقوماته الفنية والجمالية، وعلى . ر ذلك من المنظوراتغي
 المتلقي اليوم نالقارئ أن ال يغفل هذه األبعاد الفنية في تحليله ونقده ،مع األخذ بعين االعتبار أ

  .يحتل مكانة أساسية في نظرية التحليل األدبي
وفي المعايير الفنية والجمالية، باإلضافة إلى ما  حرص المنهج على اختيار أعمال أدبية تست-

كما حرص المنهج على أن تعزز األعمال . تحمله من قيم إنسانية وطروحات فكرية تقدمية
  األدبية الهوية الوطنية القومية إلى جانب ترسيخ قيم
  .التعددية واالنفتاح على الثقافات العالمية المختلفة

ص مستوى النمو العقلي والعاطفي للمتعلمين في المرحلة  راعى المنهج في اختيار النصو- 
فليس كل ما يكتبه الكبار البالغون، بما فيه من تعقيد وتركيب في المضمون . الثانوية

واألسلوب، يالئم هذه الشريحة العمرية التي تمر بمرحلة حرجة لها تأثيرها في بلورة 
  .شخصياتهم ومواقفهم

هين متكاملين، فمن جهة يحرص على خلق خلفية ثقافية  يسعى المنهج إلى تحقيق اتجا- 
روحية وقاسم مشترك بين الخريجين بتوفير مادة أساسية من األلوان واألعمال األدبية 
المطلوبة للدراسة للجميع، ومن جهة ثانية يراعي القدرات والحاجات الفردية المختلفة 

استجابة للميول والقدرات الفردية على هذا النحو، تشكل المرونة في االختيار . للمتعلمين
  .المختلفة

 عبر العصور األدبية المختلفة، – شعره ونثره – توخى المنهج الجديد تمثيل األدب العربي -
بدءا من العصر الجاهلي وحتى العصر الحديث، دون إغفال للمعايير الفنية األدبية، مع األخذ 

  .يم التي تستحق االهتمام والرعايةباالعتبار قدرات المتعلمين ونضجهم، ومنظومة الق
  .كذلك راعينا المبادئ السابقة نفسها في المختارات من األدب العالمي
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 حرص المنهج الجديد أخيرا على تأكيد االتجاهات الجديدة في التربية والتعليم الرامية إلى -
في طرائق تحقيق المتعلم ذي التوجيه الذاتي المستقل المسئول والمبادر، وهذا ما ينعكس 

  .التدريس وطرائق التقويم المقترحة في المنهج
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  أهداف تدريس األدب وغاياته
    

يهدف تدريس األدب إلى إكساب المتعلمين المتعة في قراءة النصوص األدبية وتحبيبها لهم، 
ك النصوص على القراءة الناقدة المتمثلة في تفكي نفسه باإلضافة إلى تعويدهم في الوقت

  .وتحليلها وإجراء حوار معها، مستخدمين األدوات والمفاهيم التحليلية الوظيفية التي اكتسبوها
مهمة تحبيب األدب للمتعلمين، وإكسابهم أدوات النقد والتحليل، وتعويدهم على المطالعة األدبية 

األخرى ليست سهلة، خاصة إذا أخذنا بعين االعتبار منافسة وسائل االتصال والترفيه 
فالقراءة المتأملة الناقدة تتطلب التركيز وبذل الجهد لتحقيق األهداف . لالستئثار بأوقات الفراغ

المرجوة منها، أما الوسائط األخرى المتمثلة في الشاشة الصغيرة والسينما والحاسوب وشبكات 
  .فتقدم برامجها وموادها للمتلقين بأقل عناء ممكن) اإلنترنت(المعلومات 

أهداف تدريس األدب في مجملها األهمية البالغة التي يوليها المنهج لتنمية ملكات تعكس 
وقدرة  على طرح األسئلة حول األعمال ، الطالب ليكونوا قراء مستقلين ذوي توجيه ذاتي

األدبية التي يقرؤونها، وإجراء حوار فعال مع تلك األعمال لتفسيرها وتحليلها بدافع االهتمام 
إن إكساب المتعلمين أدوات التفسير هو أمر ضروري لتنمية الحساسية . متاعالذاتي واالست

مع . األدبية واالستقاللية لديهم، باعتبارهم قراء يعون دقائق التعبير األدبي وكيفية استيعابه
 بحد ذاته، بل هو وسيلة لتوسيع آفاق ردود اذلك، ال يمكن اعتبار إكساب مثل هذه األدوات هدف

  . للمتعلمين تجاه العمل األدبيالفعل المتاحة
كان من المتعارف عليه أن تصنف أهداف تعليم األدب، وغيره من المواضيع، بحسب 

والمجال العاطفي والمجال القيمي ) اإلدراكي(المجاالت المختلفة، مثل المجال المعرفي 
الواردة في أما في قائمة األهداف . ويفصل بين تلك األهداف فصال تاما أو شبه تام التربوي،

 ألننا نرى أن الفصل بين هذه المجاالت عند قراءة عمل ،هذا المنهج فلم نطبق هذا التصنيف
أضف إلى ذلك أن األعمال األدبية المختلفة . أدبي أو تحليله سيكون عملية مفتعله إلى حد كبير

ومع . ستهاتستدعي بطبيعتها إيالء أهمية كبرى ألمور متباينة  سواء عند قراءتها أو عند درا
ذلك، من األهداف ما يركز فيها أكثر على الجانب العاطفي، ومنها ما يميل إلى الجانب 

  .المعرفي أو القيمي، وهكذا دواليك
  

  :أبرز أهداف تدريس األدب
 تطوير االهتمام بقراءة األدب الفني باعتباره تجربة شعورية مثرية وممتعة، تجعل -

  . ومشاركة شعوريةامن شأنها أن تثير فيهم أفكارالمتعلمين الشبان يتلقون إبداعات 
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  - والشعر خاصة- الطلقة المعبرة للعمل األدبية تطوير القدرة على القراءة الجهوري-
 .مع مراعاة النطق السليم والدقيق

 تطوير القدرة على الفهم والتفسير لدى المتعلمين باعتبارهم قراء مستقلين يقرؤون -
 .ختلفة أدبية من أجناس مانصوص

 تطوير الحساسية والتبصر بالمبنى المركب للحاالت اإلنسانية ودالالتها المتعددة كما -
تتجسد في األعمال األدبية التي من شأنها، بسبب طبيعة تكوينها،  أن تضيء ظواهر معينة 

 .في الواقع وأن تشجع االنفتاح الفكري

األدبية في موضوعات بيشخصية  تطوير القدرة على فهم المواقف المتجسدة في األعمال -
وموضوعات قومية وإنسانية عامة، في سياقها التاريخي والثقافي، وفي ) بين األشخاص(

 .المقابل، تطوير أدوات التفكير إلصدار األحكام القيمية على مثل هذه المواقف

 توسيع آفاق المتعلمين من خالل التعرف على كبار المبدعين وروائع إنتاجهم، وعلى -
محطات الرئيسية في تطور األدب العربي واألدب العالمي، وعلى األجناس األدبية ال

 .األساسية

 الفلسطينية كما تتمثل في األدب - تعميق االنتماء للتراث الثقافي، وللهوية العربية-
 .العربي على مختلف أوجهه ومستوياته اللغوية عبر شتى العصور

ب التعبير الخاصة ووظائفها في العمل األدبي،  تطوير الحساسية الجمالية وفهم أسالي-
،  ميزات مبنيوية،لغة تصويرية: أساليب التعبير نحو. ( متعدد الدالالتا مركبنصاًباعتباره 

  )الخ... وسائل بالغية
  إثر تلقي األعمال األدبية  ) الكتابية والشفوية( تطوير منهجي لطرق االستجابة المختلفة -

  ) بير انطباعي ذاتي، تعبير تفسيري نظريتع: نحو. (    وتحليلها
 فوق لبنة، ويتعرض للتشكل بصورة ة مدار العصور لبنى اعتبار األدب مجاال يتبلور عل-

  .دائمة
فهم تميز األدب بين سائر الفنون، باعتباره فن النص المكتوب، ورؤية العالقات   -      

  .المتبادلة بينه وبينها
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  بية النقديةالمفاهيم والمصطلحات األد
  

ذكرنا في مجال أهداف تدريس األدب أهمية تنمية مهارات الفهم والتحليل والنقد فـي تنـشئة                
إال  أن دراسة العمل األدبي وتحليله       . القارئ المستقل الماهر المتذوق والمستمتع بالعمل األدبي      

بمعـزل عـن    ال يعنيان اإلفراط أو التوسع في عرض المفاهيم والمصطلحات النقدية المجردة            
فليس المهم هو تلقين المصطلحات النقدية بقدر ما ينبغي أن يكون الهدف            : " النص األدبي ذاته  

هو إكساب التلميذ أداة تحليلية، يستطيع إعادة تطبيقها بمفرده علـى أصـناف أخـرى مـن                 
  )127-122 ص–محمد حمود ." (النصوص

قامة عالقة حوارية بـين الـنص       على تدريس األدب أن يؤكد التواصل  مع العمل األدبي، وإ          
األدبي والقارئ المتعلم تحقق المتعة الـشعورية والتفاعـل مـع الـنص المقـروء، وتـأتي                 

  .المصطلحات األدبية النقدية لتسهم في تلك المتعة وذلك الفهم، وفقا للسياق وأثناء التحليل
الئمة حسب األجناس    المفروض أن يبدأ المتعلم  في اكتساب المفاهيم والمصطلحات األدبية الم          

 ثم يتدرج هـذا     –في المدرسة االبتدائية واإلعدادية      -األدبية في المراحل المبكرة من دراسته       
 بقراءة العمل األدبي وتحليلـه،      ا وكيفا في المرحلة الثانوية، مقرونا دائم      ااالكتساب ويتوسع كم  

  . بحد ذاتهافال يشكل هدف
من خالل التعامل المباشر مع األعمـال األدبيـة         يتعرف المتعلم على المفاهيم والمصطلحات      

المختلفة، ومن خالل االستجابة لتلك األعمال ومحاورتها، وإبداء ردود الفعل المعللة حولهـا،             
لذا يفضل اتباع الطريقة الحلزونية فـي       . مع االبتعاد عن إقحام المفاهيم بصورة متكلفة وجافة       

يث تعرض في البداية بصورة مبـسطة ثـم         التعرف على المفاهيم والمصطلحات وفهمها، بح     
  .تتسع الدائرة للتعرف بصورة أعمق وأشمل على تلك المفاهيم والمصطلحات

 : يمكن توزيع المفاهيم والمصطلحات األدبية حسب األجناس األدبية الرئيسية التالية

  في مجال الفن القصصي
  : أن يتعرف المتعلم على المفاهيم التالية

  . قصيرة جداة، قصة قصيرة، قص  رواية، قصة طويلة
  .التشكيل الزماني -
 .التشكيل المكاني -

 .الشخصيات ، أنواعها، وسائل بنائها -

، لحظة الكـشف والتنـوير،      )الذروة   (ةاالستهالل، التصاعد، الصراع، القم   : األحداث -
 . بأنواعهاةنقطة التحول، التهافت، النهاي

 .الحبكة والوسائل الفنية في تشكيلها -
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 .وية اإلشرافالراوي وزا -

 . موضوع العمل األدبي وأفكاره -

  .. ةاللغة ومستوياتها، الحوار، المونولوج، الفجوات، المفارق : وسائل فنية متنوعة مثل -
  في الفن المسرحي

  :أن يتعرف المتعلمون على المفاهيم البارزة التالية 
ر الـصراع،   عنـص .  الـشعري  ح الملحمي، المسر  ح العبث، المسر  ةالمأساة، الملهاة، مسرحي  

عناصر المبنى، لغة المسرحية خاصة الحوار، المناجـاة، الحبكـة، الشخـصيات، الزمـان،              
  ...المكان

  في الشعر
 الملحمي القصصي،   رالشعر الغنائي الوجداني، الشع   : أن يتعرف المتعلمون على أنواع الشعر     

  .الشعر المسرحي
   .التركيز على مهارة قراءة الشعر وإلقائه بصورة معبرة

   :للوسائل الفنية المستخدمة في الشعر مث ا
  . الموضوعيل، االستعارة، التشبيه، الكناية، البديزالتصوير، التشخيص، المجا

  ... الوحدة العضوية، وحدة الموضوع، وحدة المعنى، وحدة المبنى:مبنى القصيدة
 الجنـاس،   علم العروض، القافية، الروي، التصريع، الترصيع، التكـرار،       : اإليقاع والموسيقى 

  ...الجريان/التجانس الصوتي، التضمين
  ...اإليحاء، االنزياح، المبالغة، توظيف األسطورة والتراث

  ...التناص، األنا الشاعرة، القناع
  :  أبرز المفاهيم والمصطلحات في النثر القديم والقرآن

ـ   األمثلة، الت  ب المسجوع، اإليجاز، اإلطناب، التفصيل، ضر     رالنثر المرسل، النث    ررابط، التبري
  .وإيراد البراهين والحجج

  ... والفصاحةةالسورة، اآلية، الفاصلة، اإلعجاز، البالغ
  :المذاهب األدبية والمقاربات النقدية

الكالسيكية، الرومانسية، الواقعية، الرمزية، الوجودية، السريالية، الحداثة، ما بعـد الحداثـة،            
  .نظرية التلقي
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  المطالعة الذاتية
  

  :األبحاث إلى أهمية القراءة وانعكاساتها االيجابية على القراءتشير 
 من أهم الوسائل للتعلم واكتساب المعرفة، وهي وسيلة أساسية للمتعة - أي القراءة-فهي

كذلك تسهم في إشباع العديد من الحاجات النفسية . والترفيه واستثمار أوقات الفراغ المتزايدة
 إذ تكون أحيانا وسيلة للتطهير والتخلص من المشاعر ،نفسيةلدى القراء، وتؤثر في صحتهم ال

  . تسعى التربية الحديثة إلى غرس عادة القراءة وترسيخها لدى المتعلمين،لكل ذلك. المحبطة
  

من االبتدائية مرورا باإلعدادية فالثانوية، : تتم عملية تذويت المطالعة في جميع مراحل التعليم
لمدرسة، حيث يسهم البيت واألهل ورياض األطفال في غرس بل تمتد إلى مرحلة ما قبل ا

  .بذور الوعي القرائي وتحبيب القراءة
  

قد تكون تلك الكتب مجموعات . يقوم المتعلم في القراءة الذاتية بقراءة كتب كاملة متنوعة
قصصية أو روايات أو مسرحيات أو سيرا ذاتية أو غيرية، وقد يكون المقروء دواوين شعرية 

  .ةمالئم
يختار المتعلمون كتب القراءة الذاتية بحسب ميولهم وأذواقهم بالتشاور والتعاون مع المعلمين 
وأمناء المكتبات المختصين، وقد يتأثرون بآراء زمالئهم، أو بتوصية من وسائل االتصال 

  .المقروءة والمسموعة والمرئية حول الكتب المفضلة
  

تية، بإعطائهم القدوة الشخصية في المطالعة واإلقبال يشجع المعلمون طالبهم على المطالعة الذا
: عليها، وبتوفير البيئة القرائية الداعمة، ويوجهونهم للقيام بفعاليات مرافقة لعملية المطالعة مثل

التعبير عن أسباب اختيارهم كتب المطالعة، توثيق المقروء في سجالت أو ملفات شخصية، 
المقروء في دفاتر اليوميات، إجراء نقاش حول الكتب تسجيل االنطباعات وردود الفعل حول 

، )أو أجزاء منها( المقروءة وجوانبها المختلفة، تمثيل أو كتابة مسرحية للقصص المقروءة 
عقد محكمة أدبية حول كتاب، إصدار صحيفة مدرسية تتطرق للكتب التي قرأها الطالب 

ليل، رسم رسوم مستوحاة من الكتب وردود فعلهم حولها، كتابة توصيات بقراءة كتب مع التع
  .المقروءة، إلى غير ذلك من الفعاليات

  
يختار الطالب كتب المطالعة من الكتب الواردة في المنهج، التي لم تدرس ضمن المواد 

  .اإللزامية المطلوبة، وقد تكون من خارج المنهج إذا كانت تتماشى مع أذواقهم وميولهم



 18

  
 غير الكتب - على األقل سنوياأن يقرأ كتابينلثانوية  يطلب من كل طالب في المرحلة ا

 ويقوم بتنفيذ فعاليات مرافقة، من المقترحة أعاله، ويفترض في المعلمين -اإللزامية المطلوبة
متابعة تلك المطالعة وتقييمها، بدون اللجوء إلى التحليالت المسهبة أو التوقف عند التفاصيل 

  .    المختلفة
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   الطرائق والوسائل واألنشطة-يس األدب تدر
  

في سبيل تحقيق تدريس األدب ألهدافه المرجوة، ال بد من التنويع فـي الطرائـق والوسـائل                 
 الوجاهيـة، وعلـى الوسـائل التقليديـة،         -واألنشطة، وعدم االقتصار على الطرائق التقليدية     

  .واألنشطة العادية الروتينية
 منتجة مبدعة، ال قراءة تلقينية مستهلكة، وهذا يتطلب توفير          قراءة األدب يجب أن تكون قراءة     

جو من الحرية والتشجيع على إبداء االنطباعات واآلراء الشخصية المعللة إزاء العمل األدبـي              
كما يتطلب التركيز على عمليات التفكير العليا من تحليل وتركيـب وتقـويم             . وأبعاده المختلفة 

خبرات المتعلمين السابقة، وبـالواقع االجتمـاعي والثقـافي،         وإبداع، وربط المادة المدرسة ب    
    .وتوظيف ذلك كله في الحياة العملية

إن منح المتعلمين الحرية واإلبداع في قراءة األعمال األدبية وتحليلها، ال يعني بالطبع الفوضى              
المطلقة، بل يجب االعتماد على دقة فهم النصوص وسبر أغوارهـا قبـل إصـدار األحكـام                 

  .النطباعات الشخصيةوا
القراءة المنتجة المبدعة للعمل األدبي تتطلب تنمية مهارات وقدرات متنوعة، كالقـدرة علـى              
التعبير الذاتي عن االنطباع الشخصي، القدرة على رؤية األبعاد المتعددة والدالالت المختلفـة،             

  .ألن العمل األدبي الجيد ليس مغلقا وال أحادي الداللة
يك النص وتحليله إلى عناصره المختلفة، والبحث عن العالقات التي تربط تلك            القدرة على تفك  

العناصر، ثم القدرة على إعادة تشكيل وبناء النص من جديد، مع ترسيخ األصالة واإلبداع لدى               
  .المتعلم

من الطرائق المحبذة في تدريس النصوص األدبية العمل التعاوني في مجموعـات صـغيرة،              
يها في مهمة معينة، وتأكيد أسلوب النقاش والحوار الدائم في أجواء حميمة            تعمل كل مجموعة ف   

 عن إصدار األحكام المطلقة، وعن االمالءات والشروح الجاهزة، ألن النصوص           امشجعة بعيد 
  !األدبية الجيدة مفتوحة على قراءات ودالالت متعددة

لفنون الجميلـة األخـرى   لتعميق فهم النصوص األدبية وتذوقها، يجدر ربط تدريس األدب بـا      
كالرسم والموسيقى والغناء والتمثيل والنحت، واالستعانة بوسائل تعليمية محفزة، وعدم االكتفاء           

األفـالم، األشـرطة    : من بين تلك الوسـائل نـذكر      . بالكتاب المدرسي وباللوح وبالطبشورة   
، الـصور   )االنترنـت (المسجلة، األشرطة السمعية والبصرية، الحاسوب، شبكة المعلومـات         

  .واللوحات، التلفزيون والمذياع، المجالت، المعاجم والموسوعات والمراجع األخرى
  :ومن األنشطة المساعدة والمحفزة في تدريس األدب نذكر

  . األنشطة اإلبداعية من تمثيل ورسم وغناء وكتابة إبداعية-
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  ...في المطالعة، الخطابة، التمثيل:  المسابقات األدبية-
  .جالت الصفية والمدرسية إصدار الم-
  . إقامة النوادي والحلقات األدبية-
  . إقامة المعارض المدرسية-
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  التقويم في تدريس األدب
  

 التعلم، لذلك يجب أن يحظى باهتمام وعناية بالغين في بناء           -للتقويم دور هام في عملية التعليم     
  .ا في الحقلالمناهج التعليمية وفي تطبيقه

 التعلم، وال يقتصر على النتائج والتحصيالت في        -يهدف التقويم عادةً إلى تحسين عملية التعليم      
 هـتم  المعرفي، بل يتعدى ذلك إلى المجاالت األخرى العاطفية والمهاريـة، وي           -المجال العقلي 

  . التعلم أيضا-بسيرورة عملية التعليم
. مدى استعداد المتعلمين للتعلم، ويحدد معارفهم السابقة       يقيس   ا، تشخيصي  تقويما قد يكون التقويم  
، يواكب عملية التطبيق والتنفيذ، ويساعد فـي تعـديل الخطـط            ا بنائي ا تكويني اوقد يكون تقويم  

، يفحص مـدى تحقـق      اوقد يكون التقويم إجماليا أيض    . والبرامج والطرائق على ضوء نتائجه    
  .أهداف المنهج في مرحلة معينة

يد يفحص أيضا مدى تحقق المتعلم المستقل ذي التوجيـه الـذاتي، بحيـث يمتلـك                التقويم الج 
، يحلل النصوص األدبيـة، وينقـدها وفـق      ا ماهر االقدرات والمهارات التي تؤهله ليكون قارئ     

معايير مختلفة، حتى إذا كانت تلك النصوص أحيانا من خارج المـنهج والكتـب المدرسـية                
  .المقررة

 في عملية التقويم، سواء في تحديد معايير التقويم أو في إبداء آرائهم             يحسن اشتراك المتعلمين  
  !التعلم-حول الجوانب المختلفة لعملية التعليم 

هناك طرائق وأساليب مختلفة للتقويم غير االمتحان التقليدي الذي يركز على فحص معلومات             
  .المتعلمين التي اكتسبوها بالتلقين والحفظ

  :ائق نذكرمن بين األساليب والطر
 كتابة المتعلمين األبحاث والوظائف الكتابية حول أعمال أدبية لم يدرسوها، مراعين في ذلك              -

  . أصول وقواعد كتابة البحث الجيد
 وموضوعات مختلفة بعـد التحـضير       ا أن يقوم المتعلمون أنفسهم بتعليم زمالئهم نصوص       -  

  .الذاتي المسبق
يحتوي على أوراق عمل وانجـازات      ) بة شخصية حقي( أن يحتفظ المتعلمون بملف شخصي       -

  .قام بها المتعلمون في حصص األدب ودراسته
  : أن يقوم المتعلمون بأعمال إبداعية ترافق تعلم النصوص األدبية مثل-

  .    تمثيل عمل أدبي أو أجزاء منه
  .    كتابة نهاية أخرى للعمل األدبي
  . شعريةال  تلحين وغناء بعض النصوص 



 22

معبرة وإلقاء معبر لبعض النصوص، مما قد يسهم في حفظ النـصوص أو أجـزاء                قراءة   -
  .منها

  ). الكتابة والرسم والصورة والصوت. ( تحضير عارضة تدمج عدة فنون-
  ...  كتابة مذكرات ويوميات-
:   ربط تدريس األدب في المدرسة بأنشطة وفعاليات ثقافية تقام خارج جدران المدرسة مثل              -

  .مشاهدة أفالم وغير ذلك  مالحق أدبية، عروض مسرحية،مجالت أدبية،
  ... المشاركة الفعالة في النقاش والحوار حول عمل أدبي-

  يجب أن ننوه أخيرا أن كل عمل إبداعي حول أي عمل أدبي يقوم به الطالب يجب أن يعتمد                  
  . أوال على فهم ذلك العمل فهما جيدا
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األساسي لألدب                                        اإلطار العام للمنهج 

  )في وحدتين تعليميتين( 
  
  مالحظات  عدد النصوص المطلوبة عدد الساعات المخصصة أو الموضوع/ اللون األدبي  الرقم
  الشعر العربي  1

  الشعر القديم.    أ
  الشعر الحديث.    ب

          
   ساعة32         
 ساعة    38      

  
16  
19  

  

    11  20  النثر القديم  2
    8  20  القصة القصيرة  3
    3  20  الرواية  4
    3  15  المسرحية  5
    1  6  السيرة الذاتية  6
    3  9  المقالة  7
     كتب6  10  المطالعة الحرة  8
تاريخ األدب والنقد   9

  األدبي
    مواد مالئمة  10

       ساعة180  المجموع  
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  )5 -3الوحدات التعليمية (  العام لمنهج التخصص في األدباإلطار
  

  : يشمل المنهج في المستوى المتقّدم ثالث وحدات إضافية حسب التوزيع التالي
  :الوحدة الثالثة

يتم فيها تعلّم موضوعة داخلية في المدرسة بحسب اختيار المعلم والطالب، ويقوم معلمو 
  .ذه الوحدة، مع إمكانية الفحص من التفتيش المهنيالموضوع بتقويم إنجازات الطالب في ه

  :الوحدة الرابعة
  .يتّم في هذه الوحدة تعلّم مختارات من األدب العربي واألدب العالمي

  :الوحدة الخامسة
  .تختار أحدى الموضوعات األربع الواردة في هذه الوحدة. يتّم فيها تعلّم موضوعة اختيارية
  .رابعة والخامسة في امتحان كتابي قطري خارجيُيمتحن الطالب في الوحدتين ال

   : 5-3تفصيل المطلوب في الوحدات 
  ) ساعة90: (الوحدة الثالثة

  :يتّم تعلّم هذه الوحدة بحسب أحد الخيارات التالية
يستطيع المعلمون أنفسهم إعداد موضوعة على غرار : تعليم موضوعة مدرسية. 1

خامسة، أو يختارون أحدى الموضوعات األربع الموضوعات األربع الواردة في الوحدة ال
  .الموجودة في الوحدة الخامسة

يمكن أن تتركز أبحاث الطالب حول أعمال أدبية ترتبط : إرشاد الطالب في كتابة بحث. 2
أو أن تكون األبحاث ) الموضوعة التي تدرس في الوحدة الخامسة: مثال( بموضوعة مشتركة 

  .ر المعلم والطالبحول موضوعات مختلفة بحسب اختيا
، وقد يكون حول مجموعة من )رواية أو مسرحية(  مطّوال ياأدب قد يتناول البحث بتوسع عمال

  ).مجموعة قصصية، أو ديوان شعر ( األعمال األدبية القصيرة 
  .مع أن طول البحث ال يعكس جودته، إال أنه ُيتوقع أن ال يقل عن عشر صفحات مطبوعة

 إلى سيرورة التحضير والكتابة، وال يقتصرون على المعلمون أيضفي تقويم البحث يتطرق ا
  .البحث في صياغته النهائية فحسب

في أعقاب دراسة أعمال أدبية، يمكن إقامة ورشة إبداعية تتمخض عن : ورشة إبداعية. 3
انتاجات إبداعية للطالب في مجاالت الفن المختلفة، وتكون تلك النتاجات اإلبداعية مقرونة 

  . نظرية وشرح مكتوبينبمادة
  ) : ساعة90 (الوحدة الرابعة
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 تتوّزع على األجناس األدبية ،تشمل هذه الوحدة مختارات من األدب العربي واألدب العالمي
  :التالية
  .األدب الملحمي .1
 .القصة القصيرة .2

 .الرواية .3

 .المسرحية .4

 .الشعر .5

ين اإللزاميتين، وُيراعى في هذه الوحدة يتم اختيار أعمال أدبية ونصوص لم تدرس في الوحدت
  .فيها أن يكون حظ المختارات من األدب العالمي أكبر منه في السابقتين

  ): ساعة 90 (الوحدة الخامسة
  موضوعات لالختيار 

  : يتّم في هذه الوحدة اختيار أحدى الموضوعات األربع التالية
  )القومي، الوطني، المدني، اإلنساني:( الهوية واالنتماء .1
 .ي مرآة األدبالمراهقة ف .2

 .الرمز واألسطورة والخيال في األدب: ااألدب ليس كله واقعي .3

  .الجندر في األدب/الجنسوية .4
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  الفصل الثاني
  
  
  
  

تفصيل المواد والنصوص في المستوى األساسي 
  )الوحدتان اإللزاميتان(
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  النثر العربي القديم
  

  :ع على النحو التالي ساعة توز25  يخصص للنثر العربي القديم 
  

  ) ساعات4( النثر الجاهلي -المجموعة األولى
  

  ) ساعات 6(  القرآن الكريم والحديث الشريف -المجموعة الثانية
  

  ) ساعات 6(  النثر في  صدر اإلسالم والدولة األموية -المجموعة الثالثة
  

  ) ساعات 9(   النثر في العصر العباسي -المجموعة الرابعة
  

  :األولىالمجموعة 
  

  )سبعة أمثال بدون قصص وثالثة مع قصصها . (المطلوب دراسة وصية واحدة وعشرة أمثال
  

  أكثم بن صيفي
جمهرة خطب العرب في عصور العربية  صفوت، دأحم.  وصيته لبنيه ورهطه-

  . الزاهرة
  :أو

  زهير بن جناب
  . ألبي عمرو السجستاني.المعمرون والوصايا: من كتاب. وصيته لبنيه -

  
  ميدانيال

مجمع األمثال  من . أمثال مع قصصها والباقي بدون قصصةخمس:  مثال20 -
 مطبعة السروجي، -األدب القديم  من األدب العربير المختاوكتاب. للميداني
  .119-109ص. 1982عكا،
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   :األمثال الخمسة مع قصص هي
  . جزاء سنمار -
  . رجع بخفي حنين -
  . قطعت جهيزة قول كل خطيب -
  .ن طبقه  وافق ش-
  . على أهلها جنت براقش -
  

  :األمثال بدون قصص هي 
  . كأن على رؤوسهم الطير -
  . ألق حبله على غاربه -
  . من يزرع الشوك ال يحصد به العنب -
  . من غربل الناس نخلوه -
  . لكل مقام مقال -
  . أعط القوس باريها -
  . مكره أخوك ال بطل -
  . رب أخ لم تلده أمك -
  .ا وعد  أنجز حر م-
  . البطنة تذهب الفطنة -
  . رب قول أشد من صول -
  . كلم اللسان أنكى من كلم السنان -
  . مقتل الرجل بين فكيه -
  . العتاب قبل العقاب -
  .عرين األسد / كمبتغي الصيد في عريسة-
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  :المجموعة الثانية
  

  القرآن الكريم
  

  . من القرآن النصين التاليينالمطلوب دراسة
 .46 -33اآليات . لنورمن سورة ا -

 .49 -26اآليات . من سورة هود -

  
  الحديث النبوي الشريف

شرح "، كتاب"سنن ابن ماجة" ، كتاب"صحيح البخاري" كتاب: المصادر للحديث
لعبد " مختار الحسن والصحيح من الحديث الشريف"، وكتاب"األربعين النووية

  .البديع صقر
  

. 307 -295س الصفحات .م" المختار"ر كتاب انظ.  أحاديث من عشرين10المطلوب دراسة 
  :من األحاديث التالية 

  
  . ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه -
 ك لم يستطع فبقلبه، وذلن لم يستطع فبلسانه، فان من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فأ-
  .ضعف اإليمانأ

  . انصر أخاك ظالما أو مظلوما-
  .ن رعيته  كلكم راع وكلكم مسئول ع-
  . لعنة اهللا على الراشي والمرتشي -
  . كل معروف صدقة -
  . علمها أال ال يمنعن رجال هيبة الناس أن يقول بحق، إذ-
  . منا من قاتل على عصبيةس ليس منا من دعا إلى عصبية، ولي-
  . فادخل الجنة ، فأماطه رجل، كان على الطريق غصن شجرة يؤذي الناس-
 الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له لادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مث مثل المؤمنين في تو-

  .سائر الجسد بالسهر والحمى
  . قيض اهللا تعالى له من يكرمه عند سنه ما أكرم شاب شيخا لسنه، إال-
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وان أساءوا أسأت، ولكن ، أنا مع الناس إن أحسن الناس أحسنت:  يقول، ال يكن أحدكم إمعة-
  .  وان أساءوا أن تتجنبوا إساءتهم ،الناس أن تحسنواوطنوا أنفسكم إن أحسن 

  . إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه،  فليدع له بالبركة -
  . أّد األمانة إلى من ائتمنك -
  ....حا ل ركاب السفينة مع من أراد أن يثقب ثقبا فيها" نجا ونجوا " حديث -
  . حديث الرفق بالحيوان -
  .السوء  حديث الجليس الصالح وجليس -
  . حديث الصدقة في الغرس والزرع -
  . الحديث عن العمل والحث عليه -
  . الحديث عن حسن الضيافة -
  ...عالمة المنافق ثالث:  الحديث-
  

  : المجموعة الثالثة
  

  نصوص ألعالم مختلفينثالثة المطلوب دراسة 
  

  علي بن أبي طالب
 نهج. واله على مصرمختارات من عهد علي بن أبي طالب لألشتر النخعي لما  -

 .82صفحة . 3ج. البالغة

  
  زياد بن أبيه

  . للجاحظ البيان والتبيين: من.    خطبة البتراء-      
  :             أو
  طارق بن زياد

  . البن خلكان - وفيات األعيان.  خطبة فتح األندلس -
  

  عبد الحميد الكاتب
 ي عصور العربيةجمهرة رسائل العرب ف: مختارات من رسالته إلى الكتاب من -

  . أحمد صفوت -الزاهرة
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 م. ، نرسالته إلى أهله وهو منهزم مع مروان بن الحكم : أو -

  
  :المجموعة الرابعة

  
نص واحد ألبي العالء وإحدى المقامات ونصين لعلمين : نصوصأربعة المطلوب دراسة 

  .مختلفين
  

  ابن المقفع
 .   الكبير واألدب الصغيرباألد: من...من تصاحب -

  :    أو     
 .كليلة ودمنة: من. قصة السمكات الثالث -
 

  
  الجاحظ
 .إميل الحاج .في األدب العربي" الرفيق: "أو. الحيوان: كتاب. القاضي والذباب -

 . 1974المكتبة البوليسية، بيروت،

  :          أو
  .كتاب البخالء. مريم الصناع -

  
  بديع الزمان الهمذاني

  .مان الهمذانيمقامات بديع الز. المقامة الحرزية  -
  
  
  

  الحريري
دار الشمال للطباعة . ، تقديم قصي الحسينمقامات الحريري. المقامة البغدادية -

  . 1988، لبنان ،سطرابل والنشر،
  

  أبو العالء المعري
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. إنعام فوازو ،تحقيق محمد االسكندراني .  رسالة الغفران.مع زهير بن أبي سلمى  -
   .74 -71 ص.2003 ،2 ط، بيروت،دار الكتاب العربي

  
  ألف ليلة وليلة

 -225ص . س .  ، م الرفيق: كتاب.  البحري د   السفرة الثانية من سفرات السند با-      
226 .  
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  الشعر العربي
  

  : الشعر العربي القديم  . أ
  

  : قصيدة على النحو التالي16 ساعة، والمطلوب 32يخصص للشعر العربي القديم 
  

  . قصائد3من المجموعة األولى 
  . قصائد، إحداها لعمر بن أبي ربيعة6من المجموعة الثانية 
  . قصائد، إحداها للمتنبي5من المجموعة الثالثة 

  .من المجموعة الرابعة قصيدتان
  

  المجموعة األولى 
  

  عنترة بن شداد
حمد بن  ألبي بكر مشرح القصائد السبع الجاهليات: المصدر.  بيتا15من معلقته  -

، 2دار المعارف بمصر، ط . عبد السالم هارون: تحقيق وتعليق. القاسم االنباري
 366 -294  ص .1969

  :أو
  النابغة الذبياني

  ).  بيتا 15( كليني لهّم يا أميمه : البائية التي مطلعها -
 دار. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. ديوان النابغة الذبياني:                   المصدر

  .74-40 ص . 1977المعارف بمصر، 
  

  امرؤ القيس
امرئ  ديوان). وصف الليل ووصف الحصان (  أبيات 9+ المطلع . من معلقته -

  .القيس
  :                                      أو
  طرفة بن العبد

  .، فوزي عطويالمعلقات العشر.  أبيات9+ المطلع . من معلقته -
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  الشنفرى 
  .بيات أ8. من المية العرب -

 ،منشورات دار مكتبة الحياة .شرحها وحققها محمد بديع شريف. المية العرب: المصدر
  .1968بيروت، 

  :                أو
  عروة بن الورد 

  . أبيات8. لحا اهللا صعلوكا: قصيدة -
.        ت.د. بيروت. دار القلم. شرح العالمة التبريزي. ديوان الحماسة ألبي تمام: المصدر

  .161-159ص 
  

  المجموعة الثانية
  

  حسان بن ثابت
. بيروت. دار بيروت للطباعة والنشر.  ديوان حسان بن ثابت.  بيتا12. الهمزية -

   9-7ص . 1987
  :         أو

  الكميت بن زيد
. المكتبة التجارية الكبرى. احمد الهاشمي. جواهر األدب: من كتاب.  بيتا12البائية،  -

  .153، ص 2ج . 1965، 26القاهرة، ط 
  

  األخطل
دار . إيليا الحاوي. شرح ديوان األخطل: المصدر.  أبيات8. الرائية في مدح بني أمية -

  .163ص . 1968. بيروت. الثقافة
  :          أو

  قطري بن الفجاءة
  . س.م. ديوان الحماسة.  أبيات7. أقول لها وقد طارت شعاعا -

  جرير
دار . سماعيل الصاويمحمد إ. شرح ديوان جرير: المصدر.  بيتا13. النونية -

  .598-539ص .  ت.د. بيروت. األندلس
  :              أو
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  الفرزدق
ص  . 2ج . ت.د. بيروت. دار صادر. ديوان الفرزدق.  بيتا11. وصف الذئب -

329.  
  

  الصّمة القشيري
  .س.م. ديوان الحماسة.  أبيات9. حننت إلى ريا -

  :        أو
  قيس بن الملوح
دار . جمع وتحقيق وشرح عبد الستار فراج. ديوان مجنون ليلى.  أبيات10. قصيدة المؤنسة
  .292ص . 1979. القاهرة. مصر للطباعة

  
  الخنساء

بيروت . دار الكتب العلمية. ديوان الخنساء.  أبيات10...   قذى بعينك -الرائية -
  .41-38ص . 2000

  :             أو
  مالك بن الريب 

الريب  ح العربي اإلسالمي في سيرة مالك بنالفت: المصدر.  أبيات10. رثاؤه نفسه -
ص . 1994. رياض الريس للكتب والنشر، لندن. سليمان الخش: تأليف. المازني

349-351.  
  

       عمر بن أبي ربيعة
 دار -دار صادر. ديوان عمر بن أبي ربيعة.  بيتا15 ...قال لي صاحبي -البائية  -

 . 1961. بيروت. بيروت

  :   أو
  م.ن).  بيتا 15(ا   ليت هند-     

  
  المجموعة الثالثة

  
  البحتري
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دار المعارف . حسن كامل الصيرفي: تحقيق. ديوان البحتري.  بيتا16. إيوان كسرى -
  .1162-1152ص . 2مجلد . 1977. 3ط . القاهرة. 

  :       أو
  أبو تمام

. ممحمد عبده عزا: تحقيق.  بشرح الخطيب التبريزيديوان أبي تمام.  بيتا19. البائية -
  .74-40ص . 1مجلد . 1987. 5طبعة . القاهرة. دار المعارف

  
  أبو نواس

دار الكتاب . حمد عبد المجيد الغزاليأ: تحقيق. ديوان أبي تواس.  بيتا16. التائية -
  .40-38ص . 1953. لبنان. بيروت. العربي
  :         أو
  ابن الرومي

. مطبعة دار الكتب.  نصارحسين: تحقيق. ديوان ابن الرومي.  بيتا15. وحيد المغنية -
  .765-762ص . 2ج . 1974

  أبو فراس الحمداني
ص . ت.د. بيروت. دار صادر. ديوان أبي فراس.  بيتا16. أراك عصي الدمع -

157.  
  :         أو

  الشريف الرضي
ص . 2ج . ت.د. بيروت. دار صادر. ديوان الشريف الرضي.  بيتا12. الكافية -

107-108.  
  

   المتنبي
. بيروت.  دار صادر–دار بيروت . ديوان المتنبي.  بيتا15... ن دهره لكل امرئ م -

  .373 -370ص . 1958
  .473-471ص . م.ن.  بيتا15... قصيدة بم التعلل : أو

  أبو العالء المعري
. كمال اليازجي: شرح. ديوان لزوم ما ال يلزم.  بيتا13. من اللزوميات وسقط الزند -

 . 1992. دار الجيل

 :     أو
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  الفارضابن 
ميدان . مطبعة عبد الرحمن محمد. ديوان ابن الفارض.  بيتا16.... قلبي يحدثني -

  .82-79ص . هجري1353. الجامع األزهر بمصر
  

  المجموعة الرابعة
  

  ابن زيدون
دار . علي عبد العظيم: شرح وتحقيق. ديوان ابن زيدون.  بيتا11... أضحى التنائي -

 .143-141ص . 1980. القاهرة. نهضة مصر

  :أو
  ابن زريق البغدادي

الرينة . مؤسسة المواكب. 41-40العدد المزدوج . مواقفمجلة .  بيتا12.. ال تعذليه -
  .153-149ص . 2003.  حيفا–
  ابن زهر

ابن سناء : تأليف. دار الطراز في عمل الموشحات.  مقاطع5. أيها الساقي: موشح -
 .101-100ص . 1980. 3ط . دمشق. دار الفكر. جودت الركابي: تحقيق. الملك

  :أو
  لسان الدين بن الخطيب

، نفح الطيب في غصن األندلس الرطيب:   من- بيتا 27 -   موشح جادك الغيث- 
  .للمقري

           
  الشعر العربي الحديث.       ب

  
  : قصيدة على النحو التالي19 ساعة، والمطلوب 38    يخصص للشعر العربي الحديث 

  محمود سامي البارودي
مطبعة . محمد شفيق معروف: حققه. ديوان البارودي.  أبيات10.  علّي الصباردوا -

  .93ص . 3ج . 1975. القاهرة. دار المعارف
  :        أو

  حافظ إبراهيم
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ضبطه وصححه وشرحه . ديوان حافظ إبراهيم.  أبيات10. لمصر أم لربوع الشام -
ص . 1ج . 1969. بيروت. احمد أمين واحمد الزين وإبراهيم األبياري: ورتبه
268-271.  

  
  احمد شوقي

طبع في . نادي كتاب الشهر: منشورات. الشوقيات.  بيتا14. الرحلة إلى األندلس -
  .51-43ص . 2ج . ت.د. حيفا. بئير أوفست

  . س.م.  بيتا13... مضناك: قصيدة:   أو-     
  

  خليل مطران
. 1967. 3ط. نانلب. بيروت. دار الكتاب العربي. ديوان الخليل.  بيتا15. األهرام -

  .105-104ص . 1مجلد 
 . م.ن.  بيتا14). مختارات منها ( المساء :أو -

  :         أو
  علي محمود طه    

دار . سهيل أيوب: تأليف. شعر ودراسة. علي محمود طه: المصدر. غرفة شاعر -
-541ص . 2ج . 1962. سوريا. دمشق. اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر

542.  
  ائيل نعيمة    ميخ

 . 14ص . 1968. 6ط . بيروت. دار صادر. ديوان همس الجفون. قصيدة أخي -

  :        أو
  إيليا أبو ماضي

ص . ت.د. يافا/  أبيب-تل. دار الثقافة العربية. ديوان الجداول.  مقاطع5. الطالسم -
  .126ص . 106-107

  
  
  

  أبو القاسم الشابي
دار . عبد اللطيف شرارة: تأليف.  دراسة تحليلية-الشابي.  بيتا15.  نشيد الجبار -

  .1965.  دار بيروت-صادر
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  :            أو
  محمد مهدي الجواهري

. دار الطليعة للطباعة والنشر. المجموعة الشعرية الكاملة.  بيتا13. أبو العالء -
  .115-109ص . 1مجلد . 1968. 1ط .بيروت

  
  بشارة الخوري

دار الكتاب .  بشارة عبد اهللا الخوري-شعر األخطل الصغير.  أبيات8. ارقّ الحسن -
 .25ص . 1972. 2ط . بيروت. العربي

  :       أو
        سعيد عقل

ص . 1974. بيروت. دار الكتاب اللبناني. كما األعمدة: ديوان.  بيتا13... سائليني -
85.  

  
  بدر شاكر السياب

. 1ج . 1971. بيروت. لعودةدار ا. ديوان بدر شاكر السياب. الباب تقرعه الرياح -
  .615ص 
  مرحى غيالن:        أو
  :        أو

  عبد الوهاب البياتي
ص . 1969. 4ط . بيروت. دار اآلداب. ديوان أباريق مهشمة. ذكريات الطفولة -

70-73.  
       صالح عبد الصبور

  .21-18ص . 1972. بيروت. دار العودة. ديوان عبد الصبور. شنق زهران -
  :أو

  أمل دنقل
-387ص . 1987 . 3ط .القاهرة. مكتبة مدبولي. األعمال الشعرية الكاملة. الخيول -

392.  
  

  نزار قباني
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. نزار قباني. من األعمال السياسية الكاملة. مختارات من قصيدة يا تونس الخضراء -
 1993. 5ط .بيروت. منشورات نزار قباني

 .قصيدة قارئة الفنجان: أو -

  
  

  نازك المالئكة
. 1971. بيروت. دار العودة. ديوان قرارة الموجة. 4، و3، 1لمقاطع ا. غسال للعار -

  .156-153ص 
  :         أو

  سعاد الصباح
-51ص . 1994. الكويت. دار سعاد الصباح. ديوان امرأة بال سواحل. افتراضات -

57. 

. بيروت/ الناشرون لندن. ديوان فتافيت امرأة. إلى  تقدمي من العصور الوسطى: أو -
 .74-67ص . 1987

  كن صديقي: أو
  أدونيس

  . وما بعدها506ص . 1971. بيروت. دار العودة. اآلثار الكاملة. مرثية الحالج -
  :أو

  محمد الماغوط
 .267-266ص . ت.د. بيروت. دار العودة. اآلثار الكاملة. أيها السائح -

   .325-323ص. م . ن" . الهضبة"قصيدة :أو        
  

  خليل الحاوي
-109ص . 1072. بيروت. دار العودة. يوان خليل الحاويد. المجوس في أوروبا -

116.  
  :        أو

  يوسف الخال
 203ص . 1979. بيروت. دار العودة. األعمال الشعرية الكاملة. البئر المهجورة -

  .وما بعدها
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  إبراهيم طوقان
. 2ط . بيروت. دار اآلداب. ديوان إبراهيم عبد الفتاح طوقان. الحبشي الذبيح -

  .168-166ص . 1966
  :         أو
  أبو سلمى

  .171-170ص . 1989. بيروت. دار العودة. ديوان أبي سلمى. ابنة بالدي -
  

  فدوى طوقان
. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. األعمال الشعرية الكاملة. هذا الصمت المكابر. + كفاني
 .518-517، ص 426ص . 1993. 1ط . بيروت

  .510-509ص . م.ن. أو انتظار على الجسر -
  محمود درويش

ص . 2ج . 1994. بيروت. دار العودة. ديوان محمود درويش. أنا يوسف يا أبي -
359.  
 .371ص . م.ن.  ونحن نحب الحياة:أو         

  حنا أبو حنا
   .2005منشورات مواقف، حيفا،  عراف الكرمل، من. تعاويذ التراب -

  :أو
  فهد أبو خضرة

 . 1994. الناصرة. سلسلة الثقافة. الوصول كتابات على طريق من. أميرة الصباح -

  .قصيدة أيها القادم:              أو
  توفيق زياد

  .239ص . ت.د. بيروت. دار العودة. ديوان توفيق زياد. المغني -
  :        أو
  سالم جبران

  .40-38ص . 1972. عكا. القبس العربي. كلمات من القلبمن . الجنة الضائعة -
   راشد حسين

  .20-19ص . 1958. الناصرة. مطبعة الحكيم. ديوان صواريخ. الديإلى أطفال ب -
  :أو

  سميح القاسم
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ج . 1991. كفرقرع. دار الهدى. القصائد. األعمال الكاملة. ليال على أبواب فدريكو -
  .175ص . 3
  

  شكيب جهشان
  .1988. الناصرة. مطبعة الحكيم. أحبكم لو تعرفون كم :ديوان. أحبكم لو تعرفون كم -

  :أو
  ق مواسي فارو

. 2005. حيفا. مكتبة كل شيء. األعمال الشعرية الكاملة.    القدس قصيدة أخرى-
  .103-102ص . المجلد الثاني
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  النثر الحديث
     

      القصة القصيرة
  : قصص على النحو التالي8 ساعة، والمطلوب 20     تخصص لدراسة القصة القصيرة 

  يوسف إدريس
  . ليوسف إدريس، دار العودةة اآلي آي لغ:  كتاب–حالة تلبس  - 

  التمرين األول:    أو
  نجيب محفوظ 

  .بيت سيئ السمعة: بيت سيئ السمعة، من -
  :أو

  الطيب صالح
  .دومة ود حامد:  من مجموعة– نخلة على الجدول -

  توفيق عواد 
  .الصبي األعرج:  من مجموعة– الصبي األعرج -

  :       أو
  مجيد طوبيا
 .   1979، الكويت، يوليو 248 عدد مجلة العربي: الراية والبراءة -

  زكريا تامر
  .دمشق الحرائق:  موت الشعر األسود من-  

  :          أو
    أميلي نصر اهللا 

  ، هنري ذياب، رائحتي شهية كالنعناع: من. ليلى والذئب -
  2001                                      بيروت، 

     حنان الشيخ
  . السجادة العجمية -             

  :    أو
       سميرة عزام           

  .   الظل الكبير:  من كتاب.عام آخر-       
  :           أو
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    هيفاء البيطار 
  . موت البجعة -             

       توفيق فياض
  .الشارع األصفر :  من مجموعة-النبع  -
  :     أو
    محمد نفاع 
  .  األصيلة: موعة من مج. أعطى واهللا اخذاهللا -
  زكي درويش
 .مواقفمجلة . زهور بيضاء -

  :أو
  احمد حسين 
  .الوجه والعجيزة: من مجموعة. انهيار -

  :       أو
  محمد علي طه  

  . وردة لعيني حفيظة: من مجموعة. وردة لعيني حفيظة -
  .   موسان. دي. جي

  . ياتترجمة احمد حسن الز. ضوء القمر وقصص أخرى: من كتاب.  الحلية-      
  :            أو

  انطوت تشيخوف
  .رشاد رشدي. فن القصة القصيرة: من كتاب .الشقاء  -

  
                          الرواية

  
  . روايات3 والمطلوب دراسة ، ساعة20يخصص للرواية 

  نجيب محفوظ
  .1985القاهرة،. دار مصر للطباعة.  يوم قتل الزعيم-       

  :           أو
  .الطريق -

  :          أو   
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  .             زقاق المدق-         
  عبد الرحمن منيف

  . 1991المؤسسة العربية للدراسات والنشر،.  النهايات-      
  :          أو
  يوسف القعيد
  .1987بلد المحبوب، دار الشروق للنشر والتوزيع، بيروت  -

  :أو
  غسان كنفاني

  .1976القدس. ينمنشورات صالح الد.  رجال في الشمس-       
  باولو كويلو
بيروت , شركة المطبوعات للنشر. جواد صيداوي: ترجمة. الخيميائي -

2003.  
  :      أو

  ألبير كامي
  .ترجمه فوزي عطوي  ونديم مرعشلي.  الغريب-     

  
  
  
  

  المسرحية
  

 مسرحيات، مسرحية واحدة من كل 3 ساعة، والمطلوب دراسة 15يخصص للمسرحية 
  .مجموعة

  
  عة األولىالمجمو

  توفيق الحكيم 
  .الطعام لكل فم -
 .براكسا أو مشكلة الحكم -

 .بجماليون -
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  المجموعة الثانية

  الفريد فرج
  .1975دار الفارابي، بيروت، . الزير سالم -

  :أو
  سعد اهللا ونوس

  .رأس المملوك جابر -
  

  المجموعة الثالثة
  شكسبير

 .ترجمة جبرا إبراهيم جبرا. هملت -

 :    أو

 .عطيل  -

  
  لذاتيةالسيرة ا

  
  : والمطلوب كتاب واحد من الكتب الثالثة التالية، ساعات6يخصص للسيرة الذاتية 

  
  حنا أبوحنا

 . ظل الغيمة -
 

  فدوى طوقان
  .رحلة جبلية رحلة صعبة -

  
  جبرا إبراهيم جبرا

  البئر األولى  -
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  المقالة
  

  . مقاالت، مقالة من كل مجموعة3 ساعات، والمطلوب دراسة 9يخصص للمقالة 
  

  موعة األولىالمج
  

  إمام عبد الفتاح إمام
  .أفكار ومواقف: من كتاب! واعرف... تشجع  -

  :      أو
  محمد علي بدوي

   ثورة علمية  أم كارثة إنسانية؟ –استنساخ األجنة  -
  .1996، الكويت، سبتمبر 454، عدد مجلة العربي                    
  المجموعة الثانية

  احمد أبو زيد
 .2005، يناير 554، عدد مجلة العربي. الثورة على العولمة -

  :أو
  
  .محمد الرميحي

  .الخطاب العلمي العربي -
  .1986، مايو 330، عدد                    مجلة العربي

  المجموعة الثالثة
  مها خير بك ناصر

  . اللغة العربية وعلوم العصر -
  .2005، يناير 554، عدد مجلة العربي                  

  :و             أ
  جابر عصفور 

  . التسامح، الدولة المدنية-       
. المركز الثقافي العربي. هوامش على دفتر التنوير:                    كتاب

  .1994بيروت 
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   )5-3الوحدات التعليمية ( األدب منهج التخصص في: الفصل الثالث
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  :  أقسام هذا الفصل
  :  وحدات إضافية حسب التوزيع التاليثالث يشمل المنهج في المستوى المتقّدم      

  
  :الوحدة الثالثة

 ويقوم معلمو الموضوع ،يتم تعلّم موضوعة داخلية في المدرسة بحسب اختيار المعلم والطالب
  . هذه الوحدة مع إمكانية الفحص من التفتيش المهنيبتقويم إنجازات الطالب في

  
  :الوحدة الرابعة

  .يتّم في هذه الوحدة تعلّم مختارات من األدب العربي واألدب العالمي
  

  :الوحدة الخامسة
  . تختار أحدى الموضوعات األربع الواردة في هذه الوحدة.يتّم تعلّم موضوعة اختيارية

  
قطري (ابعة والخامسة في امتحان بجروت كتابي ُيمتحن الطالب في الوحدتين الر

  )وخارجي
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  5-3تفصيل المطلوب في الوحدات 
  ) ساعة90: (الوحدة الثالثة

  
  : الخيارات التالية أحديتّم تعلّم هذه الوحدة حسب

  
على غرار  يستطيع المعلمون أنفسهم إعداد موضوعة يختارونها: تعليم موضوعة مدرسية. 1

 أو يختارون أحدى الموضوعات األربع ، في الوحدة الخامسةةربع الواردالموضوعات األ
 )إذا لم تدرس .(الموجودة في الوحدة الخامسة

يقوم المعلم بتحديد األسئلة المركزية المشتقة من الموضوعة المختارة، ويقرر قائمة األعمال 
  .األدبية التي ستدرس ضمن الموضوعة

عدد الحصص :( توزيع الحصص على النحو التالي هذه الوحدة بحسب مفتاحميتقرر حج
  )المخصصة لتدريس العمل األدبي أو الموضوعة

  )حصتان (2القصيدة                                               
   حصص5القصة القصيرة                                       

   حصة12  الرواية                                             
   حصص10المسرحية                                            
  )حصتان (2المقالة                                               

   حصص5)                  مشاهدته ونقاش حوله(فلم سينمائي
 )       رسم، نحت، تصوير(عمل من الفنون التشكيلية

   حصص  3عمال موسيقية               تأمل وتحليل، إصغاء أل
  

تدريس وجاهي، تعلم  :يحبذ استخدام طرائق تدريس مختلفة في تعليم الموضوعة مثل
استعمال حقيبة  ، كتابة وظيفة،)يمكن أن يختار الطالب نفسه أعماال أدبية بإرشاد المعلم(ذاتي

  .   ، عمل إبداعي في أعقاب دراسة األعمال األدبية)بورتفوليو( شخصية
 حول أعمال أدبية درست في الصف، امتحانات حول تامتحانا: يوصى بتنويع طرائق التقويم

أعمال أدبية يدرسها الطالب بصورة ذاتية، حقيبة شخصية تحوي وظائف كتابية بحجم محدود 
  ...الخ

                     .     يوضح للطالب في بداية السنة برنامج تدريس هذه الوحدة، وطرائق تقويم انجازاتهم فيها
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يمكن أن تتركز أبحاث الطالب حول أعمال أدبية ترتبط : إرشاد الطالب في كتابة بحث. 2
أو أن تكون األبحاث ) الموضوعة التي تدرس في الوحدة الخامسة: مثالً(بموضوعة مشتركة

  .حول موضوعات مختلفة بحسب اختيار المعلم والطالب
 أو يكون حول مجموعة من ،)رواية أو مسرحية(  أدبياً مطّوال قد يتناول البحث بتوسع عمالً

  ).مجموعة قصصية، أو ديوان شعر ( األعمال األدبية القصيرة 
  .مع أن طول البحث ال يعكس جودته، ُيتوقع أن ال يقل عن عشر صفحات مطبوعة

ن على  إلى سيرورة التحضير والكتابة، وال يقتصروافي تقويم البحث يتطرق المعلمون أيض
  .البحث في صياغته النهائية فحسب

  .يكتب البحث حول أعمال أدبية ال تدرس في الصف
  .يكتب الطالب البحث بصورة مستقلة بإرشاد المعلم وتوجيهه

وظيفة المعلم أن يشرح لطالبه كيف يكتبون بحثا، وان يقدم لهم المشورة والدعم في جميع 
  .مراحل عملهم

ويخصص لتدريس الموضوعة ومناقشة  لجميع طالب الصف،يختار المعلم موضوعة مشتركة 
الحصص المتبقية تخصص إلرشاد الطالب، ولعرض أبحاثهم .  حصة30األسئلة بشأنها قرابة 

  .في الصف
إرشاد : يجب أن يتم اإلرشاد بحسب جدول زمني يوضع مسبقا، وان يكون بأشكال مختلفة

  .فردي، إرشاد مجموعات، نقاش عام في الصف
 يقوم الطالب نفسه باختيار موضوعة البحث، ويحبذ منحه فرصة الكتابة حول يمكن أن

 استطالعه، ليعالجها من زوايا نظر تمكنه من تطبيق معارفه األدبية بموضوعة تهمه وتثير ح
  .  في دراسة أعمال أدبية جديدة

 على من المهم خلق التفاعل بين الطالب الباحثين، كأن يناقشوا معا قضايا، وأن نشجعهم
  .عرض أبحاثهم، بعد إتمام كتابتها، أمام زمالئهم في الصف أو في منابر أخرى في المدرسة

  .يجب وضع تخطيط لكتابة البحث وفق مراحل محددة
في أعقاب دراسة أعمال أدبية، قد تُقام ورشة إبداعية تتمخض عن : ورشة إبداعية. 3

 . انتاجات إبداعية للطالب في مجاالت الفن المختلفة

  .لم يدرس في الصف) أوأكثر(يعتمد العمل اإلبداعي على دراسة عمل أدبي
  ).  حصة40تعليم حوالى (يسبق عمل الطالب الذاتي تعليم عادي داخل الصف
  .بقية الحصص تكرس إلرشاد الطالب خالل السنة

ئمة، يتم العمل اإلبداعي بعد تحليل عميق لألعمال األدبية التي اختيرت، وبعد قراءة مراجع مال
  .ويقرن ذلك بشرح مكتوب يعكس فهما أدبيا
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من المفروض أن يدل العمل اإلبداعي النهائي على فهم أدبي عميق، وعلى قدرة للتعبير عن 
  .ذلك الفهم من خالل المزج بين أكثر من فن ومجال

  
  

  تعليمات إدارية
ى مع بداية تعليم هذه الوحدة المدرسية وإرساله إل" نموذج تخطيط"يجب تعبئة  .1

  .التفتيش عن الموضوع
 - وإرساله للتفتيش مع إنهاء تدريس الوحدة في شهري نيسان"نموذج تنفيذ "تعبئة  .2

 .أيار

ترفق قائمة باألعمال األدبية التي درست في هذه الوحدة بدفاتر الممتحنين في امتحان 
  .                                           5-4البجروت القطري في الوحدات 

يحوي هذا . ب االحتفاظ بملف خاص لكل صف يتعلم الوحدة الثالثة المدرسيةيج .3
المصادق عليه من التفتيش، نماذج االمتحانات المدرسية، " نموذج التخطيط: "الملف 

توثيق المهام التي أعطيت للطالب، أنواع التقويم التي أجريت للطالب، وتقرير 
  .التنفيذ الذي أرسل للتفتيش

فاظ بعينة من االمتحانات المدرسية التي قدمها الطالب خالل كذلك يجب االحت
  .السنة

  .يمكن أن يقوم التفتيش عن اللغة العربية بفحص ومراقبة هذا الملف
يحتفظ بنسخ من الوظائف التي كتبها الطالب، وتكون خاضعة للفحص والمراقبة من  .4

  .التفتيش
  
  
  

  :ملحوظة
، في موقع االنترنت )بالعبرية(ه الوحدةهناك نماذج جاهزة للتخطيط والتنفيذ في هذ
  )سنقوم بترجمتها في المستقبل( .لمركز المناهج التعليمية التابع لوزارة التربية
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  )  ساعة90 (:الوحدة الرابعة             
  

 تتوّزع على األلوان األدبية ،تشمل هذه الوحدة مختارات من األدب العالمي واألدب العربي
  :التالية
  .األدب الملحمي .1
 .القصة القصيرة .2

 .الرواية القصيرة والرواية .3

 .المسرحية .4

 .الشعر .5

في هذه الوحدة، يتم اختيار أعمال أدبية ونصوص لم تدرس في الوحدتين اإللزاميتين، وُيراعى 
  .أن يكون حظ المختارات من األدب العالمي أكبر من السابق

  
  :تفصيل مواد الوحدة الرابعة

 ) ساعات6: (األدب الملحمي .1

 –قصة بنلوب .( عنبرة سالم الخالدي:  ترجمة.  لهوميروس-مختارات من األوديسة -
  )الفصل األخير

جلجاميش،               . (تعريف باألدب الملحمي العالمي والعربي مع استعراض أبرز المالحم -
  ... )اإللياذة، الشاهنامة، سيرة عنترة 

  
  )  ساعة18: (القصة القصيرة .2

  ألولىالمجموعة ا
 ، رشاد رشديفن القصة القصيرة: من.         برانديلو-  الحرب  -          

، ترجمة أسامة كتاب أهل دبلنمن .     جيمس جويس-ايفالين:            أو
  .  مندلجي

  
 .1985مجلة الجديد، حزيران، . ترجمة إبراهيم طه.  كافكا-  مثل صغير-         

   غابرييل غارسيا مركيز- سيحدث في القريةأمر خطير:               أو

  .عبدو عبود: ترجمة. المخربون: من كتاب.    آنا زيجرس-  المأوى-        
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 ألوان من القصة القصيرة في األدب: من.   فولكنر-وردة الميلي:               أو
  .عباس محمود العقاد: ترجمة. األمريكي

  
    المجموعة الثانية

 .حيطان عالية: مجموعة. طار الخرا ادو-االوركسترا -

 .حالة حب مجنونة: مجموعة.   ليلى عثمان-لوحة وقطة... عجوزان: أو

  مجيد طوبيا-الفأر الذي لم يمت -

   يحيى الطاهر عبد اهللا- الحكاية المثال -قصة بخط يده: أو

  نجوى قعوار-أي السبيلين -

  ".الخيول"من مجموعة.      عبد الرحمن مجيد الربيعي-صالة عرض: أو
  
  ) ساعة 28: (الرواية والرواية القصيرة  .3

  المجموعة األولى
  .منير البعلبكي: ترجمة.  أرنست همنجواي–الشيخ والبحر  -

 .جليل كمال الدين: ترجمة.  غوغول–المعطف :           أو

 .سهيل أيوب: أو. إبراهيم جزيني: ترجمة.      فكتور هيجو   -أحدب نوتردام  -

  .عمر عبد العزيز أمين: ترجمة.    نيكوس كازتزاكي   -يونانيزوربا ال: أو  
  

  المجموعة الثانية
              توفيق عواد -  طواحين بيروت-     

              بهاء طاهر- نقطة النور :         أو
              الطيب صالح-  عرس الزين -      

  لكوني                 إبراهيم ا-التبر :          أو
             أحالم مستغانمي-عابر سرير:          أو

  
  ) ساعة20: (المسرحية .4

  المجموعة األولى
 .يوسف محمد رضا، وخليل شرف الدين: ترجمة.  موليير                  –البخيل  -

  .محمد غنيمي هالل: ترجمة.           ابسن-بيت الدمية : :     أو
 .عبد الرحمن بدوي: ترجمة.     بريخت–فقازية    دائرة الطباشير الق-      
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  .عبد الحليم البشالوي: ترجمة.               آرثر ميللر-كلهم أبنائي:     أو
  المجموعة الثانية  
               سعد اهللا ونوس-الملك هو الملك  - 

          توفيق الحكيم  - السلطان الحائر :     أو
  
  )  ساعة 18: ( الشعر .5

  وعة األولىالمجم
                          فروست-  الطوفان -   

، الكرملمجلة . ساسون سوميخ: ترجمة.                   شيلي-فلسفة الحب:      أو
  .1981، حيفا، الكرملقسطندي داود، مجلة : ترجمة: أو. 1971حيفا، 

  دراسات في  . مصطفى بدوي: ترجمة.                 اليوت-  ما يقوله الرعد -   
  .                                        الشعر والمسرح

            لوركا-الفجر في نيويورك:      أو
  .2األعمال الشعرية الكاملة، ج.                 ناظم حكمت-  الرجل الماشي -   

  . ع حقيبدي: ت.  روائع طاغور: كتاب.      طاغور-17 المقطع -البستاني :       أو
  .فن الشعر: كتاب. محمد مندور: ترجمة.                     المارتين-   البحيرة -    

  
  المجموعة الثانية

           محمد مفتاح الفيتوري       - المدينة السوداء  أحزان-
       بلند الحيدري                    -قال لنا شيئا:    أو

     توفيق صايغ                              -ة  قصيد-
            طه محمد علي-مضاعفات عملية استئصال ذاكرة:    أو
  أن تسأل:   من.               ميشيل حداد-لميرا ملجأ في صدري :    أو

                                 إبراهيم ناجي-األطالل:   من-
  ورج جرداق                               ج-هذه ليلتي:    أو

                                    أحمد عبد المعطي حجازي   - إلى اللقاء-
                               إبراهيم نصر اهللا  -المرايا: من:   أو
                            سلمى الجيوسي-المدينة والفجر:   أو
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  ) ساعة 90: (الوحدة الخامسة
  : موضوعات لالختيار

  :يتّم في هذه الوحدة اختيار أحدى الموضوعات األربع التالية 
  )القومي، الوطني، المدني، واإلنساني:( الهوية واالنتماء .1
 .المراهقة في مرآة األدب. 2

 .الرمز واألسطورة والخيال في األدب: ااألدب ليس كله واقعي. 3

 .الجندر في األدب/ الجنسوية. 4

  . سم اإللزامي وقسم التوسعالق: تتكون كل موضوعة من قسمين
 على قائمة من األعمال األدبية المركزية التي يجب تدريسها، مع القسم اإللزامييشتمل 

  . وجود أمكانية محدودة لالختيار
في هذا القسم .  على أعمال أدبية موصى بها من أجناس أدبية مختلفةقسم التوسعيشتمل 

  .تى إذا لم ترد في المنهجيستطيع المعلمون اختيار أعمال بحسب ذوقهم ح
، )في مستوى وحدتين ( ال يمكن اختيار أعمال أدبية درست ضمن مواد المنهج األساسي 

  .أو ضمن مواد الوحدة الثالثة في منهج التخصص
يختار المعلمون أعماال أدبية من جنسين أدبيين .  ساعة45يخصص لتعليم قسم التوسع 

ات المقترحة لتعليم العمل األدبي في كل جنس على األقل، مراعين مفتاح توزيع الساع
  :على النحو التالي

  )ساعتان  ( 2       القصيدة                         
   ساعات5  - 3      القصة القصيرة                  
   ساعة12  - 7      الرواية والرواية القصيرة        
   ساعات10  - 7     المسرحية                        
  )ساعتان  ( 2      المقالة                           

إلثراء وتنويع تدريس الموضوعة المختارة في قسم التوسع، يمكن اختيار أعمال من 
  ).السينما، الفن التشكيلي، الموسيقى (مجاالت الفنون األخرى 

ثم وردت المحاور المركزية للموضوعة، / في التمهيد لكل موضوعة عرضت القضايا
في تدريس كل موضوعة يجب التطرق إلى ثالثة محاور . األعمال األدبية المالئمة

مقترحة على األقل مع االعتماد على األعمال األدبية المناسبة التي تمكن من مناقشة تلك 
  . القضايا
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  )القومي، الوطني، المدني، واإلنساني  ( الهوية واالنتماء. 1        
  ) ساعة90              (         

  . تتطرق هذا الموضوعة إلى قضايا ترتبط بالهوية الشخصية والهوية الجماعية
يستطيع الطالب والمعلمون التعمق والتوسع في أحد تلك االنتماءات، والتعامل مع األخر بدون 

  . توسع
 مختلفة،  أدبية متنوعة كتبت في فتراتليوصى، ضمن تدريس هذه الموضوعة، اختيار أعما

  .وتعكس انتماءات مختلفة
  :فيما يلي بعض القضايا التي تندرج في هذه الموضوعة

  االنتماء القومي مقابل االنتماء المدني -
               كيف يعكس اإلنتاج األدبي االنتماء القومي واالنتماء المدني؟

              هل هناك تواصل أم تناقض أم تطابق بينهما ؟
  ني واالرتباط باألرضاالنتماء الوط -

 دبي مع تغير األوضاع السياسية      كيف يظهر االرتباط باألرض في اإلنتاج األ
  واالقتصادية والثقافية في الفترات المختلفة؟

  المجتمع العربي محليا وعربيا -
  كيف تنعكس االختالفات والتوترات بين التيارات السياسية والفكرية المختلفة؟

   األجيال؟كيف يظهر الصراع بين
  كيف يبدو الصراع مع اآلخر؟

   اليهودية–العالقات العربية  -
  كيف ينعكس الصراع العربي اليهودي في األعمال األدبية في فترات مختلفة؟

  كيف تظهر صورة اآلخر في اإلنتاج األدبي؟
  كيف يصور األدباء العرب هويتهم الثقافية والقومية؟

  
  

  :في هذه الموضوعة قسمان
  ) ساعة 45: (اميالقسم اإللز

  : وفيه األجناس األدبية التالية
  الرواية

  القصة القصيرة
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  الشعر
  

  ) ساعة 45: ( قسم التوسع
  :في هذا القسم توجد

  الرواية 
  القصة القصيرة

  الشعر
  المسرحية

  المقالة والخاطرة  
  )إذا توفرت أفالم مناسبة ( السينما 

  
  ) ساعة 45: ( القسم اإللزامي

  )ب روايتانالمطلو ( الرواية
       أميل حبيبي                     - المتشائل-
                   سليم خور-  روح في البوتقة-

       حنا إبراهيم        -موسى الفلسطيني:   أو
  

  )   المطلوب ثالث قصص( القصة القصيرة 
مي العاد عا: إعداد...أضواء دانية: من. غسان كنفاني       -رض البرتقال الحزينأ -

    . 1991القدس، . بوسقيلة
  . 1997الناصرة، . األعمال األدبية الكاملة.          إميل حبيبي- بوابة مندلباوم-
                             محمد نفاع- العين-
  س.م. أضواء دانية.          رياض بيدس- محاولة جديدة لتنفس الصعداء-
  .1997عكا، . آه يا زمن: من.      نبيه القاسم                        - الفأر-
                                ليانة بدر- دالية-
          الصندوقة                         رجاء بكرية، مجموعة - الصندوقة-
  

  )المطلوب أربع قصائد( الشعر
  .2004، حيفا. األعمال الكاملة.                     راشد حسين- إلى سحابة-
  . لماذا تركت الحصان وحيدا.            محمود درويش- إلى آخري والى آخره-



 59

  .دمي على كفي: ديوان.                سميح القاسم- إلى حارس فنار عكا-
                            توفيق زياد- الذي أملك-
  .           ديقة الصبرقصائد من ح: من.            حنا أبو حنا- مشاهد من قطار الحزن-
عبر الزوايا  مسارات: من.     فهد أبو خضرة- أغنية للقدس المدينة الخالدة سيدة األرض-

  1998منشورات مواقف، . الحادة
  .غداة العناق: ديوان.    فاروق مواسي              - المسرح والمهموم -
  

  ) ساعة45: (قسم التوسع
  .من جنسين أدبيين على األقلفي هذا القسم يجب أن تدرس أعمال 

يمكن اختيار أعمال أخرى من القسم اإللزامي إذا لم تدرس، كذلك يمكن تخصيص بعض 
يراعى في تدريس األعمال األدبية المختارة .( الحصص لمشاهدة فيلم وإجراء نقاش حوله

  ).المفتاح المقترح لتوزيع الساعات لكل جنس أدبي
  

  الرواية
                      رياض بيدس            - باط بوط-
                                 =      =-الهامشي:  أو
                           فاطمة ذياب- الخيط والطزيز-
                                 آسيا شبلي- سفينة نوح-
  
   
  

  القصة القصيرة والمسرحية
        يحيى يخلف                    - تلك المرأة الوردة-
  . 2005،تحت سطح الحبر: كتاب.         سهيل كيوان-  تحت سطح الحبر-
أغسطس  . 465عدد . العربيمجلة .      وليد معماري                  -  أوالد العنزة -

1997.              
                                 عالء حليحل- كاتب قصة-
  .أزهار برية: من.                      حنا إبراهيم          - تحية العيد-
  .بير الصفا: من.                                      محمد علي طه- الميالد-
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يوم في عيادة : من كتاب .عفيف شليوط)               مسرحية قصيرة (- السنسلة-
  .ومسرحيات أخرى

  
  الشعر

  . كلمات من القلب: ديوان.    سالم جبران                         - الطوفان-
  س              . م. يوم وليلة في المدينة:      أو

  .رياض كامل..توهج الكلمة.       طه محمد علي- لقاء في مطار أرضه ودود-
  .أشجار االسمنت: من.           أحمد عبد المعطي حجازي- العودة من المنفى-
          جمال قعوار             - أحدثكم طويال-
   أو الخروج عنات: من كتاب.                      أحمد حسين-  شوارع حيفا-

  .           1984الصوت، .                                      من الزمن الهجري
الناصرة، . مأساة القرن الضليل: من.                      شفيق حبيب- أغنية لقريتي-

1976.  
بيروت، . األعمال الشعرية: من.                  عز الدين المناصرة-وحيدا ذات مساء -

1994  
  
  

  المقالة والخاطرة
  .2002، ذاكرة التراب.             أحمد درويش- العطر القروي-
، شفاعمرو، العقلية العربية ومقاالت أخرى.      فؤاد خطيب- هل نحن شعب قارئ؟-

1995  
              محمود درويش -اكرة النسيانذ:  مختارات من-
. كذا أنا يا دنيا: من.                        خليل السكاكيني-  إيواء آلتر ليفين -

  ).1955القاهرة،
  ،  األيام: من.        هشام شرابي- المثقفون العرب وإشكاليات التغيير االجتماعي-

  24.10.1999. 1381العدد 
  : ترجمة. ادوار سعيد )           29 -25ص (-نخارج المكا:  من كتاب-

  .                           2000دار اآلداب، . فواز طرابلسي، بيروت
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  ) ساعة 90(المراهقة في مرآة األدب . 2 
في هذه الموضوعة يتم التطرق إلى موتيفات ترتبط بالمراهقة كمرحلة انتقال من الطفولة إلى 

  .البلوغ
  .تختار أعمال أدبية تتمحور حول المراهقة والتجارب العاطفية لهذه المرحلة

  : من ابرز الموتيفات التي نلمسها في تلك األعمال األدبية
  .ضعف عالقة االعتماد على الوالدين -
 .األصيل وتطور االستقاللية" األنا"عملية اكتشاف  -

 .الصدام مع ذوي السلطة والصالحيات -

في قضايا ) فلسفة خاصة(   في معنى الحياة وبناء وجهات نظرثالتفكير والبح -
 .وجودية واجتماعية

 .ليقظة العاطفية وتبلور الهوية الجنسيةا -

  :في دراسة األعمال األدبية الواردة في هذه الموضوعة نفحص
كيف تظهر الموتيفات المذكورة؟ والى أي مدى تنجح الشخصية المراهقة في تحقيق 

  ذاتها؟
  

  ) ساعة 45(القسم اإللزامي 
  )المطلوب روايتان( الرواية

                      رجاء الصانع                 - بنات الرياض -   
                                       يوسف السباعي- إني راحلة-   
                                    رفيق شامي  -  يد ملؤها النجوم-   

                                       ليلى عثمان  - المرأة والقطة-   
  

  )لمطلوب ثالث قصصا( القصة القصيرة 
                              محمود تيمور- الباب المقفل-   
  الخروج األول إلى وطن الرؤى                          إبراهيم الكوني،- األب واالبن -   

   1996، بنغازي، السماوية
                                     لنا عبد الرحمن- زمن أغنية-   
                    محمد علي طه- وغطت السماء غمامة سوداء -   
                                          مجيد طوبيا- الوليف-   
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                                          يوسف إدريس-محطة-
  

  الشعر
                                نزار قباني-  طوق الياسمين -
                             أحمد عبد المعطي حجازي                -عشر  العام السادس -

  )النبي: من كتاب(                      جبران خليل جبران- األبناء-    
         

  
  ) ساعة45(قسم التوسع 

  .في هذا القسم يجب أن تدرس أعمال من جنسين أدبيين على األقل
سم اإللزامي إذا لم تدرس، كذلك يمكن تخصيص بعض يمكن اختيار أعمال أخرى من الق

يراعى في تدريس األعمال األدبية المختارة .( الحصص لمشاهدة فيلم وإجراء نقاش حوله
  ).المفتاح المقترح لتوزيع الساعات لكل جانر

  الرواية
                            إحسان عبد القدوس      - النظارة السوداء-    
                                 توفيق فياض-لمشوهون ا-         

                                     شارلوت برونته   - جين اير-       
                                توفيق الحكيم-  عودة الروح-       

  
    القصة القصيرة

   بوح الزمن:  كتابمن.                        حنان درويش- بنت الدهشة-      
   1997دمشق، .                                                      اآلخر

                       يحيى يخلف- تلك المرأة الوردة-       
             مؤنس الرزاز- الرجل الذي كان مستوحشا-     
  ، العددان                                 إبداعلة مج.                              نعيم عطية- صبوات-     

  2000                                                     السابع والثامن 
  . امرأة في أعماق الذاكرة: من كتاب.             ناجي ظاهر- فتاة عصرية-    

  
  الشعر
  ليس في الحقل    : انديو.                 حسين مهنا-  لوحة تجريدية-     
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  .                                                   سوسن للفرح
  :          أو

  .حديث الحواس: ديوان.                   حسين مهنا-  حديث الحواس-    
  لم يعد: ديوان.               أدمون شحادة-  لم يعد الوقت حارسا-    

   .                                  الوقت حارسا                       
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الرمز واألسطورة والخيال في األدب : األدب ليس كله واقعيا. 3    
  ) ساعة90(

في هذه الموضوعة يتم التطرق إلى أعمال أدبية تعتبر في عصرنا غير واقعية، ويندرج فيها 
  .أعمال من أجناس أدبية وعصور مختلفة

  : نجد ضمن هذه الموضوعةيمكن أن
  األساطير

  حكايات شعبية خرافية
  القصص الرمزية
  القصص الخيالية

  قصص الخيال العلمي
  الشعر الخيالي الرمزي

وال . من الجدير بالذكر أن الحكم على واقعية العمل األدبي أو عدم واقعيته يعود إلى المتلقي
ة واقعية بينما يعتبرها المتلقي المعاصر شك أن المتلقي في العصور القديمة اعتبر أعماال أدبي

  .غير واقعية وخيالية
  :ضمن هذه الموضوعة تطرح األسئلة الرئيسية التالية

  ما الخارج عن المألوف وعن الواقعي في العمل األدبي؟ -
  ما الهدف من الغموض ومن الرموز؟ -
 ما هي التأويالت والتفسيرات المحتملة؟ -

  
  ) ساعة45(القسم اإللزامي

  
 )المطلوب قصتان(  القصيرةالقصص

                    الطاهر وطار-   الدروب-        
                   نجيب محفوظ-   زعبالوي-        
               توفيق الحكيم-   رحلة إلى الغد-        
  . مغامرات وأسرار: من.              ادجار ألن بو-  الرقاص والبئر-        

  .خالدة سعيد:                                       ترجمة         
  القط: من.                         ادجار ألن بو-القط األسود:              أو

  . خالدة سعيد: ترجمة. األسود وقصص أخرى                                
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  )المطلوب رواية واحدة ( الحكاية والرواية
                           اسحق موسى الحسيني-رات دجاجة  مذك-       
  .  ترجمة بدوي.                       مركيز- مائة عام من العزلة-       
                            ابن طفيل-  حي بن يقظان -       
                                      كافكا-   المسخ-       

  )لمطلوب مسرحيتانا(    المسرحية 
                              توفيق الحكيم-   رحلة إلى الغد-      
                                خليل الهنداوي-   سارق النار-      
                               جبران خليل جبران-  آلهة األرض-      
          بشر فارس)                 شعر ( - جبهة الغيب-      
  صالح عبد الصبور)                          شعر ( - مسافر ليل: أو      
  )المطلوب ثالث قصائد( الشعر

                               شفيق المعلوف-   قصيدة عبقر-          
                          فوزي المعلوف-   على بساط الريح-        
                          السياب- سربروس في بابل  -        
  أوراق في                    محمد حمزة غنايم، -  وفي البدء كانت عنات-        

  2004                                          ذكرى الغرائبي، 
      فهد أبو خضرة- الفصل األخير من سيرة الوزير قراقوش-        
                           نسيب عريضة-    على طريق ارم-        
                               معين بسيسو  -   مأساة جيفارا-        
              البياتي- هبوط اورفيوس إلى العالم السفلي-       

  
  ) ساعة45(قسم التوسع

  .قلفي هذا القسم يجب أن تدرس أعمال من جنسين أدبيين على األ
يمكن اختيار أعمال أخرى من القسم اإللزامي إذا لم تدرس، كذلك يمكن تخصيص بعض 

يراعى في تدريس األعمال األدبية المختارة .( الحصص لمشاهدة فيلم وإجراء نقاش حوله
  ).المفتاح المقترح لتوزيع الساعات لكل جنس أدبي

  تاألساطير والحكايا
 سليمان مظهر.  الشرقنأساطير م :           من كتاب-ورحالمصباح المس -

 م.                       ن -أشتار جلجميش -
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  عماد حاتم.أساطير اليونان:                      كتاب-كيوبيد وسايكي -   
  .108 -105: م  ص.                                 ن- نرسيس-    
  192-191 :ص                                 =  -  سيزيف-    
  104: ص                              =  -   بجماليون-    
          109 -109: ص                                 =  - أدونيس-    
.  قدم للكتاب     وشرحه د.رسالة الغفران ألبي العالء المعري: من.  مأدبة في الجنان-    

  .                 172-157 ص1988دار الهالل، بيروت،. مفيد قميحة
  .   الكوميديا اإللهية: من.               دانتي-  األنشودتان األولى والثانية-    

                                                               سرفانتس-  من دون كيشوت-    
  )قصيدة القناع(الشعر

            بدر شاكر السياب                  - المسيح بعد الصلب-   
                    صالح عبد الصبور- مذكرات الصوفي بشر الحافي-   
                             محمود درويش- مختارات من أوديب-   
                                      أدونيس- صقر قريش-  

  القصة القصيرة
  . طرفندي وقصص أخرى. محمد علي                      طه -  طرفندي-
                                        توفيق الحكيم-  أرني اهللا-
  .النمور في اليوم العاشر: من.      زكريا تامر- الهالكل يوسف الصغير الجمي-

  .الفريسة                         زكريا تامر:    أو
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  )عة  سا90(الجندر في األدب /الجنسوية . 4 
في هذه الموضوعة نحاول التعرف على المضامين التي تنعكس في األعمال األدبية ذات 

  . الذكر/األنثى مقابل شخصية الرجل /الصلة بمكانة المرأة 
  :من األسئلة المطروحة

  كيف تظهر شخصية كل من المرأة والرجل في األعمال األدبية المختارة؟   -
 والرجل؟ما هي اآلراء النمطية تجاه المرأة  -

 أي الصفات تنسب للمرأة وأيها للرجل؟ -

 ما هي الوظائف والمناصب التي تشغلها المرأة مقارنة بالرجل؟ -

 هل هناك اختالف بين أدب المرأة وأدب الرجل في هذه الموضوعة؟ -
-  

  )  ساعة45(القسم اإللزامي
  )المطلوب عمل أدبي واحد(      الرواية والسيرة

  .1968 بيروتدار اآلداب،.     سحر خليفة -ية مذكرات امرأة غير واقع-    
      بنت الشاطئ                               - على الجسر-
       رجاء عبد اهللا الصانع                           -اض بنات الري-
                ليلى بعلبكي                                                               - أنا أحيا-

  )المطلوب ثالث قصص(    القصة القصيرة
  .1997بيروت، . محطات الرحيل: من.   أميلي نصراهللا- قدر األمهات-        
  .       أحالم مصادرة: من.           آسيا علي موسى- أحالم مصادرة-       
                        منى رجب-عندما تثور النساء-  
                   سلوى بكر-بالعسكري  الليل يليق -  
مجلة . فريد  كامل: ترجمة.                           ناتاليا جنزبورغ-  هو وأنا- 

     1977 تشرين أول 227 عدد العربي
 238 عدد العربيمجلة .                     يوسف الشاروني- الكراسي الموسيقية-  

  . 1978أيلول 
  )سرحية واحدةالمطلوب م( المسرحية

                             توفيق الحكيم   -ن بجماليو-
                        تشيخوف- األخوات الثالث-   

  .  عبد الحليم البشالوي: ترجمة.                          ستريندبرغ- األب-
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  )  ثالث قصائد( الشعر
 ر قباني                     نزا-مقاطع من قصيدة بلقيس -

                     =    =-من يوميات امرأة ال مبالية -
  .25 -24العدد .مواقفمجلة  .   مريد البرغوثي-يد صغيرة عارية -

 .1997، العدد الرابع،  الشرق.                        سعاد قرمان-ال -

 .أجمل اآللهات تبكي: من .                      نداء خوري-الموناليزا -

 .   باسم األم واالبن: ديوان.        إبراهيم نصر اهللا-ديثها عن عرسهافي ح -

                  
  ) ساعة45(قسم التوسع

  .في هذا القسم يجب أن تدرس أعمال من جنسين أدبيين على األقل
يمكن اختيار أعمال أخرى من القسم اإللزامي إذا لم تدرس، كذلك يمكن تخصيص بعض 

يراعى في تدريس األعمال األدبية المختارة .( وإجراء نقاش حولهالحصص لمشاهدة فيلم 
  ).المفتاح المقترح لتوزيع الساعات لكل جنس أدبي

  الرواية
                               أحالم مستغانمي- عابر سرير-       
                                  مكسيم غوركي- األم-      
                      طه حسين   - دعاء الكروان-     
                       محمد عبد الحليم عبد اهللا-  شجرة اللبالب-     
                                        كوليت خوري- أيام معه-    

  
  القصة القصيرة

  2004العدد العاشر، . ثقافات.              فاطمة محمد الكعبي- مواء امرأة-   
  . أمام المرآة وقصص أخرى.                    فاروق مواسي-خة صر-   
  

  المسرحية
  .عبد الحليم البشالوي: ترجمة.            أوجست سترندبرج- اآلنسة يوليا-
                             شكسبير- ترويض النمرة-
                            =  =-  حلم ليلة صيف-
  .أنور المشري: ترجمة. هسيونج.ا.               س-يسةالفتاة النف:  السيدة-
  .ترجمة أنور المشري.                             تشارلز مونرو- الشائعة-



 69

  
  مقاالت ودراسات

  -اللغة الغائبة: من كتاب.                  زليخة أبو ريشة-تمهيد:  نص-     
.                                               نحو لغة غير جنسوية                                            

.                                  125 ، عدد عمان: مجلة.                 جريس سماوي- رجل وامرأة-     
  يات،      لطيفة الز- من صور المرأة في القصص والروايات العربية-    

   1989                                                              القاهرة،
  النسوية وما بعد:           جيل ليبهان، في كتاب- النسوية واألدب-    

  .2002أحمد شامي،  .ت.، سارة جامبل                                   النسوية
:                                      ترجمة.    مارشيا هوللي-تطيقا نسويهنحو تأسيس اس:  الوعي واألصالة- 

                 2005 ، 65، عدد فصول:                  محمد السعيد القن، مجلة
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  مراجع مساعدة: ملحق
  :  استعنا في إعداد هذا المنهج بالمراجع التالية 

 وزارة المعارف، .ي في األدب العربي للمرحلة الثانويةمنهج دراس. 1     
  .1981 ،أورشليم القدس

التاسع في المدارس  -السابع: منهج دراسي في األدب العربي للصفوف. 2     
  .1985 القدس م، أورشلي1وزارة المعارف، ط.العربية

. يةمنهج دراسي في األدب العالمي للمرحلة الثانوية في المدارس العرب. 3    
   .1990 ،القدس ،2وزارة المعارف، ط

 وزارة المعارف .المرشد في تدريس األدب العربي للمرحلة الثانوية. 4   
  .1990 القدس ،2والثقافة، ط

. المرشد في تدريس األدب العالمي للمرحلة الثانوية في المدارس العربية. 5   
  .1996القدس ، وزارة المعارف والثقافة والرياضة

التاسع في المدارس  -رشد في تدريس األدب العربي للصفوف السابعالم. 6  
  .1987 جامعة حيفا ، وزارة المعارف،العربية

 المملكة .مناهج اللغة العربية وخطوطها العريضة في مرحلة التعليم الثانوي. 7  
  .1994  ،1األردنية الهاشمية،ط

للموضوع أو ) وس السيالب(إرشادات عامة في كتابة المنهج التعليمي . 8   
   .2004 القدس ، وزارة التربية والثقافة والرياضة.للموضوعة التعليمية

 منشورات . استراجية القراءة واإلقراء،تدريس األدب  – محمد ،حمود. 9   
   .1993 الدر البيضاء .ديداكتيكا

 ,'יב-'י כיתות ,הכללי יסודי העל ס"לביה ספרות- לימודים תכנת. 10    
  .2004 ד"תשס ,והספורט התרבות ךהחינו משרד

  
  
 
 
  


