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ت، باغخباعها اللغت  جدظى اللغت الػغبُت بمياهت مخمّحزة في مىظىمخىا التربٍى

ت اإلاىاص الخػلُمُت في اإلا
ّ
ىُت الغؾمُت، ولغت الخضَعـ لياف غاخل الثالر للخػلُم في الَى

م فيها هى مفخاح 
ّ
ت، فهي بظلً هفاءة غْغيُت. ولظلً فاّن الخدى اإلاضعؾت الجؼاةٍغ

ً شخهِخه،  م مً هُيلت فىغه، وجيٍى
ّ
ً اإلاخػل

ّ
ئعؾاء اإلاىاعص وجىمُت الىفاءاث التي جمى

والخىانل بها مكافهت وهـخابت في مسخلف ويػُاث الحُاة الُىمُـت. وفم هظا الهضف 

اإلاضعؾت الىظام التربىي الجؼاةغي وفي ئَاع ؾلؿلت ؤلانالخاث اإلاخخالُت ئلى  ؾػذ

جُا وفم اإلاغاخل الضعاؾُت. وطلً باغخماصها  حػضًل وئنالح اإلاىاهج الخػلُمُت جضٍع

مىاهج خضًثت انُلحذ حؿمُتها مىاهج الجُل الثاوي غىى اإلاىاهج التي واهذ 

ع في جُبُم هظه اإلاىاهج بضاًت خُث قغ  3002/3002مػخمضة بضاًت مً ئنالخاث 

قملذ ول أوكُت اللغت الػغبُت، والتي مً  أًً، 3002/3002مً الضزٌى اإلاضعس ي

 بُنها وكاٍ اللغاءة وهى اإلاؿتهضفت في هظه الضعاؾت. 

ؿُت ؛اإلاىاهج ؛الاؾتراجُجُاثاليلماث املفخاحُت:   الهػىباث الخضَع
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 الذراضت: إشيالُت -1

ت والخػلُمُت، باغخباعها  مخمحزةجدظى اللغت الػغبُت بمياهت  في مىظىمخىا التربٍى

ىُت، ولغت الخضَعـ ليافت اإلاىاص ت الَى ىُت والغؾمُت وميىها عةِؿُا للهٍى  اللغت الَى

.ولظا فان الخدىم فيها هى كاغضًتالخػلُمُت في اإلاغاخل الثالر، فهي بظلً هفاءة غغيُت 

م إلعؾاء اإلاىاعص وجىمُت الىفاءاث التي جمىً  مفخاح الػملُت الخػلُمُت/الخػلمُت والٍُغ

The Arabic language has a distinguished place in our educational 

system, as it is the official national language and the language of 

instruction for all educational subjects in the three stages of education in 

the Algerian school, so it is an occasional competence. Therefore, 

controlling it is the key to establishing resources and developing 

competencies that enable the learner to structure his thoughts, form his 

personality, and communicate with it verbally and in writing in various 

situations of daily life. In accordance with this goal, the school has 

endeavored the Algerian educational system, and within the framework of 

a series of successive reforms, to gradually amend and reform the 

educational curricula according to the educational stages. By adopting 

modern curricula, which were called second-generation curricula instead 

of the curricula that were adopted at the beginning of the 2003/2004 

reforms, where these curricula began to be applied from school entry 

2016/2017, where all the Arabic language activities were included, among 

which the reading activity is the target in this study  .  

Keywords:  Strategies, Curricula; Teaching difficulties 
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ً شخهِخه، والخىانل بها مكافهت وهخابت وكغاءة في  اإلاخػلم مً هُيلت فىغه، وجيٍى

 اة الُىمُت.مسخلف ويػُاث الحُ

ت  أوكُتها،  بمسخلفخُث ًمثل جضَعـ اللغت الػغبُت في اإلاضعؾت الجؼاةٍغ

، كهض اهدؿاب ألازغي اليكاٍ الغةِـ للمضعؾت الابخضاةُت وفي حمُؼ مغاخل الخػلُم 

ت ألاؾاؾُت  اإلااصة )اللغاءة، الىخابت، الخىانل والاؾخماع(  لهظهاإلاخػلمحن اإلاهاعاث اللغٍى

لِؿذ ماصة صعاؾُت  أنهااللغت في الػملُت الخػلُمُت، خُث  ُتأهمومً هىا جخجلى 

فدؿب ولىنها وؾُلت لضعاؾت مسخلف ألاوكُت واإلاىاص الضعاؾُت اإلالغعة في مسخلف 

 اإلاغاخل الخػلُمُت.

ت، اججه مؿإلي  غ اإلاضعؾت الجؼاةٍغ وفي ئَاع الؿعي الحثِث والجضي لخٍُى

غ اإلاغخلُت للىظام التربىي غلى  مىانلت مؿحرة ؤلانالح ئلىالتربُت والخػلُم  والخٍُى

غاةم الخضَعـ، والخدضًث في اإلاىاهج والىخب  مؿخىي البضاغىحُاث الخػلُمُت َو

اإلاضعؾُت كهض مىذ اإلاخػلم الجؼاةغي أفًل أهىاع الخػلماث وأهثرها هفاءة وحىصة.خُث 

ت باإلاىظىع البُضاغىجي خٌى مضز جخمدىع آزغ لحن غملُاث ئنالح اإلاضعؾت الجؼاةٍغ

أؾاؾحن هما اإلاىاهج الضعاؾُت، والىخب اإلاضعؾُت.خُث اغخمضث هظه ألازحرة ما انُلح 

مؿخىي الؿىت ألاولى  ىغل 3002/3002في الضزٌى اإلاضعس ي  بمىاهج الجُل الثاويغلُه 

والثاهُت زلفا للمىاهج الؿابلت أي الجُل ألاٌو ي خُث جغهؼ هظه اإلاىاهج غلى اللُم 

ت والخػلماث ألا  اع ؾاؾُت.طلً أن الجؼاةٍغ اإلاالةم لهظا اإلاؿعى هى مضزل ٌػُي  ؤلَا

ت التي جخدضص في الؿلىن واإلاىاكف الفغصًت  ت للمػغفت الىفاءاث في اإلاؿاعي الفىٍغ ألاولٍى

جخمحز هظه اإلاىاهج باغخباع اإلاضعؾت  ئط (؛5112وسارة التربُت الىػىُت، أهخىبز ) والجماغُت

عاث التي حػمل غلى جىظُف الجاهب اإلاػغفي وجفػُل هُاها قامال مً خُث اإلاػاعف واإلاها

ت الاحخماغُت ) مػغفت هُفُت بىاء ألاقياٌ، والاؾخلغاء والاؾخيخاج، الخلخُو،  البيٍُى

حاهب الؿلىن والخهغف وطلً  ئلى(، ...الىلاف، حؿحر الهغاغاث والػمل الجماعي

ل و  خي ٍَى ت وجدلُلها باغخباعها هخاج مؿاع جاٍع مفػٌى فغصي وحماعي مؿعى بىاء الهٍى

سُت لبالصها.  (5112وسارة التربُت الىػىُت، أهخىبز ) في خهُلت اإلاؿاعاث الثلافُت والخاٍع



حطني هىُتد/   
 

274 

 

ت وىنها لحمت الخًامً  ئن مىاهج  الجُل الثاوي جغهؼ غلى اللُم الجؼاةٍغ

ش هما جدمله الجغغافُا واللُم الثلافُت والغوخُت،  والخماؾً الاحخماعي ًدمله الخاٍع

ىُت في بغامج ومىاهج الجُل الثاوي، فلض الخأهُض أًًا غلى فً والى حاه ب اإلاًامحن الَى

ت  أؾاؽالخػلُض الظي جخهف بُه الُىم مسخلف اإلاػاعف اإلابيُت غلى  مهاعاث فىٍغ

 غالُت.

ىاع  ج وليل ألَا غلى أؾاؽ هظه ألاهضاف نممذ اإلاىاهج الحضًثت بالخضٍع

والتي وهما ؾبم وطهغها تهخم بخضَعـ اللغت الخػلُمُت، بضاًت مً اإلاغخلت الابخضاةُت، 

الػغبُت بكيل هبحر وواضح وىنها هفاء غغيُت أؾاؾُت لباقي الخػلماث واإلاىاص ألازغي، 

ت.خُث  ئط ٌػخبر هو اللغاءة أؾاؽ ألوكُت الخػبحر الكفىي والىخابت واللىاغض اللغٍى

زُىاث حػلُمُت ٌؿعى اإلاخػلم بمؿاغضة اإلاػلم ئلي فهم الىو اغخماصا غلى مغاخل و 

ت التي ًؼاولها اإلاخػلم. غاةم جضَعـ  ئطجخػلم باليكاٍ وباإلاغخلت الػمٍغ جسخلف مغاخل َو

اللغاءة بازخالف اإلاغاخل الضعاؾُت ووفم ألاهضاف والىفاءاث اإلاؿتهضفت في ول مغخلت، 

صاءاث وهفاءاث اإلاخػلم يمً بغامج ومىاهج الجُل أوالتي جيىن مجاال ومػُاع لخلُُم 

ؿُت الحضًثت ليكاٍ اللغاءة للؿىت ألاولى الثاو ي وطلً اغخماصا غلى الاؾتراججُاث الخضَع

وىنهما اإلاغخلت ألاولى لخُبُم ومالخظت فػالُت هظا اإلانهاج مً احل  والثاهُت ابخضاتي.

ج.خُث ٌؿخضعي  مىانلت جُبُم الجُل الثالث والغابؼ مً اإلاىاهج الحضًثت بالخضٍع

الخُبُم والخضَعـ  اؾتراجُجُاثلهظه اإلاىاهج، قغح وجىيُذ الخفػُل اإلاخضعج واإلاغخلي 

يُتوفم ما حاءث بُه هظه اإلاىاهج، يمً أًام  بُت وجلُمُت للخىيُذ  جيٍى وهضواث جضٍع

 هُفُت غمل وجلضًم الضعوؽ في هظه اإلاىاهج.

غىض هظا الُغح وللخػغف أهثر غلى اؾتراجُجُاث الخضَعـ اإلاخبػت في وكاٍ 

الجُل الثاوي، والخػغف غلى َبُػت الىفاءاث اإلاؿتهضفت وئمياهُت اللغاءة يمً مىاهج 

جدللها في مىدؿباث اإلاخػلم وىنها هفاءاث حضًضة وحػخمض غلى اإلاماعؾت الفػلُت 

كض ًللى هال مً اإلاػلم واإلاخػلم نػىباث بُضاغىحُت وحػلُمُت في  أًًوالفغصًت للمخػلم، 

 ئلى الجُل الثاوي مً ؤلانالح. فهم واؾدُػاب هظا الىىع مً الىهىم اإلاىخمُت

 ولخلص ي اإلاىيىع بكيل فػلي هداٌو ؤلاحابت غلى الدؿاؤالث الخالُت: 
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ؿُت الحضًثت اإلاخبػت في وكاٍ اللغاءة يمً مىاهج  - ما هي الاؾتراجُجُاث الخضَع

  ؟ الجُل الثاوي

هل جخدلم الىفاءاث الخػلُمت اإلاؿتهضفت في وكاٍ اللغاءة يمً مىاج الجُل  -

 ؟  الثاوي

ؿُت التي ًىاحهها اإلاخػلم في وكاٍ اللغاءة يمً مىاهج  - ما هي الهػىباث الخضَع

  ؟ الجُل الثاوي

 مفاهُم الذراضت -5

ظ اضتراجُجُاث .0 : هي زُت مدىمت البىاء ومغهت الخُبُم ًخم زاللها الخذَر

لت مثلى لخدلُم هفاءة مغحىة  ؤلامياهُاثاؾخسضام وافت  والىؾاةل اإلاخاخت بٍُغ

حثروبي، )ياال مً الخفاغل بحن الخلمُظ واإلاضعؽ ومىيىع اإلاػغفت.وجخًمً أق

  (55، ص5115

ف اللزاءة .3 م غُيُت أنهاحػغف : حعٍز وحؿخلؼم  جفؿحر الغمىػ التي ًخللاها غً ٍَغ

خفاغلحمُؼ زبراجه  جضزل شخهُت اللاعب واؾخضغاء مؼ  بىعي الؿابلت وي ًفهم ٍو

ب، ) ه.ما ًلغأ  (255، ص5112غٍز

جىضعج اللغاءة يمً ألاهضاف ألاؾاؾُت للمضعؾت فهي ال حػبر غً  :ة:وشاغ اللزاء .2

ؾلىن فلِ بل جخػضاه ئلى ول اليكاَاث اإلاضعؾُت صون اؾخثىاء و اللغاءة في عأي 

ً، غملُت غللُت جلىم غلى جفؿحر الغمىػ التي ًخللاها اللاعب غً  هثحر مً اإلافىٍغ

م غُىه، ومً هىا واهذ الػملُاث الىفؿُت اإلاغج بُت باللغاءة مػلضة لضعحت ٍَغ

 (33، ص5115حثروبي، ) .هبحر

مً اهدؿاب اإلاػاعف  الاهخلاٌجدُذ للخالمُظ  هي اإلاىاهج التيمىاهج الجُل الثاوي:  .2

م الحفظ ئلى الخدلُل و الاؾخيخاج مؼ الترهحز غلى بىاء شخهُت الخلمُظ  غً ٍَغ

ىُت للمىاهج، بىػا.ومكاعهخه في اللؿم ىُت أوضح عةِـ اللجىت الَى عة التربُت الَى

ض غاصٌ مىاهج الجُل الثاوي التي جم اغخماصها في الضزٌى اإلاضعس ي  أن " فٍغ

3002/3002. 
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م الحفظ والاؾترحاع ئلى  ئلىتهضف  هلل الخلمُظ مً اهدؿاب اإلاػاعف غً ٍَغ

و أياف أن اإلابخغى ألاؾاس ي مً مىاهج الجُل .الخفىحر والخدلُل وئبضاء الغأي و الىلض

زلم غملُت جفاغلُت صازل اللؿم مً زالٌ غمل ألافىاج الظي ٌؿمذ الثاوي هى 

غ هفاءاجه  .بالخفاغل الاحخماعي للخلمُظ مؼ اإلاػلم والؼمالء مما ٌؿاغضه غلى جٍُى

  أهذاف مىاهج الجُل الثاوي: .5

ٌ )الجُل  مػالجت الثغغاث وأوحه اللهىع التي جم جدضًضها في اإلاىاهج الحالُت -  (.ألاو

ىُت، امخثاٌ اإلاىاهج ا - لحضًثت للىلاٍ اإلاخًمىت اللاهىن الخىحُهي للتربُت الَى

 واإلاغحػُت الػامت الضلُل الػام للمىاهج.

ـــــــــــــــــــؼ اإلالاعبـــــــــــــــــــت بالىفـــــــــــــــــــاءاث همـــــــــــــــــــى ج إلغـــــــــــــــــــضاص البـــــــــــــــــــرامج وجىظـــــــــــــــــــُم الخػلمـــــــــــــــــــاث. -  حػٍؼ

(http://www.djazairess.com) 

ؿُت، خُث جغهؼ حهىص الخالىفاءة املطتهذفت: و .2 ػلم هي أهم غىهغ في الخُت الخضَع

 بىائها. ئلىوجىحه بيل ميىهاجه مً احل الىنٌى 

أو جىمُتها.وهو الىفاءة غالبا ما ًيىن مىهىنا غلُه في اإلاىخ ج اإلالغع.والىفاءة 

، الىفاءة الكامت، والىفاءة اللاغضًت اإلاؿتهضفت ًمىً مالخظتها مً زالٌ: الىفاءة

 (551، ص5115حثروبي، .)الخخامُت لضي اإلاخػلم في نهاًت اإلاغخلت الضعاؾُت

  إلاحزاءاث املىهجُت املخبعت في الذراضت:  -5

باملىهج الىصفي للىكف غً أهضاف الضعاؾت كمىا باالؾخػاهت مىهج الذراضت:  .0

مً زالٌ الخػغف غلي وكاٍ اللغاءة يمً اؾتراجُجُاث جضَعـ اللغت  الخحلُلي

هج الجُل الػغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وطلً بالىكف غً هظا اليكاٍ يمً مىا

الثاوي وىن أزغ الخجضًضًاث ؤلانالخاث اإلاخبػت مً َغف الىػاعة في اإلاىاهج 

حن وىنهم   اإلاػىُحنالضعاؾُت.وهظا مً زالٌ مػغفت أعاء اإلاػلمحن واإلافدكحن التربٍى

يُت ألاولي في مىاهج الجُل الثاوي  بخُبُم وجلضًم هظه اإلاىاهج يمً ألاًام الخيٍى

 ضاتي.لؿىت ألاولى والثاهُت ابخ
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الػُىت الفاخهت لهظا اإلاىيىع جخمثل في أؾاجظة الؿىت ألاولى  عُىت الذراضت: .3

مفدش ي  ئلىبؿىغة، باإليافت  والثاهُت ابخضاتي غلى مؿخىي صاةغة ؾُضي غلبت والًت

يُت ؾالفت الظهغ.  التربُت والخػلُم لىفـ اإلاىُلت.وهظا يمً ألاًام الخيٍى

 عُىت عمذًت.ت، هي وبهظا جيىن الػُىت اإلاُبلت في الضعاؾ

: َبُػت مجخمؼ البدث الخام بهظه الضعاؾت فغى غلُىا أصاة أدواث الذراضت .2

يُت،  صعاؾت مػُىت، وهي اؾخماعة ملابلت مؼ ألاؾاجظة الحايغون لألًام الخيٍى

ً.خُث كمىا بُغح  ئلىباإليافت  ً لهظا الخيٍى ٍغ ً اإلاَإ مفدش ي التربُت والخيٍى

جخػلم باإلاغاخل اإلاخبػت في جلضًم وكاٍ  البدثمجمىغت مً ألاؾئلت غلى مجخمؼ 

اللغاءة يمً اإلاىاهج الجضًضة، وأؾئلت جخػلم بامياهُت جدلم حمُؼ الىفاءاث 

اإلاؿتهضفت لهظا اليكاٍ باليؿبت لؿىت ألاولى والثاهُت.باإليافت الىكف غً 

 نػىباث اليكاٍ باليؿبت للمػلم واإلاخػلم.

 05خثخان ئلى َغح مسخلف ألاؾئلت غلى في هظه الضعاؾت اإلاخىايػت، غمضث البا

أؾخاط حػلُم ابخضاتي، ممً ًؼاولىن غملهم بمػُت جالمُظ الؿىت ألاولى والثاهُت ابخضاتي، 

ت التي ؾمُذ بالجُل الثاوي.  أي ممً ًلػىن جدذ َاةلت ؤلانالخاث التربٍى

خضاتي أؾخاطا في الخػلُم الاب 05اإلالضعة بـ خُث خهل الخلاء الباخثخحن مؼ الػُىت 

يُت لفاةضة هإالء ألاؾاجظة، وكض جمحز ألاؾاجظة بالخهاةو آلاجُت:   غلى هامل صوعة جيٍى

 حمُػهم خاملحن لكهاصة اللِؿاوـاملطخىي الخعلُمي : 

 ظ اث الخذَر : اهلؿم بكأنها ألاؾاجظة، خُث ؾبػت منهم ًضعؾىن الؿىت مطخٍى

مثلىن مسخلف اإلاألاولى، وزماهُت ًضعؾىن الؿىت الثاهُت،  ضاعؽ في صاةغة ؾُضي ٍو

 غلبت.

 جغاوخذ بحن زالر ؾىىاث و ؾذ ؾىىاث، ألامغ الظي ًىحي بىلو ضىىاث الخبرة :

زبرتهم في مُضان الخضَعـ، بِىما أغلبهم صعؽ مىاهج الجُل ألاٌو ألهثر مً ؾيخحن 

ولضيهم فىغة ولى بؿُُت غً َغاةم الخضَعـ وبُضاغىحُا الخػلُم الحضًثت، زانت 

ىا مؿبلا بػض الخىظُف مباقغة في  أنهماءاث مؼ الػلم اإلالاعبت بالىف كض جللىا جيٍى
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هظه الاؾتراجُجُاث، فُما أغلب ألاؾاجظة الجضص لِـ لضيهم فىغة خٌى 

 البُضاغىحُت والخػلُم.

 جحلُل وجفطير هخائج الذراضت: -3

حطاعذ مزاحل جلذًم وشاغ اللزاءة في جحلُم الىفاءاث (: 11)لجذول ركم ا

 ي املخعلمالخخامُت لذ

اإلالهىص بالىفاءة الخخامُت وفم ما حاء في الىزُلت اإلاغفلت  أنوغلى اغخباع 

للمادة، وحعبر  " ول هفاءة مزجبؼت بمُذان مً املُادًً املهُيلتإلانهاج الجُل الثاوي هي:

وسارة )، ان"بصُغت الخصزف عما هى مىخظز مً املخعلم في نهاًت فترة دراضُت للمُذ

الظًً جمذ ملابلتهم  (، جفصح ئحاباث ألاؾاجظة2التربُت الىػىُت، الؼىر ألاول، ص

ً، فُما ًسو غالكت مغاخل جلضًم وكاٍ اللغاءة بمؿخىي جدلُم الىفاءة  أزىاء الخيٍى

الخخامُت لهظا اليكاٍ.غً هظه الػالكت وفم مجمىغت مً الىفاءاث اإلاؿتهضفت في هظا 

أغلب الخالمُظ ٌؿخُُػىن في نهاًت  أنفاءة ألاٌو كاٌ غنها ألاؾاجظة فمثال الى، اليكاٍ

، بِىما الظًً كالىا ال ٌؿخُُؼ مثلىا %20الىخضة كغاءة ههىم بؿُُت وفهمها بيؿبت 

بِىما حاءث بُاهاث الػباعة لى، وهي وؿبت لِؿذ بالبػُضة غً اليؿبت ألاو  %20وؿبت 

 املجمىع ال وعم العبارة

ًلغأ ههىنا بؿُُت 

فهما  وكهحرة ٍو
9 20 2 20 05 

ًفهم اإلاػنى الظاهغ في الىو 

 اإلاىخىب
8 22.52 5 22.22 05 

ًفهم اإلاػنى الًمني في 

 الىو اإلاىخىب
5 22.22 00 22.22 05 

 05 22.22 00 32.22 2 ٌؿخيخج أخياما

ضمج أفياعا  05 22.22 00 32.22 2 ًفؿغ ٍو

  58 22 20.09 20 املجمىع الىلي
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الخالمُظ  أن %22.52ظة وبيؿبت الثاهُت مخباًىت في اليؿب، خُث كاٌ ألاؾاج

وطلً أن اإلاػلم ًأزظ فىغة وافُت املعنى الظاهز للىصىص املىخىبت، ٌؿخُُػىن فهم 

: وهي فهم املىؼىق اللغاءاث اإلاسخلفت للىو، خُث حؿبله مغخلت ء غً اإلاىيىع كبل بض

ٍت غً حػنى باإلحابت الكفى وهي الخػلماث يمً اإلالُؼ الخػلُمي*  في بىاء ألاولىغخلت اإلا

وسارة ) أؾئلت زانت بالىو اإلاخىاٌو غىىن مً الخػبحر الكفىي جمهض للغاءة الىو.

 (32، ص5112التربُت الىػىُت، 

الىهىم البؿُُت بيؿبت  مبأن اإلاخػلم ال ٌؿخُُؼ فه ألاؾاجظةبِىما غبر 

اث  22.22% وهي وؿبت حػبر غلى خض كىلهم غً فغوق فغصًت بحن الخالمُظ وبحن اإلاؿخٍى

 مضاعؽ. 2ن الظًً كابلىاهم هم مً حاإلاخيىه أنلف اإلاضاعؽ، خُث في مسخ

أما الػباعة الثالثت فلض واهذ وؿبها أًًا مخفاوجت، خُث عأي ألؾاجظة أن أغلب 

الخالمُظ ال ٌؿخُُػىن فهم اإلاػنى الًمني للىو وفم الىفاءة اإلادضصة والهضف اإلاؿُغ 

، بِىما كاٌ بػٌ زانت باليؿبت ل %22.22مً َغف اإلاػلم وطلً بيؿبت  لؿىت ألاٌو

اإلادخىاة في الىو مً زالٌ إدران املعاوي الظمىُت ألاؾاجظة أن اإلاخػلم ٌؿخُُؼ أخُاها 

فهم اإلاىُىق، وبػٌ ألاؾئلت الخىيُدُت، هما أقاع بػٌ ألاؾاجظة أزىاء اإلالابلت أن 

 بػٌ الخالمُظ ًيىن لضيهم فىغة مؿبلت غلى مىيىع وهضف الىو وهظا ٌػىص ئلى صوع 

مً  %22.22ألاؾغة في اإلاخابػت وجدًحر الضعوؽ لألبىاء.وكض مثل هظا الغأي وؿبت 

 ئحاباث اإلابدىزحن.

ال حاءث الىفأجان ألازحرجان بىفـ اليؿب.خُث أهض ألاؾاجظة أن الخالمُظ 

أي  %22.22في نهاًت اإلالُؼ هىفاءة زخامُت بيؿبت  ٌطخؼُعىن اضخيخاج ودمج ألافيار

فىن جدلم هظه الىفاءة أزىاء مغاخل جلضًم وكاٍ اللغاءة، ما أن أغلب اإلابدىزحن ًى

ًضٌ غلى وحىص هفاءاث نػبت ومؿخػهُت غلى طهىُت ومؿخىي فهم اإلاخػلم في هظه 

ت اإلاخلضمت، ئط جخػلم ول مً  هفاءة إلادران والاضخيخاج بمزاحل عللُت اإلاغخلت الػمٍغ

ؼت واملىاد إلاوطاهُت التي حذ مخلذمت في مزاحل والُاث الخعلم خاصت باليطبت لألوش

 ٌغلب عليها الؼابع الشفاهي والزمشي واللزاءة.
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(: جحلُم املخعلم عىذ نهاًت حصص اللزاءة الىفاءة الشاملت في 15الجذول ركم )

 نهاًت الطىت

 املجمىع ال وعم العبارة

ىخب بلغت  ًخىانل مكافهت ٍو

لغأ كغاءة صحُدت  ؾلُمت ٍو

 ههىنا بؿُُت

05 000 0 00 05 

الترهحز غلى الىمِ الحىاعي 

 والخىحُهي
00 22.22 5 22.22 05 

ؾخحن ولمت  ئلىًلغا مً أعبػحن 

 مكيىلت قىال جاما
05 000 0 00 05 

 25 02 5 85.2 20 املجمىع

اإلالهىص بالىفاءة الكاملت يمً هظه اإلاىاهج: هي " هضف ٌؿعى ئلى جدلُله في 

ضعاس ي.لظا هجض هفاءة قاملت في نهاًت نهاًت فترة صعاؾُت مدضصة وفم هظام اإلاؿاع ال

اإلاغخلت، وهفاءة قاملت في نهاًت ول َىع، وهفاءة قاملت في نهاًت ول ؾىت ". وجلِـ 

 غباعاث هظا الجضٌو مإقغاث الىفاءة الكاملت في وكاٍ اللغاءة.

مإهضًً أن ول  %000وكض أؾفغث ئحاباث اإلابدىزحن غً الػباعة ألاولى بيؿبت 

اإلاغخلت ٌؿخُُػىن في نهاًت الحهو الخىانل مكافهت واللغاءة اإلاخػلمحن في هظه 

بهىعة صحُدت ههىنا بؿُُت.ئط غبر بػٌ اإلابدىزحن أن اغلب الخالمُظ لضيهم ػاص 

لغىي حُض، مً زالٌ ئصعان اغلب الحغوف، واللضعة غلى الخىانل الكفىي ختى كبل 

ت ل لخػلم والخػلُم، ؾىاء صزٌى اإلاضعؾت... وهىا جظهغ أهمُت وصوع اإلاغخلت الخدًحًر

فاٌ واإلاضاعؽ اللغآهُت. اى ألَا ت في اإلاضاعؽ، أو ٍع  ألاكؿام الخدًحًر

مً اإلابدىزحن  %22.22أما باليؿبت للػباعة الثاهُت فلض حاءث وؿبها والخالي: 

كالىا أن الخالمُظ ٌؿخُُػىن الترهحز غلى الىمِ الحىاعي والخىحُهي في حػلم اللغاءة، 
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الػىـ بان الخالمُظ ال ًضعوىن هظه الىفاءة في نهاًت  %22.22 بِىما ًغي ما وؿبخه

 الؿىت.

ما غبرث غىه اليؿبت ألاولى مً ئحاباث اإلابدىزحن جضٌ غلى مضي أهمُت هظه  

الىفاءة في وكاٍ اللغاءة وفي ماصة اللغت الػغبُت غمىما، خُث ًخم ئصعان هظه الىفاءة 

ِؿذ اللغاءة وخضها مػىُت بهظه غلى خض كٌى اإلابدىزحن في حكاعن غضة أوكُت ول

الىفاءة، ئط حؿاهم أوكُت الخػبحر الكفهي وفهم اإلاىُىق، هخابت وأوكُت ؤلاصماج، 

 واؾدثماع اإلاىدؿباث في بىاء أهماٍ الحىاع والخىانل لضي اإلاخػلم.

بِىما الػباعة الثالثت في هظه الىفاءة جخدلم بيؿبت غالُت حضا لضي اإلاخػلم في 

 مً ئحاباث اإلابدىزحن. %000ت.خُث كضعث وؿبتها بـ نهاًت هظه اإلاغخل

وهظا ًضٌ غلى كضعة الخالمُظ الػالُت في نهاًت اإلاغخلت وزانت في الؿىت الثاهُت 

مً اللغاءة الؿلُمت والجُضة ولػضص هبحر مً اليلماث والجمل، خُث ًبضأ الخلمُظ في 

كهحرة.وكض واهذ هظه اإلاغخلت كغاءة ههىم واملت ومكيىلت بضال مً حملت وفلغاث 

جفؿحراث غُىت اإلابدىزحن ججمؼ غلى صوع اإلاغاخل ألاولى للخػلم ؾابلت الظهغ باإليافت ئلى 

جىثُف خهو اللغاءة في هظه اإلاغخلت يمً مىاهج الجُل الثاوي خُث جبلغ أعبؼ ئلى 

 زمـ خهو في ألاؾبىع.

باليطبت  املحىر الثالث: الصعىباث البُذاغىحُت املخعللت بمىاهج الجُل الثاوي

 ليشاغ اللزاءة

 (: الصعىباث املخعللت باألضاجذة13الجذول ركم )

 املجمىع ال وعم العبارة

هل حعزطخم لصعىباث أثىاء 

ظ وشاغ اللزاءة طمً  جذَر

 هذه املىاهج

15 01 13 51 12 
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منهم كاٌ اهه حػغى لهػىباث  80باليؿبت لهظا الؿإاٌ واإلاىحه لألؾاجظة 

ؿه إلاىاهج الجُل الثاوي، خُث   جخىػع هظه الهػىباث غلى ما ًلي:مسخلفت أزىاء جضَع

  صعان ئواخض ما ٌػُم وكاٍ اللغاءة و  أؾبىعهظه اإلاىاهج جىاٌو خغفحن زالٌ  ئصعاج

 .اإلاخػلم هظه الحغوف

 ت، وؾالمت الخػبحر لضي اإلاخػلم  .الهػىبت في اليكُاث الكفٍى

  بت بػٌ الىهىم، خُث ال ٌؿخُُؼ اإلاخػلم فهم مػىاها وهضفها بكيل حُض.نػى 

 اصة واليكاٍاإلاالهػىباث الخػلُمُت اإلاخػللت ب. 

  نػىباث بُضاغىحُت جخػلم بؿُاؾت الاهخلاٌ الخللاةُت مً الؿىت ٌ الثاهُت  ئلى ألاو

اث الًػُفت لبػٌ الخالمُظ.  عغم اإلاؿخٍى

نػىباث جخػلم أؾاؾا بهظه اإلاىاهج فلض واهذ والظًً ال ًغون  ألاؾاجظةباقي  أما

فلِ مً اإلابدىزحن.فهم ًغون الهػىباث غامت ومخىغعة جخػلم بُبػت  %30وؿبتهم 

وكاٍ لخػلم في ماصة اللغت الػغبُت في  أهمجضَعـ وكاٍ اللغاءة في خض طاجه، وىهه 

 اإلاغخلت الابخضاةُت.

 ائل الخعلُمُت(: إرفاق مىاهج الجُل الثاوي بيل الىض12حذول ركم )

 املجمىع ال وعم العبارة

هل أرفلذ مىاهج الجُل الثاوي 

بيل الىضائل الخعلُمُت الالسمت 

اتها ظ وجفعُل محخٍى  لخذَر

12 33.33 11 2.22 12 

 %92.22جىملت للؿإاٌ الؿابم واإلاخػلم بهػىباث جفػُل هظه اإلاىاهج، ًغي 

و الىزاةم الالػمت لخىيُذ  صواثوألا بيل الىؾاةل  أعفلذهظه اإلاىاهج  أنمً اإلابدىزحن 

 وكغاءة مًامُنها بكيل ٌؿهل جلضًمها للمخػلم بهىعة صحُدت. أهضافها

م، ةوحىص بػٌ الىلاةو جخػلم بىكذ ونٌى هظه الىزا فُما أغغب أؾخاط غً

 .%2.22، ووان طلً بيؿبت خُث ونلذ في وكذ مخأزغ
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يُت وافُت لخى 12الجذول ركم ) طُح ػزائم وبُذاغىحُاث (:  اعخبار ألاًام الخىٍى

 الخذَرظ

 املجمىع ال وعم العبارة

يُت  هل حعخبرون أن هذه ألاًام الخىٍى

وافُت لخىطُح ػزائم وبُذاغىحُاث 

ظ هذه املىاهج  جذَر

2 21 3 21 12 

يُت في غملُت وأل   20وقغح اإلاىاهج الجضًضة، غبر  جىيُذهمُت وصوع ألاًام الخيٍى

الاؾخفاصة  ألاؾخاطوافُت، بل ولم جبرمج في وكذ ٌؿخُُؼ غحر  ألاًامهظه  أن ألاؾاجظةمً 

منها مباقغة في جضَعـ مىاهج الجُل الثاوي، خُث وان مً اإلافغوى غلى خض كىلهم 

، باألؾخاطبغمجتها كبل بضاًت الػام الضعاس ي وزاعج أوكاث الػمل وختى الغاخت الخانت 

يُت ألاًامهظه  أنطلً  ًً بضأ أت الػام الضعاس ي جلام ول ًىم ؾبذ.مىظ بضاً الخيٍى

ً مؿبم، ما  زغ غلى أألاؾاجظة في جلضًم الضعوؽ بكيل مىظم ومبرمج لخالمُظ صون جيٍى

ؾحر الضعوؽ مً حهت وغضم الاؾدُػاب الجُض مً حهت أزغي، أًًا أحاب اخض 

مً الخُبُلي ما ًللل مً  أهثر ٌغلب غليها الُابؼ الىظغي  ألاًامهظه  أناإلابدىزحن 

 جُضة والاؾدُػاب الصحُذ لىُفُت جىاٌو هظه اإلاىاهج.الاؾخفاصة ال

 اإلاىارم جضَعـ هظه اةَغ  لخىيُذهظه ألاًام وافُت  أن ألاؾاجظةبِىما ًغي بػٌ 

وهم ًبرعون طلً بػضم الازخالف الىبحر بحن مىاهج الجُل ألاٌو  %20وطلً بيؿبت 

 والثاوي.

 (: جىاضب الىفاءة مع كذراث املخعلم12الجذول ركم )

 املجمىع ال وعم ارةالعب

هل حعخلذ أن هذه الىفاءاث جخىافم 

ت للمخعلم )الطىت  واملزحلت العمٍز

 ألاول، الطىت الثاوي(

11 22.22 2 33.33 12 
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فُما ًسو هظا الجضٌو واإلاخػلم بمسخلف الهػىباث التي جىاحه غُىاث 

 -ىفاءاث مً اإلابدىزحن ًغون أن هظه ال %22.22 بيؿبتالضعاؾت.واهذ ئحاباتها ممثلت 

ت للمخػلم والتي ال جخػضي  –الىفاءة الخخامُت والىفاءة الكاملت  جخىافم واإلاغخلت الػمٍغ

الؿابلت يمً اإلاإقغاث اليؿبُت ليل  ؤلاحاباث أهضجهؾىىاث في اغلبها، وهظا ما  8

 %22.22اإلابدىزحن ما وؿبخه  هفاءة ووؿبت جدللها الجؼتي، بِىما ًغي مجمىغت مً

اإلاخػلم مؼ هظه الىفاءاث، واغخبروها ؾابلت لؿىه واهبر مً كضعاجه غضم جىافم كضعاث 

خالي وحىص فغوق الالػللُت والخػلُمُت، خُث جخدىم فيها اللضعاث الىماةُت للُفل وب

 اإلاخػلمحن في اللغاءة. فغصًت بحن

اخض اإلابدىزحن غً هظا بلىله لِـ ول الخالمُظ بىفـ اإلاؿخىي  أًًاهما ٌػبر 

هجض  أًً، ألامغصوعا مهما في هظا  ألاؾغةُت للخػلم واللغاءة، هما جلػب وال بىفـ الضافػ

خُىعون في  ؼ هظغا  أصاتهمبػٌ اإلاخػلمحن ًجضون اللغاءة بكيل حُض ٍو بكيل ؾَغ

. الحتهاصهم  في اإلاجٌز

 (: هفاًت الحجم الطاعي املخصص ليشاغ اللزاءة10الجذول ركم )

 املجمىع ال وعم العبارة

م الطاعي املخصص الحج أنهل جزون 

ش  ليشاغ اللزاءة خالل امللؼع وافي لخعٍش

 (5، ص1)ص هفاءاث اللزاءة

13 51 15 01 12 

مً زالٌ الجضٌو ًخطح أن اغلب ألاؾاجظة ًغون غضم جىاؾب الحجم الؿاعي 

اإلاسهو ليكاٍ اللغاءة مؼ مجمىع الىفاءاث اإلاؿتهضفت واإلاكاع ئليها في الجضاٌو 

 مً اإلابدىزحن،  80ي الؿابلت.ئط مثل هظا الغأ
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فلِ مً  30ا بِىما الظًً ًغون جىاؾب الحجم الؿاعي مؼ الىفاءاث مثلى 

ألاؾاجظة.خُث فؿغوا طلً بىثافت الىهىم اإلالغعة زالٌ اإلالُؼ الىاخض ما كض ٌكدذ 

 الىو والحغوف اإلالغعة في ول هو. اؾدُػابأفياع ومىدؿباث اإلاخػلم زالٌ 

إلاخػلم ال ًأزظ الىكذ اليافي للغاءة الىو هما بغع طلً بػٌ ألاؾاجظة بأن ا

كغاءة ؾلُمت ختى ًجض هفؿه أمام هو زان وبالخالي جلل وؿبت الاؾدُػاب الىلي لضًه، 

ص، حػبحر 90فهم اإلاىُىق  :ىلئخُث جلؿم خهو اللغاءة خؿب مىاهج الجُل الثاوي 

 ص.25ص، كغاءة25ص، كغاءة وهخابت 25ص، كغاءة ئحمالُت 25قفىي  ئهخاجص، 25قفىي 

 (13وسارة التربُت الىػىُت، ص)

 على مُادًً اللغت في الؼىر ألاول املصذر ىسَع الشمنيخال(: 0الجذول ركم )

 (10ابخذائي ص 5ص -1)الىثُلت املزفلت للمنهاج ص

 

 املُادًً

 الطىت الثاهُت الطىت ألاولى
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 ص 25 2

2.20 

 غاثؾا

الخػبحر 
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 ص 25 5
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 غاثؾا
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 غاثؾا

 / 05 اإلاجمىع
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 غاثؾا
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 غاثؾا
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جلذًم الصعىباث التي ًخعزض لها الخلمُذ ولها عالكت بمزاحل (: 13الجذول ركم )

 وشاغ اللزاءة

 املجمىع ال وعم العبارة

 12 111 12 11 11 أثىاء وطعُت الاهؼالق

 12 01 15 51 13 أثىاء مزحلت بىاء الخعلماث

أثىاء مزحلت اضدثمار 

 املىدطباث
15 13.33 13 02.22 12 

 21 01 21 51 11 املجمىع

خػلم في وكاٍ كض جىاحه اإلا التيغلى َبُػت الهػىباث اإلاغخلُت  أهثر لخػغف ل

اللغاءة، َغخىا هظا الؿإاٌ وكمىا بخىيُذ ول مغخلت مً مغاخل جلضًم هظا اليكاٍ 

في وؿب والخالي: باليؿبت  تممثل ألاؾاجظة ئحاباثجظهغ فيها.فياهذ  التيوهىغُت الهػىبت 

ٌ للمغخلت  بػضم وحىص نػىباث حػلُمُت غىض  ألاؾاجظةت الاهُالق احمؼ ول ُ، ويػألاو

، وىهه مغخلت جخمحز %000ػاب اإلاخػلم وطلً بيؿبت ُؾدإلاغخلت باليؿبت ال بضاًت هظه ا

جُت جلىم غلى َغح مىيىع  بالؿغص الكفىي للمػلم، وحػخمض غلى غباعاث بؿُُت وجضٍع

في خلها مؼ اإلاخػلمحن اغخماصا غلى جدًحرهم  جفي قيل مكيلت الاهُالق، زم الخضع 

م، باؾخػغاى الغنُض اللغىي واإلاػغفي ًُغخها اإلاػل يللضعؽ وألاؾئلت الخمثُلُت الت

 (32ؼىُت، صضوسارة التربُت الى ) الخام باإلاجاٌ واإلالُؼ.

بىاء الخػلماث فلض ازخلف ألاؾاجظة في الخػبحر غً  أياإلاغخلت الثاهُت  أما

في هظه اإلاغخلت والتي حػخمض  أًًامنهم اهه ال جىحض مكيلت  80 هضأخُث  ئحاباتهم

ً في اللغاءة، هما حػخمض غلى ًً َغف اإلاػلم والخالمُظ اإلاخمحز للىو م ألاولُتاللغاءاث 

ت امخضاصا للمغخلت الؿابلت،  ألاؾئلتغلى  وؤلاحابتفهم اإلاىُىق  ًظهغ مضي  أًًالكفٍى

 اؾدُػاب اإلاخػلم للىيػُت ألاولى )مغخلت الاهُالق(.
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 تحمل بؿُُت وجغحم ئهخاجكضعة اغلب اإلاخػلمحن غلى  غلى ن زى ًإهض اإلابدى هما 

، خُث ًغون آزغ ا عأيمً اإلابدىزحن وان له اغضص أنمػنى الىو بػض هظه اإلاغخلت.غحر 

ول اإلاغخلت وهىان مً ال ٌؿخُُؼ اللغاءة  غلى اؾدُػاب غضم كضعة بػٌ اإلاخػلمحن

لىثافت الىهىم  باإليافتوالفهم اليافي للىو وهىا جظهغ َبػا الفغوق الفغصًت  ةالجُض

 .%30عة بيؿبت ػباغً هظا الهما ؾبم وفؿغوا، وكض غبروا 

مً ألاؾاجظة  82.22هظلً لم جسخلف هثحرا اليؿب في هظه اإلاغخلت خُث ًغي 

غم وحىص نػىباث حػلُمُت في هظه اإلاغخلت أًًا وطلً لخػضص ألاوكُت في هظه اإلاغخلت، 

م  خُث حػخمض هظه اإلاغخلت غلى اؾدثماع مىدؿباث اإلاخػلم في اإلاغاخل الؿابلت غً ٍَغ

 ؤلاصماحُت الكفىي والىخابي، هما ًلضم اإلاػلم في هظه اإلاغخلت بػٌ ألاوكُتالخػبحر 

وسارة ) التي جلىم غلى الخأمل والاؾخظواع وبىاء ألافياع وجضغُمها بما وعص في الىهىم.

 (32التربُت الىػىُت، ص

 هي الصعىباث التي ًخعزض لها الخلمُذ أثىاء حصص اللزاءة ما(: 11الجذول ركم )

 املجمىع ال موع العبارة

ال ٌطخؼُع كزاءة 

ح  املىخىب بشيل صٍز
12 21 13 21 12 

ًلزأ بمطخىي أكل مً 

 املؼلىب
12 33.33 11 22.22 12 

ًحذف بعع اليلماث 

 وألاحشاء
13 51 15 01 12 

ال ًميز بين ألاحزف 

 املدشابه
13 21 12 21 12 

عت وغير  ًلزأ كزاءة ضَز

 واضحت
13 51 15 01 12 

 22.33 23 32.22 52 املجمىع
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لخأهض مً جدلُم اليل الىفاءاث ل الجضٌو غباعة غً زالنت جلُمُتهظا 

اإلاخىكؼ وكىع اإلاخػلم فيها أزىاء وكاٍ  ألازُاءالؿابلت، وطلً مً زالٌ عنض بػٌ 

 خالي: لاللغاءة، وكض واهذ وؿبها وا

ها ألازُاء التي ًلؼ في أهثر هه مً أ %20ن بيؿبت ى ًغي اإلابدىز ألاولىالػباعة 

حأنهم  ن ى اإلاخػلم  أزىاء، ئط ًخػثر اغلب الخالمُظ ال ٌطخؼُعىن كزاءة املىخىب بشيل صٍز

غضم حػثر الخالمُظ في هظا  %20وؿبتهم  ىما ًغي ماِ.بألاولىاللغاءة زانت في الحهو 

 الىىع مً ألازُاء.

اغلب  أنمنهم  %22.22الػباعة الثاهُت احمؼ غليها اغلب اإلابدىزحن، خُث ًغي 

لمحن ال ًلغون بهىعة حُضة في ول الحهو، وان مػظمهم ًلضم كغاءاث اكل مً اإلاخػ

وهي وؿبت لِؿذ  %22.22اإلاؿخىي اإلاُلىب، بِىما الظًً ًغون الػىـ مثلىا وؿبت 

اث اإلاخػلمحن وجلُماث  أًًابالللُلت  وحػىص للفغوق الفغصًت والػللُت وازخالف مؿخٍى

 اإلاػلمحن هظلً.

قُىغا غىض  ألازُاء أهثراهه  ألاؾاجظةكاٌ  زُاءألا باليؿبت لهظا الىىع مً 

للخػلم، خُث ال ًمحز اغلب الخالمُظ بحن الحغوف اإلادكابه في  ألاولىاإلاخػلمحن في اإلاغاخل 

ً.وكض غبروا -ق، و ؽ-الىخابت والىُم مثل ف ت واإلافخىخت، والخىٍى ف، والخاء اإلاغبَى

الظًً كالىا ال ًىحض هظا  %20 الظًً كالىا وػم، وبيؿبت %20 غً هظه الفىغة بيؿبت

 الىىع مً ألازُاء بكيل هبحر.

، وان %80وطلً بيؿبت بللت هظا الخُأ  ألاؾاجظةزغ غباعة ًغي اغلب باليؿبت ل 

بػضم كضعة  %30اغلب الخالمُظ ًلغون كغاءاث ملبىلت وؾلُمت، بِىما ًغي ما وؿبخه 

 برعون طلً بالفغوكاث الفغصًت.اإلاخػلمحن غلى اللغاءة الؿلُمت في ول ألاوكاث وصاةما ً

وػىص للخفؿحراث اليلُت لهظا والؿإاٌ خُث ومً زالٌ حمؼ ئحاباث ألاؾاجظة 

هثحر ة  أزُاءًغون بػضم وحىص  %25.22اغلب ألاؾاجظة وبيؿبت  أنبىػم، وال وحض 

ًلغون بىحىص أزُاء غاصًت ومخىغعة  %22.22للمخػلم في نهاًت هظه اإلاغخلت، بِىما 

 خػلمحن باليؿبت ليكاٍ اللغاءة.لضي اغلب اإلا
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 :العام في هذه املىاهج ألاضاجذة بزأيإلاحابت على أخز ضؤال واملخعلم 

 :أن ألاضاجذةُؤهذ اغلب ف

 مً خُث اإلادخىي،  ةهظه اإلاىاهج حُض 

   ،َبُػت الضعوؽ اإلالغعة، واللُم اإلادخىاة في الىهىم 

   غ  البُضاغىحُا أنهما ث اغلى اؾخظهاع هفاءا حر م الخضَعـ اإلاخبػت جغهؼ هثاةَو

ؼ مىدؿباجه وعبُها باإلاجخمؼ، وىن هظه اإلاىاهج طاث ال اإلاخػلم  ؾـ أؾدثماعها وحػٍؼ

 .احخماغُت وأهضاف

  3 ن َبُػت اإلاغخلت وما ٌؿبله مً حػلماث باليؿبت للؿىت ألاولى وختى الثاهُتأغحر 

ت  اث الػللُت والظهىُت وختى اللغٍى للمخػلم في هظا ال جخىافم في مػظمها مؼ اإلاؿخٍى

وهفاءاث هظه  أهضافغلى خض كىلهم في جفػُل وجدلُم  االؿىت، مما ٌكيل غاةل

 .اإلاىاهج

  م جضَعـ هظه اإلاىاهجاةَغ مً خمىً اليافي لألؾاجظة الغضم. 

 ال ًىىغون الخُىع  أنهمغحر ، لخضَعـللىؾاةل الخػلُمُت اليافُت ام امخالههم ضوغ

 ىها.جدمله هظه اإلاىاهج مًم التيالىبحر 

 خالصت الذراضت: 

الػهغ الحالي ٌعجؼ بالىثحر مً الخدىالث اإلاػغفُت والخىىىلىحُت  أنبما 

ػت والتي لها أزغ بالغ  غلى الحُاة الاحخماغُت والؿُاؾُت والفىُت وول  ألاهمُتالؿَغ

فان غلى اإلاىاهج الخػلُمُت أن جخفم ومخُلباث الػِل في هظا الػهغ ، الجىاهب الحُاجُت

م أن جبحن و  الخػلُم ختى جىؿب الفغص نفاث اإلاىاًَ الظي ٌػِل في  ئلىمػالم الٍُغ

ً مثل الخلم وؤلابضاع والغوٍت وهثحر مً الهفاث التي ًغاها  اللغن الىاخض والػكٍغ

ىن أنها ًجب أن جيىن مً الػىانغ الهامت لخػلُم والنهىى به.  التربٍى

لفغص وفم مالمذ ئن أهمُت اإلاىاهج الخػلمُت جأحي مً صوعها في ئغضاص ا

ومىانفاث مىاؾبت للمجخمؼ وللػهغ الظي ٌػِل فُه، وهظه الؿماث التي جمثل مػاًحر 

م مىاهجىا  وأنٌى وكىاغض إلاا ًيبغي غلُه مىاهج الُىم، ومً زاللها ًمىً ججضًض وجلٍى

لِـ فلِ اؾخجابت  الخػلُمُت في الجؼاةغ أو في الػالم إلاػغفت مضي مىاؾبتها إلاخػلم الُىم
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ت ما أو ظغف زاعجي، بل ًيبغي أن جيىن الػملُت صاةمت ومؿخمغة في أهضاف و إلاغخل

ىاع الخػلُمُت طلً ت وفي ول ألَا  أؾاؾُاث مىظىمخىا التربٍى

وألاكىاٌ والىخاباث خٌى البرامج واإلاىاهج اإلاضعؾُت ولىً  آلاعاءجباًً  ىوغل

خفم معي غلى  ياص ًجمؼ ٍو ػلُمُت مغهم وغاةم الػضًض مً البرامج الخ أنالجمُؼ ًلغ ٍو

ش ألامت  للمخػلمحن وهظالً غضم جماش ي بػٌ اإلاىاهج الخػلُمُت مؼ زهاةو جاٍع

ت وغاصاث وجلالُض اإلاجخمؼ الظي ٌػِل فُه،  زانت في اإلاغخلت الابخضاةُت وفي الجؼاةٍغ

اللغت الػغبُت بظاث وطلً إلاا جخمخؼ بُه هظه ألازحرة مً مياهت في الىظام التربىي وفي 

ىُت وعؾمُت ًيبغي أن جإصي صوعها الىظُفي في مىدؿباث اإلاجخمؼ  الجؼاةغي واللغت َو

 وحػلماث الفغص الجؼاةغي.

ت جدلُه مً زالٌ مىانلت غملُت  ت الجؼاةٍغ وهظا ما حؿعى اإلاىظىمت التربٍى

ٌى خُث حػخمض مىاهج الجُل الثالث بضاًت مً الضزٌى  ئنالح اإلاىاهج في ول ألَا

 .3002/3008اإلاضعس ي 

 :املزاحع  كائمت

ىُت، الىزُلت اإلاغفلت  .0 ت الضًملغاَُت الكػبُت، وػاعة التربُت الَى الجمهىعٍت الجؼاةٍغ

 .إلاى ج اللغت الػغبُت مغخلت الخػلُم الابخضاتي

يُت مً  .3 ىُت، اإلافاهُم ألاؾاؾُت إلاىاهج الجُل الثاوي، هضواث جيٍى وػاعة التربُت الَى

ً، الجؼاةغ،  ئغضاص  .3005 خىبغأهمفدش ي التربُت والخيٍى

لذلُل البُذاغىجي ملزحلت الخعلُم الابخذائي وفم ا(، 3003مدمض نالح خثروبي، ) .2

 .، صاع الهضي الجؼاةغالىصىص املزحعُت واملىاهج الزضمُت

م غٍغب .2 املنهل التربىي، معجم مىضىعي في مصؼلحاث ، (3002) غبض الىٍغ

 البًُاء  لضاع ا، ميكغاث غالم التربُت، ُتغىحومفاهُم البُذاغىحُت والُُذا

ش  http://www.djazairess.com :الجُل الثاوي، غً مىكؼ مىاهج .5 بخاٍع

20/20/3002 ،30:00. 

ىُت، البرامج  .2 ت الضًملغاَُت الكػبُت، وػاعة التربُت الَى الجمهىعٍت الجؼاةٍغ

ٌ للُىع  الضعاؾُت  .مً مغخلت الخػلُم الابخضاتي ألاو
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تالجمهىعٍت  .2 ىُت، صلُل الؿىت  الضًملغاَُت الكػبُت، الجؼاةٍغ وػاعة التربُت الَى

 .3002الابخضاتي، منهاج الجُل الثاوي،  الخػلُمالثاهُت مً 


