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  עולמית בחינוך הערביהפיקוח על הוראת הספרות הערבית וה                                        

 

בין תכנית הלימודים למסגרת שעות הלימוד בתחום            הלימה מסמך
ולתלמידי י"ב    תשע"ד, לשנה"ל   וי"ב לתלמידי י"א  ספרות  בחינוך הערבי

 תשע"ו  לשנה"ל

 "التَّعلُّم ذي معًنى"مالءمة المنهج لسياسة 

 התאמת תכנית הלימודים בספרות למדיניות הלמידה המשמעותית

ات وجي املتسارع و"االنفجار املعرفي ، والذي ميتاز بالتطوُّر التكنولالذي يفرضه القرن احلادي والعشرين إن الواقع "، والتُرُّ
بية والّتعليم حتّديات، وتفرز على السطح  أمام االقتصاديَّة، االجتماعيَّة والثقافيَّة املتواترة من شأهنا أن تضع جهاز الَّتَّ

 ّلق مبكانة املنهج الديراسيي ف السَّرورة الّتعليميَّة. إشكاليَّات مجّة فيما يتع

إىل احلّد الذي نشأت  املناهج تضّخمتوعلى ضوء النُّمّو املتسارع الذي  تشهده الّسنوات األخرة ف اجملاالت املعرفيَّة، 
ق ف العملّية دون إمكانّية التعمُّ ول َيح أخذ ، اآلمر الذي هاتدريساإلطار الّزميّن املخّصص لمعه فجوة بني حجم املعرفة و 

 أكرب من الوقت لطرق تدريس، تعلُّم وتقييم متنويعة. ستوجب ختصيص حّيز  ي ذيالتعليميَّة وال

إكساب املتعّلم مهارات تفكر من املستويات ضرورة العمل على ل قصوى أمهّّية جهاز الَّتبية والّتعليم ف إىل ذلك إيالءأض
 ف توجيه هذه العملّيات.مهارات القرن احلادي والعشرين، وأمهّّية املنهج التعليمّي العليا، تنوُّر رَقمّي و 

أن ترتكز على حوار  شامل  شريطة من هنا يّتضح أّن مالءمة املنهج الديراسيي ملتطّلبات القرن أضحت عمليَّة ملحًَّة 
 متنويعة. مشاربف الَّّتبية من جماالت و  ق ف إطار مهينٍّ رْحب، مبشاركة أكادميّيني ومفكيرين وخرباءومتعمي 

"، وعلى ضوء ما ذحِكَر آنًِفا، متَّ اخّتاذ قرار بتنفيذ أنشطة مبدأو"لتحريك" عملّية إيعاب   هتدف وإجراءات "التعلُّم ذي معُنح
 :بهذه املالءمة ، على أن متّر ج الّتعليمّية القائمة على الفوراملناه إىل ترويض

)ساعات الّتدريس(، وذلك بُرض ختصيص وقت كاف  لسرورات  المنهج واإلطار الّزمنيّ مواءمة بين حجم ال . أ
 الّتعلُّم ذي معًُن.

 .جزاء المنهجأقي بالّتعلُّم ذي معًنى في جميع دمج جوانب من شأنها أن ترت . ب
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 الّتعليميِّ الفوريّة.إن عمليَّة مالءمة المنهج التعليمّي لضرورة حتمّية تهدف إلى االستجابة إلى احتياجات الجهاز 

 מושגים مصطلحات ومفاهيم:

 "التعلُّم ذي معًُن "تعديل املنهج ليوائم سياسة : התאמת תכנית הלימודים مالءمة المنهج التَّعليميِّ 
 :שילוב. دمج 2، הלימה. مواءمة 1، وذلك عرب: ويتماهى معها

سرورة فحص وحتديد جمّدد احجم املواّد الّّت تدّرس ف إطار اجملال املعرّف، والعمل على مالءمة  :הלימהمواءمة  .1
 املوادي ف مجيع أجزاء حجم املواّد مع حجم الّساعات التعليميَّة حبيث تتاح الفرصة لقدر كاف  من الّتعمُّق ف

لعليا، أْي الَّّتكيز على الكيفيَّة وعدم االكتفاء ، وإكساب الطالب مهارات واسَّتاتيجّيات من املستويات ااملنهج
"بالكمي، وهو ما ميكن أن نسّميه " َعلُّم الّنوِعيِّ " و"الت َّ معاير من شأهنا أن حتديد وهذا يقتضي . الّتدريس الّنوعيِّ

الطالب  وجييد استثمارها  م اسَّتاتيجّيات التفكر املختلفة واملتنويعة الّت يكتسبها اييم مدى الكيفيَّة ف استخدقَ ت ح 
 .وجييد  التعامل معها كي يصل إىل املعرفة

، مبا ن ترتقي مببدأ التعلُّم ذي معًُن تعديل جمّدد للمنهج عرب دمج توجيهات، توصيات من شأهنا أ :שילובدمج  .2
 ف ذلك:
 دمج عوامل القيمة، التداخل واحلاجة. 
  تقييم تشجيع وتطوير  –تعلُّم  –تطوير الّتفكر: دمج مهارات تفكر من مستويات عليا وطرق تدريس

ًقا ف اجملال املعرفي.  تفكرًا وفهًما متعمي
  مضامني،  وسائل وطرق تدريس ،  Digital)تعلُّم رقميَّة  –دمج اجملاالت الرََّقميَّة: دمج التنوُّر الرَّقميي

vehicles) ملنهج، بصيُة من شأهنا أن تنميي وتشجيع على الت ََّعلُّم ذي معًُن.ف ا 
  تشكيلة من هذه الطُّرق ف دمج توصيات توصيات لالتَّقييم:  –الت ََّعلُّم  –التنويع ف طرق الّتدريس

 .هتنمييو  املنهج والّت من شأهنا أن تشجيع على الت ََّعلُّم ذي معًُن 
 

 .في مدارسنا العربيَّة والعمل على االرتقاء بمستوى تدريس األدب العربيّ مع الّتمنِّيات بالنجاح 
 

ز لموضوع األدب العربيِّ  –د زيداني محمّ   والعالميِّ في المدارس العربيَّة المفتِّش الُمرَكِّ
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 في األدب الوحدة الثانية

 (الثانية الوحدة. )64-33 اآليات: النور  سورة من القرآن الكريم .1

نوص ي بتعليم املاّدة من اإلنجيل مقابل هذه املاّدة، للمقارنة بين املضامين املشتركة، 

غة واألساليب.
ّ
 ومقارنة الل

 الحديث .2

 الشريف النبوي  

 :1 املجموعة

 لنفسه يحّب  ما ألخيه يحّب  حّتى أحدكم يؤمن ال. 

 َيمنَعن   ال أال  
ا
  رجل

 
 .َعِلَمه   إذا بحّق، يقول  أن الناس هيبة

 :2 املجموعة

   ل
َ
مهم تواّدهم في املؤمنين َمث فهم وتراح 

 
ل   وتعاط

َ
 عضو منه اشتكى إذا الجسد َمث

 .         والحّمى بالسهر الجسد سائر له تداعى

 َجا" حديث
َ
َجْوا ن

َ
اب حال": "ون

ّ
ا يثقب أن أراد من مع السفينة رك  "...فيها ثقبا

 3 املجموعة

 ا شاب   أكرم ما
ا
ِه، شيخ   ِلِسّنِ

ّ
ِه  عند يكرمه من له تعالى هللا قّيض إال  .ِسّنِ

 السوء وجليس الصالح الجليس حديث. 
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 صدر في والسرد النثر .3

 والعصر اإلسالم

 األموي  

 لنص التالي:دراسة ااملطلوب 

 طالب أبي بن عليّ 

ا النخعيّ  لألشتر طالب أبي بن عليّ  عهد من مختارات
ّ
ه مل

ّ
. 3ج. البالغة نهج. مصر على وال

 .28 ص

اس ي   العصر في النثر  الجاحظ العب 

 البخالءمن . مريم الصّناع

  الشعر العربي القديم

  الشنفرى   :لفئة األولىا

 (.88 ،81 ،11 ،11 ،6 ،3 ،8 ،1: )أبيات 2": العرب المّية" من

ة: املصدر  الحياة، مكتبة دار منشورات. شريف بديع محّمد وحّققها شرحها. العرب المي 

 .1642. بيروت

 الورد بن عروة  

َحا"
َ
ا هللا ل

ا
مة شرح. تمام ألبي الحماسة ديوان: املصدر(.2-1: )أبيات 2". صعلوك

ّ
 العل

 .141-156ص .[. ت.د. ]بيروت القلم، دار. التبريزّي 

ّمة  :الفئة الثانية ْيرّي  الّصِ
َ

ش  الق 

 .س. م. 41 ص 8.ج. التبريزّي  الخطيب شرح. الحماسة ديوان. أبيات 6": رّيا إلى حننَت "

 َو:
 قيس بن امللّوح 

 ديوان(. 42 ،46 ،54 ،66 ،63 ،36 ،35 ،36 ،11 ،1) أبيات 11". املؤنسة" قصيدة

. القاهرة للطباعة، مصر دار. فّراج السّتار عبد وشرح وتحقيق جمع. ليلى مجنون 

 .886-884ص . 1666

 الرومّي  ابن  :الفئة الثالثة

ا 15. املغّنية وحيد  ،38 ،85 ،81 ،16 ،12 ،16 ،16 ،13 ،18 ،11 ،6 ،3 ،8 ،1) بيتا

. 1662. بيروت الجيل، دار مطبعة. إسلّيم فاروق: تحقيق. الرومي   ابن ديوان(. 63
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 .521-564ص . 8ج

  املعّرّي  العلء أبو 

د وسْقط اللزومّيات من
ْ
ن  ديوان". والدين العقل مريض غدوت" قصيدة( أبيات 6: )الز 

 .836 ص. 1668. الجيل دار. اليازجي كمال: شرح. يلزم ال ما لزوم

 أو:
 الفارض ابن 

ا 14"...: يحّدثني قلبي"  ،34 ،33 ،31 ،86 ،86 ،84 ،85 ،16 ،14 ،13 ،18 ،6 ،3 ،1) بيتا

. املعارف دار. 1ط. محمود الخالق عبد. د تحقيق. الفارض ابن ديوان(. 63 ،68

 . 811-166ص . 1626

 الفئة الرابعة:

 

 لسان الدين بن الخطيب 

ح
ّ

 غصن من الطيب نفح: من. األولى األربعة األبيات+  املطلع": الغيث جادك" موش

ص . 1665. بيروت العلمّية، الكتب دار. 6ج. التلمسانّي  للمّقرّي  ،الرطيب األندلس

836-836. 

 أو:
 األندلس يّ  سهل ابن 

ح
ّ

 عبد الغنيّ  عبد يسري : تحقيق. األندلس ي   سهل ابن ديوان". الِحمى ظبي درى  هل" موش

 .   186-183 ص ،1622 العلمّية، الكتب دار بيروت،. هللا

  الشعر العربي  الحديث

 أحمد شوقي .1 

ا 16": زحلة" قصيدة (  31 ،86 ،88 ،81 ،12 ،16 ،14 ،13 ،18 ،11 ،11 ،6 ،4 ،1) بيتا

 . س. م

 نعيمة ميخائيل .1 

 . 13-18 ص. 8116. 4ط. بيروت. نوفل. الجفون  همس ديوان". أخي"

 الخوري بشارة .3 
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" 
ْسِن  أَرق  . العربّي  الكتاب دار. الخوري هللا عبد بشارة -الصغير األخطل شعر ".الح 

 .85 ص. 1668. 8ط. بيروت

  املالئكة نازك .1 

" 
ا
ص  .1661. بيروت. العودة دار. املوجة قرارة ديوان. 6 ،3 ،1: املقاطع". للعار غسل

153-154. 

د .5   املاغوط محم 

 .846-844ص .[. ت.د. ]بيروت. العودة دار. الكاملة اآلثار". السائح أّيها"

 الخال يوسف .6 

ة األعمال". املهجورة البئر" وما  813ص . 1666. بيروت. العودة دار. الكاملة الشعري 

 .بعدها

 جهشان شكيب .7 

 .81-15ص . 1622. الناصرة. الحكيم مطبعة". الخّيام يكتبها لم رباعّيات"

 أو:

 فاروق مواس ي 

ة األعمال". أخرى  قصيدة القدس" . 8مج. 8115. حيفا. ش يء كّل  مكتبة. الكاملة الشعري 

 113-118ص 

  النثر الحديث

 :1املجموعة 

 نجيب محفوظ 

ئ بيت: مجموعة من -" السمعة سّيئ بيت"  .السمعة سي 

 أو:
 عّواد يوسف توفيق  

 .األعرج الصبي  : مجموعة من -" األعرج الصبيّ "
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 حديثالالنثر 

وع األدبّيّ
ّ
 5102روت صيف چـاملواّد املطلوبة لب الن

ّالرميحيّمحّمد املقالة

ة". العربي   العلمي   الخطاب"
 
، مجل  .6891 مايو ،333 عدد العربي 

 أو
ّناصرّبكّخيرّمها

ة اللغة" ة". العصر وعلوم العربي 
 
، مجل  5335 يناير ،555 عدد العربي 

ّنجيب محفوظ  القّصة القصيرة 

ئ بيت" ئ بيت: مجموعة من -" السمعة سي   .السمعة سي 

ّأو
ّسميرة عّزام           

 .  الكبير الظل  : مجموعة من –" آخر عام"

ّّّموباسانّديّجي 

" 
 
ات حسن أحمد ترجمة. أخرى  وقصص القمر ضوء: كتاب من -" يةالِحل  . الزي 

 أو

ّأنطون تشيخوف

 "األلم".

ّباولو كويلو  الرواية

 .5333. بيروت للنشر، املطبوعات شركة. صيداوي  جواد: ترجمة. الخيميائي  

ّأو

ّجبرا إبراهيم جبرا 

 البئر األولى.

ّشكسبير املسرحّية

 .جبرا إبراهيم جبرا ترجمة. هملت

 

ياتناّمع
ّ
جاحّولطالبناّلكمّتمن

ّ
زّبالن َميُّ

ّ
ّوالت

ّزيدانيّمحّمد

ش ِّ
ّ
ت

َ
ف

ُ
زّامل ِّ

ّ
َرك

ُ
ّالعربّيةّاملدارسّفيّوالعاملّي ّالعربّي ّاألدبّملوضوعّامل

 




