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 في لصف األول االبتدائيفي اللغة العربية  معيارية أهداف تربويةبناء 

 الجمهورية العربية السورية 
 

 *باسلة جلو

 المخلص
 

 قامت الباحثة ببناء أهداف تربوية معيارية لتدريس اللغة العربية في الصف األول من التعليم 
 راً لتحليل محتوى هذه الكتب.األساسي؛ لتكون معيا

وكانت أبرز النتائج التي توصلت إليها هي: أن األهداف العامة والخاصة للغة العربية فيي الصيف األول مين 
التعليم األساسي كما نص عليها قسم المناهج فيي وزار  التربيية فيي الومهوريية العربيية السيوريةك ليم تكين  ائمياً 

أنهيا ليم تكين  ائمياً عن  لوكية قابلة للقياسك فضالً ئماً مصوغة صياغة سمصوغة صياغة واضحةك و لم تكن  ا
مصوغة صيوغاً محيد اًك وليم تكين  ائمياً منصيبة عليو ميا يقيوع بي  الميتعلمك وإنميا عليو ميا يقيوع بي  المعليمك وليم 

 تصغ بأسلوب موحد؛ فتار  كانت تصاغ بالمصدر الصريحك وأخرى بالمصدر المؤول.
توصييلت إليهييا الباحثيية خلصييت إلييو وضييح بعييب المقترحيياض وأبرزهييا: أن تتضييمن  وفييي ضييوء النتييائج التييي

األهييداف مهيياراض اللغيية العربييية كلهيياك السييتماوك والتحييداك والكتابييةك والقييراء ك والتييدريب اللغييو ك والن يييد 
 .والمحفوظاضك والقرآن الكريمك والحديث ال ريفك و القيم التربويةك وعدع إغفال أ  منها

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .* كلية الرتبية، جامعة دمشق، سورية
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سعت وزارة الرتبية يف اجلمهورية العربية السورية مؤخراً إىل تطوير كتب اللغة العربيةة يف اللةةة 
األوىل مةةا التعلةةيس األساسةةً ألمهةةراً ألايةةة  ةةتك انرشلةةة يف تفةةويا إكسةةية الط ةة ، ويف إكسةةاب  

 ةةتك الفتةةب يف بعةةر انةةاار  يف  تبةةجر وحتةةاًاً واسةةتما اً، و لغتةة  العربيةةة السةةليمة وةةراةة وكتابةةة 
  اد ما حمافمهات الةطر وأ يا حتايثها بناة  لى معطيات التجريب.

مةةةا أايةةةة إم يعةةةا مةةةررتة اننةةةا ة الرتبويةةةة، وأداة ر يسةةةة يف  مليةةةة انارسةةةً وألمهةةةراً نةةةا للفتةةةا  
اة الةةتحي وتةةوحي انةةادة التعليميةةة التةةاري ، و نسةةراً جو ريةةاً يف العمليةةة التعليميةةة، ويشةةف  الو ةة

الةةي تسةةةتطيجت أ  ملعةة  انتعلمةةة   –أو إشةةاا األدوات  لةةةى األوةة   –الةةي ي ةةرتا أألةةةا األداة 
وامةت بحنةاة أ ةااف معياريةة وابلةة أل  ولة  مةا وادريا  لى بلوغ أ ااف انةنهة  فة   الحاشثةة 

نعرفةةةةةة مةةةةةاا  ألساسةةةةةً السةةةةةل األوا مةةةةةا التعلةةةةةيس ا اللغةةةةةة العربيةةةةةة يف مضةةةةةمو  كتةةةةةبخالهلةةةةةا 
مطابةتهةةةا لا ةةةااف الرتبويةةةة.   فمةةةا خةةةالا  مليةةةة حتليةةة  حمتةةةوا الفتةةةب يف  ةةةوة األ ةةةااف 
الرتبوية انكتل ة، ميفا أ  تتضح األ ااف الي جرا الرتكيز  ليها بسورة مةحولةة وتلةا الةي   

 (. 9،ص 1991حتظ مبث   تا النوع ما الرتكيز  ) ا  ،
 
 مشكلة البحث  -0

شسا  الحاشثة مبشفلة الححث ما خةالا الاجةة إىل حتلية  كتةب اللغةة العربيةة انطحةةة برز إ
سةةورية بعةةا أ   ور ةةا اجلمهوريةةة العربيةةة اليف مةةاار   السةةل األوا اتبتةةاا ًشاليةةاً  لةةى  لحةةة 

وزارة الرتبيةةة و  ملةةر  ليهةةا دراسةةات حتليليةةة تةومييةةة  لحيةةا  مةةاا حتةيةهةةا لا ةةااف الرتبويةةة كمةةا 
أإةةةةةةارت  إم ت  ليهةةةةةةا اننةةةةةةا ة اجلايةةةةةةاة يف وزارة الرتبيةةةةةةة يف اجلمهوريةةةةةةة العربيةةةةةةة السةةةةةةورية،ألسةةةةةة

ااف ةةةةةةالرتبويةةةةة يف اجلمهوريةةةةة العربيةةةةة السةةةةورية إىل    أايةةةةة حتةيةةةةق التطةةةةابق بةةةة  أ  اإلسةةةةرتاتيجية
ربيةةة اجلمهوريةةة العيف  الرتبويةةة اإلسةةرتاتيجية)مالمح ة ومناإةةطها ةحمتةةوا الفتةةب انارسيةةة و ةاننا ةة

 ( .46، ص 0222 –0202 – 0222السورية خالا ال رتة 
مةا مفتةب الرتبيةة يف فةرع دمشةق لةز  الحعةث  أ  التةارير الواردة إىل وزارة الرتبيةة ا  الً ضف

العريب اتإرتاكً، شوا تطحيق الفتب انطةورة يف انيةاا  أإةارت إىل بعةر ألةواشً الضةعل يف 
مةةا ر ةةي  مفتةةب الرتبيةةة يف فةةرع دمشةةق لةةز  الحعةةث   ةةتك الفتةةب، فةةةا جةةاة يف التةريةةر الةةوارد

( أ  كتةب السةةل األوا درو  06/5/0223( وتةاري  )1403/5العةريب اتإةرتاكً بةروس )
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احملادًةةةةة والةةةةةراةة فيهةةةةا كثةةةةاة وخا ةةةةة يف اجلةةةةةزة الثةةةةاو، ودرو  التةةةةاريب اللغةةةةوحي كثةةةةاة وفيهةةةةةا 
 –السةةة ة  –ان عةةةوا بةةة   –ي ضةةة   رشهةةةا يف السةةةل الثةةةاو مثةةة   )انضةةةاف إليةةة   ات و مو ةةة

بةةةالد العةةةر  أو ةةةاو(. ودرو  التعحةةةا  و  ، العطةةةل(. واألألاإةةةيا  ةةةعحة كنشةةةياحي ) ةةةاة الةةةايار
 .تشاب  درو  احملادًة مجت ألسوص التعحا  ا الً ضفكثاة، و ويلة خا ة يف ال س  األوا، 

السةةة وف وجةةةاة يف ألتةةةا ة الاراسةةةة انيااأليةةةة الةةةي أجرا ةةةا الةةةاكتور فةةةر  انطلةةةق  لةةةى منةةةا ة 
ت تتناسةةب و ةةاد و الثالًةةة   )األوا والثةةاو والثالةةث( أ  كتةةب  ةةتك السةة وف   كثي ةةة احملتةةوا 

 (.7، ص 0222السص انةررة هلا  . )انطلق ، 
السةل األوا مةا إ  ما ورد يف التةارير السابةة يشةا إىل بعةر انشةفالت يف حمتةوا كتةب 

ت و الةةارو  والتةةاريحات الةةواردة يف الفتةةب  ، ومةةا  ةةتك انشةةفالت كثةرة  ةةاد التعلةيس األساسةةً
 ةةعوبة بعةةر   ةةا الً ضةةفتتناسةةب و ةةاد السةةص انةةةررة هلةةا، و ةةوا بعةةر النسةةوص الةةواردة، 

ا الارو  و ام تناسحها مجت مستوا الطلحة  مما يافجت إىل إجراة دراسة حتليلية تةومييةة لفتةب  ةت
، ضةةةعل للعمةةة   لةةةى تةوميهةةةاتةةةمز منةةةاشً الةةةةوة فيهةةةا للعمةةة   لةةةى تعزيز ةةةا ومنةةةاشً ال السةةةل

 .ما خالل حتل  ولتحلي   تك الفتب تبا ما بناة معيار 
وممةةا دفةةجت الحاشثةةة إىل بنةةاة  ةةتا انعيةةار  ةةو أألةةا شةة   ةةادت إىل األ ةةااف الرتبويةةة يف السةةل 

ووامةت باراسةتها  الةي ألسةت  ليهةا اننةا ة اجلايةاة يف وزارة الرتبيةةاألوا ما التعليس األساسً 
ت تسةةةلح بو ةةةعها الةةةرا ا أل  تفةةةو  معيةةةاراً لتحليةةة  حمتةةةوا كتةةةب السةةةل األوا  وجةةةات أألةةةا

اتبتاا ً  ملا أل   تك األ ااف أغ لت بعر انهارات األساسية و ةً  الفتابةة، والتةاريب 
   اللغوحي، واتستماع، واألألاإيا واحمل وظات. 

   
 أهمية البحث -3

 وتمز أاية الححث ما خالا ما يلً 
 معايا لسوغ األ ااف الرتبوية انعيارية، و تك انعايا  ً   و جت  - 3-1
 معيار  وغ األ ااف الرتبوية  لى شسب أدبيات كتب اننا ة. -3-1-1
 معيار شاجات اجملتمجت. -3-1-0    

يف السةةل األوا مةةا التعلةةيس األساسةةً أ ةةااف  امةةة لتةةاري  اللغةةة العربيةةة يف  بنةةاة -3-0
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 تفو  معياراً لتحلي  حمتوا كتب  تا السل.لتاا ً العامة، األوا اتب السل وة أ ااف 
يف السل األوا مةا التعلةيس األساسةً أ ااف خا ة لتاري  اللغة العربية يف بناة  -3-3

تفةةةةو  معيةةةةاراً لتحليةةةة  حمتةةةةوا كتةةةةب  ةةةةتا لاألوا اتبتةةةةاا ً ا،ا ةةةةة،  السةةةةل ةةةةوة أ ةةةةااف 
 السل.

 

 أهداف البحث -4
 يهاف الححث إىل ما يلً 

السةل األوا مةا التعلةيس لا ااف العامة لتةاري  اللغةة العربيةة يف  تو ي ي دراسة  -4-1
الةةي ألسةةت  ليهةةا اننةةا ة اجلايةةاة يف وزارة الرتبيةةة، يف واوعهةةا، ويف  ةةوة موا ةة ات األساسةةً 

 األ ااف الي جاةت يف كتب اننا ة انكتل ة.
السةةةةل األوا مةةةةا ة يف لا ةةةةااف ا،ا ةةةةة لتةةةةاري  اللغةةةةة العربيةةةة تو ةةةةي ي دراسةةةةة  -4-0

الةةةي ألسةةةت  ليهةةةا اننةةةا ة اجلايةةةاة يف وزارة الرتبيةةةة، يف واوعهةةةا، ويف  ةةةوة التعلةةةيس األساسةةةً 
 موا  ات األ ااف الي جاةت يف كتب اننا ة انكتل ة.

 السةةل األوا مةةا التعلةةيس األساسةةًأل ةةااف العامةةة لتةةاري  اللغةةة العربيةةة يف ابنةةاة  -4-3
مةةا خاللةة  حمتةةوا كتةةب اللغةةة  تفةةو  معيةةاراً ولةة أل   ة، وابلةةاليةةةليف  ةةوة األ ةةااف العامةةة ا

 .السل األوا ما التعليس األساسًالعربية يف 
السل األوا ما التعلةيس األساسةً أل ااف ا،ا ة لتاري  اللغة العربية يف ابناة  -4 -4

ا كتةب اللغةة مةا خاللة  حمتةو  لة و اً معيةار تفةو  أل   لةةً ، واباليةةيف  وة األ ااف ا،ا ةة ال
 .  السل األوا ما التعليس األساسًالعربية يف 

 
 أسئلة البحث – 5

 جييب الححث  ا األسئلة التالية 
 ؟ السل األوا ما التعليس األساسًما واوجت األ ااف العامة للغة العربية يف  -5-1
 ؟ السل األوا ما التعليس األساسًما واوجت األ ااف ا،ا ة للغة العربية يف  -5-0
ما ماا التوافةق بة  األ ةااف ا،ا ةة و األ ةااف العامةة لتةاري  اللغةة العربيةة يف  -5-3
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 ؟ السل األوا ما التعليس األساسً
السةةةل األوا مةةةا التعلةةةةيس يف مةةةا األ ةةةااف العامةةةة انعياريةةةة لتةةةاري  اللغةةةة العربيةةةة  -5-4

ا مةةةا التعلةةةيس السةةةل األو يف ، الةةةي سةةةيحل  مةةةا خالهلةةةا حمتةةةوا كتةةةب اللغةةةة العربيةةةة األساسةةةً
 األساسً ؟

السةةةل األوا مةةةا التعلةةةيس يف مةةةا األ ةةةااف ا،ا ةةةة انعياريةةةة لتةةةاري  اللغةةةة العربيةةةة  -5-5
السةةةل األوا مةةةا التعلةةةيس يف األساسةةةً، الةةةي سةةةيحل  مةةةا خالهلةةةا حمتةةةوا كتةةةب اللغةةةة العربيةةةة 

 األساسً؟
 
 أدوات البحث – 6

يلةةً، ومةةا أجةة  بنةةاة األ ةةااف لةةةا اتحعةةت الحاشثةةة يف دراسةةتها انةةنهة الو ةة ً التحل 
 انعيارية استكامت أدوات الححث التالية 

 معيار بناة األ ااف الرتبوية وفق أدبيات كتب اننا ة. )ما إ ااد الحاشثة(. –6-1
 معيار شاجات ال رد لة )ماسلو(. –6-0
 معيار شاجات اجملتمجت. )ما إ ااد الحاشثة(.  –6-3
 
 حدود البحث - 7

 د اآلتية و بالايتحاد  تا الححث 
 .ما التعليس األساسً األوا السل -7-1
 األ ااف الرتبوية للغة العربية يف السل األوا ما التعليس األساسً. -7-0
 
 مصطلحات البحث – 8
 المحتوى -8-1
 يةسا باحملتوا جمموع ا،مات الرتبوية والةا ق وانعلومات الي يرجى تزويةا الطةال  ،ةا،  
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والةةيس الةي يةراد تنميتهةا  نةا س، وأخةااً انهةارات الركيةة الةي يةراد إكسةا،س وكتلا اتملا ةات 
هس يف  ةةةةوة األ ةةةةااف انةةةةةررة يف انةةةةنهة . ايإيا ةةةةا، ،ةةةةاف حتةيةةةةق النمةةةةو الشةةةةام  انتفامةةةة  لةةةة

 (. 36،  ص 1991) عيمة ، 
السةةةل واحملتةةةوا يف  ةةةتا الححةةةث يةسةةةا بةةة  مضةةةمو  مةةةةررات كتةةةب اللغةةةة العربيةةةة يف  
 ، انطحةة شالياً يف سورية.ما التعليس األساسً األوا 
 تحليل المحتوى -8-0

   و مجلةة مةا تةنيةات حتلية  اتتسةاتت،  ةاف، مةا خةالا إجةراةات ألمهاميةة ومو ةو ية 
لو ةةةةل حمتةةةةوا الرسةةةةا  ، إىل السةةةةوا  لةةةةى مؤإةةةةرات )كميةةةةة أو غةةةةا كميةةةةة( تتةةةةيح اسةةةةتنتا  

 (.Bardin – 1989 - pp 42-43)ك الرسا    .إألتا  أو استةحاا  تانعارف انتعلةة بشروط 
السةةةل وانةسةةةود بتحليةةة  احملتةةةوا يف  ةةةتا الححةةةث، حتليةةة  مضةةةمو  كتةةةب اللغةةةة العربيةةةة يف 

انطحةةةةة شاليةةةاً يف سةةةورية  نعرفةةةة مةةةاا تغطيةةةة احملتةةةوا لا ةةةااف الرتبويةةةة كمةةةا األوا اتبتةةةاا ً 
 ألست  ليها منا ة وزارة الرتبية يف سورية. 

 األهداف -8-3
 ،ااةاة انةةةةةةة الحعيةةةةةة  يسةةةةةتعم    مسةةةةةطلح اهلةةةةةاف للاتلةةةةةة  لةةةةةى األ ةةةةةااف العامةةةةةة الواسعةةةةة

ومسةةطلح الغةةرا للاتلةةة  لةةى األ ةةااف ا،ا ةةة الضةةيةة الةريحةةة انةةاا، أحي األ ةةااف النو يةةة 
الةابلةةةةة للمالشمهةةةةة والةيةةةةا . ويسةةةةتعم  مسةةةةطلح األغةةةةراا السةةةةلوكية ل إةةةةارة إىل األ ةةةةااف 

سةةةتكامة يف إيضةةةا  سةةةلوا انةةةةتعلس انطلةةةو  بعةةةا إألةةةاة الةةةار ، وانرتمجةةةةة اإلجرا يةةةة احملةةةادة ان
األغةةراا السةةلوكية  تعةة  لا ةةااف العامةةة التعليميةةة أو التاريسةةية إىل أ ةةااف خا ةةة سةةلوكية. 

إكسةةاب  للمةةتعلس يف ألايةةة الةةار ، أحي نةةا يتووةةجت أ  يفةةو   جيةةبو ةة اً للسةةلوا النهةةا ً الةةتحي 
، 0220ب  يف ألاية الةار   و ةو وابة  للمالشمهةة والةيةا  . ) مةار، انتعلس وادراً  لى الةيام 

 (. 057ص
مةةا التعلةةيس  األوا للسةةلواأل ةةااف يف  ةةتا الححةةث  ةةً األ ةةااف الرتبويةةة العامةةة وا،ا ةةة 

، كمةةةا ألسةةةت  ليهةةةا اننةةةا ة انطةةةورة يف وزارة الرتبيةةةة والتعلةةةيس يف سةةةورية. ووةةةا رتًةةةرت األساسةةةً
 ااف العامة واأل ةااف ا،ا ةة بةانع  ماتة  الةتحي اسةتكام يف الحاشثة استكاام مسطلحً األ

 وزارة الرتبية و و 
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،  يف السةل األوا مةا التعلةيس األساسةً العامة  ً أ ااف اللغة العربية األهداف العامة:  
 كما ألست  ليها اننا ة اجلاياة يف وزارة الرتبية يف اجلمهورية العربية السورية.

يف  ةةااف اللغةةة العربيةةة يف كةة  مهةةارة مةةا مهةةارات اللغةةة العربيةةة  ةةً أ األهييداف الخاصيية: 
، كمةةةا ألسةةةت  ليهةةةا اننةةةا ة اجلايةةةاة يف وزارة الرتبيةةةة يف  مةةةا التعلةةةيس األساسةةةً السةةةل األوا

 اجلمهورية العربية السورية. 
السةل لتةاري  اللغةة العربيةة يف  ةً األ ةااف الرتبويةة العامةة وا،ا ةة  األهداف المعيارية:

، وشّفمتهةا  انوجةودةيف  وة األ ةااف الرتبويةة  ما التعليس األساسً الي بنتها الحاشثة األوا
 لتفو  معياراً لتحلي  حمتوا كتب  تا السل.

 ةةةةةً رتراة حمسةةةةةلة لفثةةةةةا مةةةةةا األبعةةةةةاد السةةةةةيفولوجية، واتجتما يةةةةةة، والعلميةةةةةة،  ير:يياييييييييالمع
لةيةيةةةةة للمو ةةةةوع انةةةةراد تةوميةةةة ، أو والرتبويةةةةة ميفةةةةا مةةةةا خةةةةالا تطحيةهةةةةا التعةةةةّرف إىل السةةةةورة ا

 .(170ص،1994)اللةاو،اجلم ، الو وا إىل أشفام  لى الشًة التحي ألةّوم .
  و مشروع تربوحي يتضما جممو ة ما العنا ر  ً : المنهاج -8-4
 الغايات، واأل ااف، واألغراا الرتبوية. -8-4-1
  هةةةةةةةةةارات والةةةةةةةةةةيس انعةةةةةةةةةارف وانعلومةةةةةةةةةات وا،ةةةةةةةةةمات وان  أحي كةةةةةةةةة :المحتيييييييييوى -8-4-0

 واتملا ات الي ترتجس األغراا الرتبوية.
ال عاليةةات واألألشةةطة والطرا ةةةق والوسةةا   انسةةتكامة مةةةا أجةة  بلةةوغ األغةةةراا  -8-4-3

 الرتبوية.
، نعرفةةةةةة درجةةةةةة حتةةةةةةق األغةةةةةراا الرتبويةةةةةة . )بشةةةةةارة،  وأدواتةةةةة أسةةةةةاليب التةةةةةةوم -8-4-4
لححث، منها  اللغة العربية انطةور مةا وحة  ويةسا باننها  يف  تا ا( 03، ص 0226،اليا 

 .السل األوا ما التعليس األساسًوزارة الرتبية يف سورية، وانطحق شالياً  لى  لحة 
وفي  يتار  التالميت  لى ألسة  ألةّص حمةاود مةا السةحورة أو مةا اإلمالء المنقول:  -8-5

 ميلي  انعلس ما السةحورة كلمةة  الفتا  انارسً، بعا مناوشة شاتت  اإلمال ية وكلمات  السعحة مث
 كلمة مشااً إىل الاتت انتماًلة أو السعحة يف أًناة اإلمالة، وميااأل  الس وف الثالًة األوىل.

و و إمالة مةا الةتاكرة الةريحةة، إم إألة  يعتمةا  لةى رتيةة التالميةت  اإلمالء المنظور: -8-6
،س، يةةةار،س انعلةةةس  لةةةى كتابةةةة كلماتةةة  الةةةنّص اإلمال ةةةً ووةةةراة س لةةة . وبعةةةا الت كةةةا مةةةا اسةةةتيعا
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السعحة  ا  ريق الوا  الثالث، مث يرتا النّص فرتة زمنيةة مناسةحة كافيةة لرتسةيك  يف األم ةا ، 
وأخةةااً وجحةةة  وميليةة   لةةةيهس، و ةةتا النةةةوع مةةا اإلمةةةالة يسةةلح نراشةةة  التعلةةيس األوىل يف انارسةةةة 

 و السل الثاو، والثالث، و الرابجت. اتبتاا ية أحي يف الثلث األخا ما السل األوا،
 
 الدراسات السابقة -9
، دراسةةة تةومييةةة للمسةةتويات انعرفيةةة الةةي تةيسةةها أسةةئلة كتةةا  منييو إبييراهيم فخيير -9-1

 ، )رسالة ماجستا، جامعة الححريا(0225اللغة العربية واختحارا ا النها ية للسل الساد ، 
 تةةةوم أسةةئلة كتةةا  اللغةةة العربيةةة، وأسةةئلة  ةةاف الاراسةةة إىل أهــداف الدراســة: -9-1-1

 م.0226/0225اتختحارات يف السل الساد  اتبتاا ً مبملفة الححريا للعام الاراسً 
اسةةةتكامت الحاشثةةةة بطةةةاوت  لتحليةةة  أسةةةئلة الفتةةةا  وأسةةةئلة  أدوات الدراســـة: -9-1-0

 اا انعريف.اتختحارات كاًل  لى شاة وفةاً لتسنيل بلوم للمستويات الستة يف اجمل

(، ٪62بلغةةةةةت أ لةةةةةى ألسةةةةةحة يف مسةةةةةتوا التطحيةةةةةق ) أبـــــرئ نتـــــائ  الدراســـــة: -9-1-3
( مةةةةا جممةةةةةوع أسةةةةئلة الفتةةةةا ، فمسةةةةةتوا التةةةةتكر بنسةةةةةحة ٪32فمسةةةةتوا ال هةةةةس الةةةةةتحي مثّةةةة  )

(، وجةةاة يف انرتحةةة األخةةاة مسةةتويا التحليةة  والتةةةوم بالنسةةحة ٪5(، فمسةةتوا الرتكيةةب )19٪)
ل سل ، ف   معمهس األسةئلة تركةزت يف مسةتوا التةتكر الةتحي ميثة  أد  أل سها، وأما اختحارات ا

(، وجةةةاة ٪09مسةةةتويات تسةةةنيل بلةةةوم انعةةةريف، إم بلغةةةت ألسةةةحة األسةةةئلة  نةةةا  ةةةتا انسةةةتوا )
(، وشسةةة  مسةةةتوا ال هةةةس  لةةةى انرتحةةةة الثالثةةةة ٪01مسةةةتوا التطحيةةةق يف انرتحةةةة الثاأليةةةة بنسةةةحة )

(، بينمةا اشتة  مسةتوا التةةوم ٪7رتحةة الرابعةة بنسةحة )(، وألاا مسةتوا الرتكيةب ان٪04بنسحة )
(، يف شة  جةاة مسةتوا التحلية  يف انرتحةة السادسةة واألخةاة ٪4انرتحة ا،امسة بنسحة بلغت )

(، وتةةاا النتةةا ة  لةةى تةةةار  النسةةب انئويةةة يف معمهةةس األسةةئلة لفةة  مةةا  ٪6إم بلغةةت ألسةةحت  )
–لنتةةا ة ميفةةا مالشمهةةة أ  األسةةئلة بنو يهةةا كتةةا  السةةل السةةاد  واختحاراتةة ، ومةةا خةةالا ا

تركةةةةةةزت معمهمهةةةةةةا يف انسةةةةةةتويات الةةةةةةاأليا، فةةةةةةةا مثلةةةةةةت  -أسةةةةةةئلة الفتةةةةةةا  وأسةةةةةةئلة اتختحةةةةةةارات
انسةةةةتويات الثالًةةةةة الةةةةاأليا )التةةةةتكر وال هةةةةس والتطحيةةةةق( أ لةةةةى ألسةةةةحة مةارألةةةةة مبثيال ةةةةا مةةةةا أسةةةةئلة 

 انستويات العليا )التحلي ، والرتكيب، والتةوم(.  
دراسةةةةة تةومييةةةةة شةةةةةوا كتةةةةا  اللغةةةةة العربيةةةةةة للسةةةةل الثةةةةةاو  ضيييير عبييييدا  تايييييي كخ -9-0
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 ، )دراسة، وزارة الرتبية والتعليس، وطر(. 0223اإل اادحي ، 
 اف  تك الاراسة إىل الت كا ما ماا مالةمة كتةا  اللغةة  :أهداف الدراسة -9-0-1

وهلس، ةة، وت تمامةةا س، وميةةالعربيةةة للسةةل الثةةاو اإل ةةاادحي نسةةتوا الطلحةةة، وللكطةةة األسةةحو ي
والةةيس اتجتما يةة  ريا الزمين والعةلً هلةس، والووةوف  لةى مةاا ت كيةا الفتةا  للعةاداتةوللعم

انرغوبةةة، ومعرفةةة مةةاا تةةوافر إةةروط الفتةةا  اجليةةا فيةة ، ور ةةا مةةا فيةة  مةةا إجيابيةةات لتعزيز ةةا و 
، الفتةةةا يف أًنةةةاة تطحيةةةق سةةةلحيات نعاجلتهةةةا، وحماولةةةة تةةةتلي  السةةةعوبات الةةةي تعةةةرتا انةةةار  

 وفق التغتية الراجعة ما انياا  الرتبوحي. اكوتطوير حمتو 
وةةةةةةام الحاشةةةةةةث بزيةةةةةةارات ميااأليةةةةةةة مفث ةةةةةةة للمةةةةةةاار ، ولةةةةةةةاة أدوات الدراســــــة:  -9-0-0

إجةراة مةةابالت مةجت  فضةالً  ةاانعلم ، واستطالع رأيهةس بواسةطة    ةحي ة اسةتطالع رأحي   
 انوجه .

   ةاد مو ةو ات إخلست الاراسة إىل النتا ة التالية   لدراسة:أبرئ نتائ  ا -9-0-3
  مو ةةو ات الفتةةا  غةةا متنو ةةة إالفتةةا  كثةةاة وت تتناسةةب مةةجت ا،طةةة األسةةحو ية للمةةادة، و 

وترتكز شوا انو و ات الرتاًية والشعرية، ومو و ات النحو ت تتةوزع بالفتةا  بسةورة متوازألةة 
عحة الي ت تتناسب مةجت مسةتوا الطلحةة يف  ةتا السةل وجود بعر انو و ات الس ا   الً ضف

 مث   انمنوع ما السرف، وبناة األفعاا. 
خطةةةوة حتةةةو حتليةةة  وتةةةةوم منهجةةةً  حسييين أنصيييار  وعصيييمت بابيييائي أنصيييار ك -9-3

(، دراسةةةةة، )جامعةةةةة 0220للفتةةةةب التاريسةةةةية يف تعلةةةةيس اللغةةةةة اتألفليزيةةةةة للنةةةةا ة  بغا ةةةةا، )
 .إااز، إيرا (

الو ةةوا إىل معيةةار مو ةةو ً،  ةةانً، مت ةةق  ليةة ، يف حتليةة   داف البحــث:أهــ -9-3-1
 الفتب الاراسية انةررة يف تاري  اللغة اتألفليزية للنا ة  بغا ا وتةوميها.

( كتاباً يف تاري  اللغة اتألفليزيةة للنةا ة  10حتلي  حمتوا ): أدوات الدراسة -9-3-0
 رس .بغا ا، واستحاألة  حةت  لى الطلحة الاا

إ  وجةود الفتةا  انةةرر أمةر مهةس يف العمليةة التاريسةية،  أبرئ نتائ  الدراسة: -9-3-3
مجت  رورة تةام مواد تعليمية تفميلية ما وح  انار ، وتاجها داخ  الةا ة الارسةية وليسةت 
موجةةودة يف الفتةةا   وملةةا أل  الفتةةا  التاريسةةً ت ميفةةا أ  ينةةاا الر ةةا التةةام، أو يلةة  كةة  
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اجةةةةات داخةةةة  الةا ةةةةة الارسةةةةية، وت بةةةةا مةةةةا ات تمةةةةام بةةةة خرا  الفتةةةةا ، وشجمةةةة ، ووزألةةةة ، ال
وخطةةوط  حا تةة ، و حيعةةة الةةورو، والتحويةةب والرتوةةيس، والتنمهةةيس، والرتتيةةب، والتسلسةة  اننطةةةً. 

األ ةةااف يف باايةةة كةة  وشةةاة،  ومةةا انهةةس أيضةةاً تةسةةيس الفتةةا  إىل وشةةاات تعليميةةة، ومكةةر
وإاملة يف ألاية ك  در ، وات تمام باألألشطة الال  ية. وتزويةا األسةتام  وو جت متاريا متنو ة

 بفتيب إرإادحي، وم تا  اإلجابات، ومواد تعليمية إ افية، وموجهات  امة.
مةةاا حتةيةةق كتةةب اللغةةة العربيةةة أل ةةااف انرشلةةة اتبتاا يةةة يف  جهينيية علييي جييانك -9-4

 . (، جامعة الححرياماجستا)رسالة ، 0221دولة الححريا )دراسة حتليلية(، 
الفشةل  ةا مةاا حتةيةق كتةب اللغةة العربيةة أل ةااف انرشلةة  هداف البحث:أ -9-4-1

اتبتاا يةة يف دولةةة الححةريا،  ةةا  ريةةق حتلية  حمتةةوا  ةتك الفتةةب، وبيةةا  ك ايةة  ةةتا احملتةةوا يف 
سةةينها مبةةا حتةيةةق تلةةا األ ةةااف، مث تةةةام انةرتشةةات انناسةةحة ألغةةراا تطةةوير تلةةا الفتةةب وحت

 ينسجس مجت مرامً السياسة الرتبوية.
ا تمةةةات الحاشثةةةة انةةةنهة الو ةةة ً التحليلةةةً مسةةةتكامة أداة  :أدوات الدراســـة -9-4-0

 حتلي  احملتوا.
 لةا أفرزت الاراسة النتا ة التالية  أبرئ نتائ  الدراسة: -9-4-3
يهةةةا  حةةةارات غةةةا  الميةةةة بعةةةر انسةةةطلحات انسةةةتكامة يف األ ةةةااف الرتبويةةةة، إم ورد ف -

 وابلة للةيا  أو التحةق.
 اشتواة بعر األ ااف  لى أكثر ما متغا حبيث يسعب ر ا إمفاألية حتةةها. -
   تنب بعر األ ااف وفق انحاأ التارجً ما الحسيط إىل انركب. -
 وسور حمتويات الفتب الاراسية  ا معاجلة ك ايات مشتةة ما بعر األ ااف. -
بعةةر اجلواألةةب الثةافيةةة يف كتةةب  اصييرك فيصييل عيسييو  ييهابكحسيين جعفيير الن -9-5

، 0221لةةةةيس اتبتةةةاا ً يف الححةةةةريا، اللغةةةة العربيةةةة انةةةةةررة  لةةةى تالميةةةةت اللةةةةة الثاأليةةةةة مةةةا التع
 دراسة، جامعة الححريا(.)

 ةةاف  ةةتك الاراسةةة إىل تعةةّرف اجلواألةةب واتملا ةةات الثةافيةةة  أهــداف البحــث: -9-5-1
ةةةةة الثاأليةةةة، ومةةةاا ات ةةةاو تلةةةا اتملا ةةةات الثةافيةةةة مةةةجت ًةافةةةة تالميةةةت الةةةي تضةةةمنتها كتةةةب الل

اللةة الثاأليةة مةا التعلةيس اتبتةاا ً، وبلةورة م ةا يمهس الثةافيةة، ووةا  لةت  ينةة الاراسةة  سةة  
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 (  ةةةةة حة، شللةةةةةت الفتةةةةةب ا،مسةةةةةة162ة، بلةةةةةع جممةةةةةوع  ةةةةة حا ا )ةب يف اللغةةةةةة العربيةةةةةةكتةةةةة
لعلميةةةة، واألدبيةةةة، والسةةةلوكية الةةةي جيةةةب تعليمهةةةا لتالميةةةت باملا ةةةات  نا ةةةر ا  اتوتسةةةادية، وا

 الس وف األخاة ما انرشلة اتبتاا ية. 
 حتلي  احملتوا. :أدوات الدراسة -9-5-0
بعةةا حتليةة  الحياألةةات اتضةةح أ   نةةاا ت اوتةةاً وا ةةحاً يف  أبــرئ نتــائ  الدراســة: -9-5-3

ا والةةةةةيس الروشيةةةةة، إم و ةةةةلت ألسةةةةب اجلواألةةةةب الثةافيةةةةة، فةةةةةا ارت عةةةةت ألسةةةةحة مو ةةةةو ات الةةةةاي
(، تلتهةةةا يف األايةةةة التةةةاري  وفلسةةة ة الضةةةارات العربيةةةة واإلألسةةةاألية، إم و ةةةلت إىل 31.45٪)
(، يف شة    حتةظ مشةةفالت األميةة وتعلةةيس الفحةار بة حي ألسةةحة، كمةا اتضةةح مةا النتةةا ة 05٪)

ألميةةة (، ويرجةةجت سةةحب ملةةا إىل أ  مو ةةو ات ا٪1.63أ  دور انسةةارف   يتجةةاوز سةةوا )
وتعلةةةيس الفحةةةار هلةةةا إدارة مسةةةتةلة بعيةةةاة  ةةةا توجهةةةات التعلةةةيس األكةةةادميً، وكةةةتلا مو ةةةو ات 

(  وملةةا ألألةةا أوحمةةت يف ٪2.56النةةوادر والطرا ةةق الةةي شمهيةةت بنسةةب متاأليةةة ت تتجةةاوز )
 ةام وجةود خطةة انةةررة  لةى تلةا انرشلةة تعةاو اننهة بطريةة  شوا ية، وتح  أ  انو ةو ات 

إةاملة، وخريطةة م سةلة بطحيعةة الثةافةة الةي ترا ةً  ةتك انرشلةة سةواة أكاألةت الن سةية وا ةحة و 
 منها أم الروشية أم العلمية  أم اتوتسادية بشف  خاص أم انو و ات اإلألساألية بشف   ام.

، تعلةةةيس اللغةةةة العربيةةةة يف مرشلةةةة التعلةةةيس العةةةام )اتبتةةةاا ً فيييرل سيييليمان الم لييي   -9-6
 -، )دراسةةةةة 0222دراسةةةةة وتةةةةةوم ،  –وحي( يف اجلمهوريةةةةة العربيةةةةة السةةةةورية واإل ةةةةاادحي والثةةةةاأل
 (جامعة دمشق

تةةةام حملةةة وافيةةة  ةةا منةةا ة اللغةةة العربيةةة يف اجلمهوريةةة العربيةةة أهــداف البحــث:  -9-6-1
 أل ااف، واحملتوا، وا،طة الارسية، وتوزيجت السص(.االسورية )

رأحي معلمةةةةةةً السةةةةةة وف األوا والثةةةةةةاو اسةةةةةةتحاألة تسةةةةةةتطالع  أدوات الدراســــــة: -9-6-0
 .والثالث فةط  أل  كتا  السل الرابجت كا  ويا اإلجناز

 ةةرا ألتةةا ة الاراسةةة ا،ا ةةة بالسةة وف الثالًةةة األوىل فةةةط   :نتــائ  الدراســة -9-6-3
  نةةةةةاا  الصيييييف األول ً ةةةةةلسةةةةةعوبات  فأمةةةةةا األ  الاراسةةةةةة انيااأليةةةةةة أجريةةةةةت شوهلةةةةةا فةةةةةةط(. 

ول ةةةةظ الفلمةةةةات غةةةةا انتااولةةةةة، ووةةةةراةة الفلمةةةةات دو  معرفةةةةة  ة الةةةةروف،ة ةةةةعوبات يف كتابةةةة
 ت يتناسةةب مةةجتشروفهةةا، ممةةا د ةةا الطالةةب إىل اللجةةوة إىل السةةورة لةةةراةة اجلملةةة، و ةةيق الووةةت 
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شجس الفتا ، و عوبة اإل را ، و ناا  ةعوبة يف التةاريحات اللغويةة، وكةتلا األألاإةيا. ويف 
  منها وجةود أل ةاو وتراكيةب  ةعحة، وكثافةة انةنهة مثة  عوبات يف  تا الفتا الصف الثاني:

مرا ةةاة ال ةةروو ال رديةةة، و ةةام مالةمةةة بعةةر السةةور لةةحعر وت سةةيما يف درو  احملادًةةة، و ةةام 
 نةةةةةاا  الصيييييف الثاليييييث:درو  احملادًةةةةةة، و ةةةةةغر شجةةةةةس ا،ةةةةةط، و ةةةةةام و ةةةةةو  الضةةةةةحط. ويف 
الفلمةات، و ةام تناسةب  عوبات يف بعر األل او، وكثافةة انةنهة، و ةعوبة اإلمةالة، و ةوا 

  جةةودة مرشلةةة التحليةة  الصييف األولالتةةاريحات اللغويةةة مةةجت مةةا مةةر سةةابةاً. أمةةا اإلجيابيةةات  يف 
والرتكيةةةب، ومثةةةة فا ةةةاة يف وةةةراةة الةةةرف مةةةجت الركةةةة أو التنةةةويا، وتعةةةرف اتسةةةس والةةةرف وال عةةة  

وةةةراةة وتعحةةةا  ومتييز ةةةا يف اجلمةةة ، وو ةةةو  السةةةور، وتسلسةةة  الةةةارو ، وتةةةرابط فةةةروع اللغةةةة مةةةا
  تناسةةةب احملتةةةوا مةةةجت النمةةةو العةلةةةً للط ةةة ، والتوسةةةجت يف الصيييف الثيييانيوتةةةاريحات لغويةةةة. يف 

التةةاريحات اللغويةةةة، وو ةةةو  ألسةةةوص التعحةةةا وجود ةةةا، وكةةةتلا جةةةودة التلةةةويا والرسةةةوم، وتنةةةوع 
ر   جةودة األسةئلة الةي تعةةب األألاإةيا، ووجةود السةو الصيف الثاليثدرو  الةراةة و وهلا. يف 

انعمة، وو جت الفلمات اجلاياة يف مج ، وجودة ختا ألسوص اإلمةالة الةا ةاحي وغةا اننمهةور، 
 ووجود وسس للكط، والطحا ة اجلياة، وو و  الرسوم، وتعزيز الةيس واتملا ات.   

حتلية  حمتةوا كتةا  تعلةيس الةةراةة والفتابةة للسةل األوا  ل يفة صالح السيمير ك -9-7
، 1991انملفةةة العربيةةة السةةعودية وتةوميةة  يف  ةةوة معةةايا ا،ةةمة الرتبويةةة،  اتبتةةاا ً للحنةةات يف

 (.وزارة الرتبية والتعليس يف انملفة العربية السعودية -)حبث
اف الاراسة إىل حتلي  حمتوا كتا  السل األوا اتبتاا ً   أهداف البحث: -9-7-1

  وة معايا ا،مة الرتبوية.التحي وررت  الر اسة العامة لتعليس الحنات وتةومي  يف 
وا مةةةة  – 1وةةةوا س حتليةةة  احملتةةةوا وتةوميةةة  وتتمثةةة  فيمةةةا يلةةةً   أدوات البحـــث: -9-7-0

وا مةةةةةةة حتليةةةةةة  الةةةةةةةيس  - 3وا مةةةةةةة حتليةةةةةة  انهةةةةةةارات الفتابيةةةةةةة،  - 0حتليةةةةةة  انهةةةةةةارات الةرا يةةةةةةة، 
 وا مة معايا تةوم احملتوا. - 6واتملا ات، 

 أبرئ نتائ  الدراسة:  -9-7-3
أسةةة رت ألتةةةا ة التحليةةة   ةةةا تسةةةنيل احملتةةةوا إىل ًةةةالث فئةةةات ر يسةةةة أوهلةةةا انهةةةارات  - 1
 – 2.13ارة ر يسةةةةة وتراوشةةةةت معةةةةامالت ات ةةةةاو احمللةةةةالت بةةةة  )ة( مهةةةة16ا )ةة و اد ةةةةةالةرا يةةةة

األيهةةةا انهةةةارات الفتابيةةةة و ةةةاد ا )1.22 ( مهةةةارة ر يسةةةة، وتراوشةةةت معةةةامالت ات ةةةاو 13( ًو
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الثهةةةةةا الةةةةةةيس واتملا ةةةةةات و ةةةةةاد جمات ةةةةةا )1.22 و 2.17احمللةةةةةالت بةةةةة  )  شةةةةةرة ( 12( ًو
 (.1.22 – 2.41جماتت وتراوشت معامالت ات او احمللالت ب  )

فةةروو مات دتلةةة بةة  رتراة انعلمةةات الةةال    نةةاا ي   لةةاحملتةةوا وتةوميةة ألتةةا ة حتليةة   – 0
ورتراة الةال     سةنوات، أو  ما سا كتا  تعليس الةراةة والفتابة للسل األوا اتبتاا ً درّ 
التاليةة    احملتةوا وتنمهيمة سن  أكثر ما    سنوات شوا ماا حتةق ك  ما معةايا اختيةاردرّ 

فةةروو مات دتلةةة   نةةااالغر ةةية والشةةموا والواوعيةةة، وانالةمةةة، والاوةةة، والتفامةة ، والتةةواز . و 
مةةةا  ةةة  سةةةنوات سةةةا أكثةةةر ( بةةة  رتراة انعلمةةةات الةةةال  درّ 2.221إشسةةةا ية  نةةةا مسةةةتوا )

شةوا مةاا حتةةق معيةار اتسةتمرار و ةو أشةا معةايا ورتراة اللوا  درسا أو  مةا  ة  سةنوات 
 تنمهيس احملتوا.

دراسةةة حتليليةةة تةومييةةة لفتةةا  التطحيةةةات اللغويةةة للسةةل  ع ييا محمييد أبييو جبييينك -9-8
 (. ما  -اجلامعة األردألية -، )رسالة ماجستا1996التاسجت األساسً، 

حتليةةة  كتةةةا  التطحيةةةةات اللغويةةةة للسةةةل التاسةةةجت األساسةةةً اف البحـــث: أهـــد -9-8-1
 سوأل .وتةومي  ما وجهة ألمهر انعلم  وانعلمات التيا يارّ 

( فةةرة، وللت كةا مةا  ةاو األداة وةام 56اسةتحاألة مفوألةة مةا ) أدوات البحث: -9-8-0
ت  ةةةا اسةةةتكرا  معامةةة  الثحةةةابو الحاشةةةث بعر ةةةها  لةةةى جلنةةةة حمفمةةة  مةةةا موحي اتختسةةةاص، 
 (.2.13 ريق اإل ادة باستكاام معادلة معام  اترتحاط لحاسو  ففا  )

 ةةاا مسةةتوا أإةةارت النتةةا ة إىل شسةةوا الفتةةا   لةةى أبــرئ نتــائ  البحــث:  -9-8-3
 اً مههةر النتةا ة فرووة  ت(. و ٪75انعايا الي ا تما ا الاراسةة، إم بلةع جممةوع انتوسةطات ) وفق

( بة  تةةايرات انعلمة  التةومييةة وتةةايرات 2.252)& =  مات دتلة إشسا ية  نا مسةتوا
بةة   ةةتك  اً وةو فر  انعلمةات، وبةة  تةةةايرا س التةومييةة وا،ةةمة يف التةةاري ، ولفةا أظهةةرت الاراسةةة

 التةايرات وانؤ   انسلفً التحي شسلوا  لي .
يةةةة، حتليةةة  كتةةةب انطالعةةةة للسةةةل الثالةةةث اتبتةةةاا ً يف انةةةاار  األمريف هوبسييينك -9-9

 (.جامعة تفسا  -، )رسالة دكتوراك 1947
حتليةة  كتةةب انطالعةةة للسةةل الثالةةث اتبتةةاا ً يف يهةةاف إىل  أهــداف البحــث: -9-9-1

 إمانةةاار  األمريفيةةة  نعرفةةة مةةاا مةةا وةةةة  سةةلس ) ارولةةا تسةةوي ( الةيمةةً يف تلةةا الفتةةب، 
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نهارة، اتلتزام ا،لةةً، ات ةالع، اإتم   لى مثاو ويس  ً  الةوة، اتشرتام، الثروة، العا  ة، ا
هةةةةةةاف إىل معرفةةةةةةة ألسةةةةةةحة تلةةةةةةا الةةةةةةةيس يف كتةةةةةةب انطالعةةةةةةة يالسةةةةةةحة الن سةةةةةةية واجلسةةةةةةمية، كمةةةةةةا 

 وخسا سها.
حتليةةةة  احملتةةةةوا للفشةةةةل  ةةةةا تلةةةةا الةةةةةيس يف حمتةةةةوا الفتةةةةا  أدوات البحــــث:  -9-9-0

 انارسً.
شسةب  لى سلة تو   إىل أ  الةيس الثماو جاةت متسل أبرئ نتائ  البحث: -9-9-3

تفرار ةةا يف مجيةةجت الفتةةب احملللةةة و لةةى النحةةو التةةام  ويمةةة اتلتةةزام ا،لةةةً شسةةلت  لةةى أ لةةى 
،  b1السةةحة، وانهةةارة، والةةةوة، وات ةةالع، واتشةةرتام، والثةةروة، والعا  ةةة،  ةةاا كتةةا  فتفةةرار، 

كتةب   ف   ويمة السحة اجلسمية والن سية شسةلت  لةى أ لةى تفةرار. ووةا اسةتنتة الحاشةث أ 
افتةةار  ةا  الً ضةفب أ  يفةو  توزيعهةا منتمهمةاً، انطالعة ت تةر إىل التوزيجت اننتمهس للةيس، الةي جية

  تك الفتب إىل الةيس الي تثا األتحاك الطلحة يف  تك انرشلة.
حتليةةة  حمتةةةوا كتةةةب انطالعةةةة الةةةي تةةةار  يف انرشلةةةة اتبتاا يةةةة مةةةا  أبركرومبييييك -9-12

، (1946ىت السةةةةل السةةةةاد  يف الوتيةةةةات انتحةةةةاة األمريفيةةةةة، )السةةةةل األوا اتبتةةةةاا ً شةةةة
 .جامعة كولومحيا

تشةةكيص الةةةيس ا،لةيةةة انوجةةودة يف ملةةل الفتةةب، ومعرفةةة  أهــداف البحــث: -9-12-1
( ويمةةةة 02إىل أحي شةةةا  حةةةةت مراشةةة  النمةةةو ا،لةةةةً لةةةة )لةةةوراأل  كةةةولم ( الةةةي حتةةةوحي  لةةةى )

 خلةية.
تةةةوا للفشةةةل  ةةةا تلةةةا الةةةةيس يف حمتةةةوا الفتةةةب حتليةةة  احملأدوات البحـــث:  -9-12-0

 انارسية.
النتا ة أ  الفتب وا ركةزت  لةى غةر  التعةاو  أظهرت  أبرئ نتائ  البحث: -9-12-3

ورو  انسةةا اة مةابةة  ولةةة يف الرتكيةةز  لةةى ات تمةةاد  لةةى الةةن  ، وتحةةاي  السةةلوا، والسةةاو.  
ةةاً نةيةا )لوراأل (  يف مراشة  الثالةث اتبتةاا ً أكثةر الفتةب تطحيالسةل كما ظهةر أ  كتةا  

فتةةا  انطالعةةة ففتةةا  السةةل األوا فالنمةةو ا،لةةةً، يليهةةا كتةةا  انطالعةةة للسةةل السةةاد ،  
فتةةا  انطالعةةة للسةةل الرابةةجت، وظهةةر أ  كتةةا  انطالعةةة للسةةل ا،ةةام   ةةو فللسةةل الثةةاو، 

انطالعةةة إىل أوةة  الفتةةب تطحيةةةاً نراشةة  لةةوراأل ، كمةةا تو ةة  الحاشةةث مةةا خةةالا حتليلةة  لفتةةب 
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 ًالث ألتا ة  ً 
  كتةةب انطالعةةة للمرشلةةة اتبتاا يةةة حتتةةوحي  لةةى وةةيس خلةيةةة، ولفنهةةا   تتةةوزع بسةةورة إ – 1

 متساوية ب  الس وف.
 إ  بعر ان ا يس واألففار الر يسة ورد مكر ا أكثر ما غا ا يف الفتا  الواشا. – 0
 غا ا. إ  كتب انطالعة حباجة إىل ويس خلةية أكثر ما – 3
 موقع البحث من الدراسات السابقة -9-11

، مةةةا هةةةا، وحتليةةة  منا جاللغةةةة العربيةةةة تنو ةةةت الاراسةةةات السةةةابةة بةةة  حتليةةة  حمتةةةوا كتةةةب
فتةارة كةا  معيةار التحلية   ةو رأحي انعلمة ، وتةارة أخةرا كاألةت  ،خمتل ةة معاياخالا استكاام 

ب  ةةتك الاراسةةات اسةةتكامت األ ةةااف ا،ةةمة الرتبويةةة، وأشياألةةاً كةةا  سةةلس الةةةيس، ولفةةا أغلةة
لتحليةةة  الفتةةةب الاراسةةةية   اً الرتبويةةةة معيةةةاراً للتحليةةة ، ممةةةا يؤكةةةا أايةةةة األ ةةةااف بو ةةة ها معيةةةار 

تربويةةة معياريةةة للسةةل األوا مةةا التعلةةيس األساسةةً لتفةةو  لةةتلا وامةةت الحاشثةةة بحنةةاة أ ةةااف 
يف  معيةةةةاراً لتحليةةةة  حمتةةةةوا كتةةةةب السةةةةل األوا اتبتةةةةاا ً للغةةةةة العربيةةةةة انطةةةةورة وانطحةةةةةة شاليةةةةاً 

  نعرفةةةةة مةةةةاا حتةيةةةق  ةةةةتك الفتةةةةب لا ةةةةااف الرتبويةةةةة، وخا ةةةةة أ  اجلمهوريةةةة العربيةةةةة السةةةةورية
اللغةة العربيةة يف السةل  كتةبتربويةة معياريةة يف حتلية   الاراسات السابةة   تتناوا بنةاة أ ةااف 

 األوا ما التعليس األساسً.
 

 قائمة المعايير التي بنتها الباحثة -12
حتليةةة  األ ةةةااف العامةةةة وا،ا ةةةة للغةةةة العربيةةةة يف يمةةةا يلةةةً انعةةةايا الةةةي ا ةةةا ا الحاشثةةةة يف ف

الرتبيةةةةة يف اجلمهوريةةةةة العربيةةةةة السةةةةل األوا اتبتةةةةاا ً كمةةةةا ألةةةةص  ليهةةةةا وسةةةةس اننةةةةا ة يف وزارة 
السةةل األوا بنةةاة أ ةةااف مةةادة اللغةةة العربيةةة يف أيضةةاً  ةةتك انعةةايا يف ا تمةةات السةةورية، ووةةا 

 مرتحة  لى التوام  و تك انعايايف اجلمهورية العربية السورية،  اتبتاا ً
 شسب أدبيات كتب اننا ة. لى غ األ ااف الرتبوية و معيار   – 1
 شاجات ال رد. معيار - 0
 معيار شاجات اجملتمجت. - 3
   .جماتت تسنيل األ ااف -6
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 حسب أدبيات كتب المناه على غ األهداف التربوية و معيار ص -12-1
( مرجعةةةةاً  ربيةةةةاً وأجنحيةةةةاً يف اننةةةةا ة وردت يف ختةةةةام  ةةةةتا ال سةةةة  16إىل )الحاشثةةةةة  تدا ةةةة

( معيةةةاراً ورتحةةةت  ةةةتك 06عةةةايا )غ األ ةةةااف الرتبويةةةة، وبلةةةع  ةةةاد  ةةةتك انو تناولةةةت معةةةايا  ةةة
انعةةايا تنازليةةاً  لةةى شسةةب تفةةرارات ورود ةةا يف تلةةا انراجةةجت ووةةا بلةةع الةةا األ لةةى للتفةةرارات 

، وبلةع  ةاد انعةايا الةي شسةلت  لةى الةا تفةراراً واشةااً  (1، وبلع الةا األد  )تفراراً  (11)
ومةةا فةةوو وبالتةةام بلةةع  ةةاد انعةةايا ( معةةايا، وا تمةةات انعةةايا الةةي تفةةررت مةةرت  4األد  )

يف حتلي  األ ااف العامة وا،ا ة للغةة العربيةة يف السةل  ( معياراً، و تك انعايا ا تمات11)
األوا اتبتةةةاا ً كمةةةا ألةةةص  ليهةةةا وسةةةس اننةةةا ة يف وزارة الرتبيةةةة يف اجلمهوريةةةة العربيةةةة السةةةورية، 

السةةل األوا مةةا التعلةةيس للغةةة العربيةةة يف  ةانعياريةة غ األ ةةااف الرتبويةةةو  ةةوا تمةةات أيضةةاً يف 
 (1اجلاوا روس ) . األمهراألساسً
 حاجات الفرد معيار -12-0
لاجةةات ال ةةرد واسةةتنات  اً عيةةار بو ةة   ملو لاجةةات ال ةةرد، سةةا تمةةات الحاشثةةة تسةةنيل ما 
 حتلي  األ ااف العامةة وا،ا ةة للغةة العربيةة يف السةل األوا مةا التعلةيس األساسةً كمةايف  إلي 

يف أيضةةاً  واسةةتنات إليةة  ألةةص  ليهةةا وسةةس اننةةا ة يف وزارة الرتبيةةة يف اجلمهوريةةة العربيةةة السةةورية،
، السةةل األوا مةةا التعلةةيس األساسةةًللغةةة العربيةةة يف  انعياريةةة  ةةوغ مضةةام  األ ةةااف الرتبويةةة
 وفيما يلً تسني   لاجات ال رد 

اجةةات ال يزيولوجيةةة األساسةةية لو الاجةةات اإلألسةةاألية يف  ةةرم متةةار  أساسةة  السةة ةةنل ما
 وومت  الاجة إىل حتةيق التات. 

لو شاجةةات ال ةةةرد إىل وسةةم  أساسةةةي  اةةا الاجةةةات ال يزيولوجيةةة األساسةةةية أو سةةةوسةةس ما
الاجات الناإئة  ا الرما ، والاجات الي أ لق  ليهةا اسةس مةا بعةا الاجةات األساسةية أو 

 تةسةيس  ةتك الاجةات متارجةة مةا الةا ةاة إىل الةمةة الاجات الناإئة  ا النمو. وفيمةا يلةً 
 ( 53 – 52، ص  1911)فطيس،مجاا، 

 الاجات األساسية أو الاجات الناإئة  ا الرما  - 1
 الاجات ال يزيولوجية األساسية كالاجة إىل الطعام والشرا  -1-1
 الاجة إىل األما والسالمة والحعا  ا ا،طر. -1-0
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تألتماة والب. و ً الي تافعنا إىل إوامة  الوات وديةة متحادلةة و إىل الاجة إىل ا -1-3
 أ  ألسحح أ ضاة يف اجلما ة.

لاجةةةة إىل كسةةةب اتشةةةرتام والتةةةةاير. و ةةةً تلةةةا الاجةةةة الةةةي تةةةافعنا إىل تفةةةويا ا -1-4
 ففرة  يحة  ا أأل سنا والتمسا ،ا وإوناع اآلخريا ب شةيتنا يف تةاير س واشرتامهس.

 ت ما بعا الاجات األساسية أوالاجات الناإئة  ا النموالاجا -0
 الاجات انعرفية  أحي الاجة إىل انعرفة وال هس واتستفشاف. -0-1
 الاجات اجلمالية والتناسق والنمهام. -0-0
 شاجات حتةيق التات ومعرفة وارا ا. -0-3
 حاجات المجتمعيحتوي على عيار م -12-3

الةةي تناولةةت شاجةةات اجملتمةةجت وليلةةة جةةااً، و أ  الاراسةةات الةةي  تشمهةةت الحاشثةةة أ  انراجةةجت
تتنةةةاوا شاجةةةةات اجملتمةةةجت السةةةةورحي تفةةةاد تفةةةةو  غةةةةا موجةةةودة. ووةةةةا فرغةةةت الحاشثةةةةة الاجةةةةات 

( شاجةةة، وشسةةحت 16( مراجةةجت فحلةةع  ةةاد ا )4مةةا خةةالا )شسةةلت  ليهةةا اتجتما يةةة الةةي 
الةي  (، وبلةع  ةاد الاجةات1الةا األد  ) (، و بلع 4تفرارا ا، فحلع الا األ لى لتفرارا ا )

شسةةلت  لةةى الةةا األد  شةةاجت ، وا تمةةات الحاشثةةة الاجةةات الةةي تفةةررت مةةرت  فةة كثر، 
اجتما يةةةة، واسةةةتحعات الاجةةةات الةةةي   تتفةةةرر سةةةوا مةةةرة واشةةةاة وبالتةةةام  شاجةةةات بو ةةة ها

 (.0). األمهر اجلاوا روس شاجة( 10الي مت ا تماد ا ) الاجاتسيفو   اد 
 مجاالت تصنيف األهداف -12-4
حتلي  األ ةااف العامةة وا،ا ةة للغةة العربيةة يف السةل األوا اتبتةاا ً  الحاشثة يف  ت تماا

يف  ةةوغ أ ةةااف كمةةا ألةةص  ليهةةا وسةةس اننةةا ة يف وزارة الرتبيةةة يف اجلمهوريةةة العربيةةة السةةورية، و 
،  لةةى تسةنيل بلةةوم لا ةةااف يف  سةةًالسةةل األوا مةةا التعلةيس األسايف  انعياريةة اللغةة العربيةةة

اجملةةةاا انعةةةريف، وتسةةةنيل كراًةةةووا وزمال ةةة  يف اجملةةةاا الوجةةةااو، وتسةةةنيل الزابيةةةت  حسةةةو  يف 
  اجملاا السً الركً.

يف بنةةاة أ ةةااف اللغةةة حتليةة  األ ةةااف، و  ووةةا استضةةاةت الحاشثةةة بةةانراججت اآلتيةةة يف أًنةةاة
  انعيارية العربية

ف العامةة للتعلةيس يف اجلمهوريةة العربيةة السةورية كمةا ألسةت  ليهةا األ اا - 1 – 4 – 12
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وزارة الرتبيةةة يف اجلمهوريةةة العربيةةة السةةورية وكمةةا جةةاةت يف انةةؤمتر الرتبةةوحي الثةةاو لتطةةوير التعلةةيس. 
(، انةةؤمتر الرتبةةوحي الثةةاو 1991إةةحاط  5 -0)ر اسةةة اجلمهوريةةة، اجلمهوريةةة العربيةةة السةةورية، )

 .لتطوير التعليس(
األ ةةةةةااف العامةةةةةة وا،ا ةةةةةة للغةةةةةة العربيةةةةةة يف اللةةةةةةة األوىل مةةةةةا التعلةةةةةيس  - 0 – 4 – 12

األساسً يف اجلمهورية العربية السورية كما وردت يف كتب أدلةة انعلةس هلةتك اللةةة السةادرة  ةا 
 وزارة الرتبية يف اجلمهورية العربية السورية.

وزارة الرتبيةةةة يف اجلمهوريةةةة  –ألساسةةةً اننةةةا ة انوشةةةاة نرشلةةةة التعلةةةيس ا - 3 – 4 – 12
 .0223 –العربية السورية ومسر 

 -رإةةةةاحي  عيمةةةةةة –منةةةةا ة تةةةةاري  اللغةةةةةة العربيةةةةة بةةةةالتعليس األساسةةةةةً  - 4 – 4 – 12
1991 . 
جةةةةةودت أ ةةةةةا  – ةةةةةياغة األ ةةةةةااف الرتبويةةةةةة يف مجيةةةةةجت انةةةةةواد الاراسةةةةةية  - 5 – 4 – 12
 . 0221 –سعادة 
انركةز  –ية واألس  العامة للمنا ة باوا ا،لةية العربيةة األ ااف الرتبو  - 6 – 4 – 12

 .العريب للححوث
 . 1913 –الرتبوية لاوا ا،لية 

 
ي الصــف األول مــن التعلــيم األهــداف التربويــة للغــة العربيــة  ــ -11

، كمــــا نــــق عليهــــا قســــم المنــــاه   ــــي وئار  التربيــــة  ــــي األساســــي
 الجمهورية العربية السورية، عرض وتحليل

الحاشثةةة بتحليةة  األ ةةااف العامةةة وا،ا ةةة للغةةة العربيةةة يف السةةل األوا مةةا التعلةةيس  وامةةت 
األساسً كما ألص  ليها وسس اننا ة يف وزارة الرتبيةة يف اجلمهوريةة العربيةة السةورية، ألألةا تةةوم 
بحنةةةاة األ ةةةااف الرتبويةةةة انعياريةةةة يف  ةةةوة  ةةةتك األ ةةةااف انوجةةةودة، ووةةةا ا تمةةةات الحاشثةةةة يف 

    تك األ ااف ك  انعايا انتكورة سابةاً.حتلي
األ ةةةااف العامةةةة للغةةةة العربيةةةة يف السةةةل األوا مةةةا التعلةةةيس األساسةةةً كمةةةا ألةةةص  -11-1
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اجلمهوريةةةةة  - ليهةةةةا وسةةةةس اننةةةةا ة يف وزارة الرتبيةةةةة يف اجلمهوريةةةةة العربيةةةةة السةةةةورية  )وزارة الرتبيةةةةة
 ، األوا اتبتاا ً((، دلي  معلس اللغة العربية0223العربية السورية، )

يهةةةاف تعلةةةيس اللغةةةة العربيةةةة يف السةةةل األوا مةةةا التعلةةةيس األساسةةةً إىل جعةةة  التلميةةةت وةةةادراً 
  لى 
 حتلي  الفلمات واجلم  إىل مةا جت وشروف. –1-1–11
 تركيب كلمات ما مةا جت وشروف. -11-1-0

 وراةة شروف اللغة العربية وتسميتها. -11-1-3

 .لفلمات انةروةة والسفو  والشاة وتسميتهامتييز الركات يف ا -11-1-4

 ( كلمة أساسية.622-322وراةة حتو )  -11-1-5  

أًنةةاة الةةةراةة    اكتسةةا  جممو ةةة مةةا العةةادات السةةليمة كةةاجللو  السةةحً يف  -11-1-6
والفتابة. والنمهافةة وتسةيما ألمهافةة الفتةب والةافاتر، واتسةتئتا   نةا الةاخوا وا،ةرو . ورتدا  

 الايث.

 اتستماع إىل احملادًة والةسص وانشاركة يف الوار. - 7 - 1- 11
 كتابة شروف اللغة كلها مبكتلل أإفاهلا خبط الروعة. - 8 - 1- 11
كتابة كلمات خمتارة مةا كتابة  انةةرر ومةا الفلمةات السةهلة احملسوسةة مةا  -9  - 1- 11

 خار  الفتا  بطريةة النس .

ية ودرو  احملادًةةةةةة انمهةةةةةاة للةةةةةةراةة والةسةةةةةص اسةةةةةتغالا انواوةةةةةل السةةةةة  -12 - 1- 11
وانواول الرتبوية الي تتناوا شياة الط   يف األسرة وانارسة والةً إلجةراة شةوارات مةجت السةغار 

 يتعلمو  ما خالهلا التعحا الش وحي.

األ ةةااف ا،ا ةةة للغةةة العربيةةة يف كةة  مهةةارة مةةا مهةةارات اللغةةة العربيةةة يف السةةل  -11-0
لةةيس األساسةةً كمةةا ألةةص  ليهةةا وسةةس اننةةا ة يف وزارة الرتبيةةة يف اجلمهوريةةة العربيةةة األوا مةةا التع

 السورية
 التعبير ●

 ما خالا درو  التهيئة اللغوية واحملادًة انمهاة لارو  الةراةة 
 أ  يسمً األإياة الي تتناوهلا درو  التهيئة أو الةراةة. - 1
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 لواردة يف درو  التهيئة والةراةة.أ  يتزود مبجمو ة ما ان ردات اللغوية ا - 0

 أ  وسا ل ظ األمناط اللغوية األولية مما ورد يف مج  درو  الةراةة. - 3

 أ  يستكامها يف مواول   ية. - 4

 أ  يفتسب جممو ة ما انعارف والعادات واتملا ات والةيس السليمة.  - 5

 المحا ثة ●
 خالا الوار انتحادا مجت انعلس.أ  يعم  ا مو وع مع  تعحااً إ وياً ما  - 1

 أ  يتزود مبجمو ة ما ان ردات الي يتضمنها انوول التعحاحي. - 0

 أ  يسرد موو اً وسااً ما مواول وسة تةام ل  مستعيناً بالتمثي . - 3

 أ  يعم  ا مشا اات  الشكسية. - 4
 أ  يزداد فهم  لحيئت  احمليطة ب  حباود إدراك  ويعم  نها. - 5

 القراء  ●  
 أ  يةرأ اجلم  وان ردات انةامة إلي  وراةة جهرية سليمة. - 1
 أ  ي هس معاو اجلم  والفلمات انةامة إلي . - 0

 ب إفاا الروف يف الفلمات. ت أ  جيرد ان ردات إىل شروفها باتستناد إىل معرف - 3

 أ  يتعرف الروف ش  يسمجت أ وا ا ويسميها. -4

 فق خمارجها السحيحة.أ  ينطةها و  - 5

 أ  يركب كلمات ومةا جت ما شروف كاملة وفق محادئ الفتابة العربية. - 6

 أ  يتعرف الركات والتسف  والشاة والتنويا. - 7

 أ  مييز يف ألطة  ب  ل ظ شروف العلة انماودة وانةياة. - 8

 وبيئت .( كلمة أساسية يف جماتت متنو ة تتس  حبيات   622أ  يةرأ حتو )  - 9

 أ  يفتسب مما ورأ واراً ما اتملا ات اإلجيابية ومحادئ السلوا السليس.  - 12
 تحليل أهداف الصف األول -11-3
 : تحليل األهداف العامة للصف األول11-3-1

بنةةةةاة  لةةةةى انعةةةةايا انةةةةتكورة سةةةةابةاً الةةةةي ا تمةةةةا ا الحاشثةةةةة يف حتليةةةة  األ ةةةةااف العامةةةةة  
 ساسً تو لت إىل مايلً للسل األوا ما التعليس األ
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 إن األهداف العامة للصف األول
 (  شرة أ ااف. 12 اد ا )  –1
تناولةةةةةةت مهةةةةةةارات اللغةةةةةةة  العربيةةةةةةة  األربةةةةةةجت  و ةةةةةةً  الفتابةةةةةةة، والةةةةةةةراةة، واتسةةةةةةتماع،  – 0

 والتحاث.
تناولةت تنميةة  ةاد مةةا العةادات السةحية واتجتما يةةة السةليمة كةاجللو  السةةحً، و  – 3

 تئتا ، ورتدا  الايث.  لفنها  أغ لت  األألاإيا والةررت  الفرم.النمهافة، واتس
 .سلوكياً  ( مسوغاً  4  يفا اهلاف روس )  – 4
 ( وا حة. 12اهلاف روس )   تفا  ياغة  – 5
 فروو اللغة العربية بالصف األول تحليل األهداف الخاصة بكل فرو من -11-3-0 

استنات إليهةا الحاشثةة يف حتلية  األ ةااف ا،ا ةة بفة  بناة  لى انعايا انتكرة سابةاً والي 
 فرع ما فروع اللغة العربية بالسل األوا تو لت إىل مايلً 

 إ  األ ااف ا،ا ة بف  فرع ما فروع اللغة العربية بالسل األوا 
ا خالهلةةةةا أ ةةةةااف التعحةةةةا واحملادًةةةةة والةةةةةراةة، وأغ لةةةةت أ ةةةةااف الفتابةةةةة والتةةةةاريب مةةةة - 1

ماع واألألاإةةيا واحمل وظةةات،  لةةى الةةرغس مةةا ورود  ةةتك ال ةةروع يف كتةةا  السةةل اللغةةوحي واتسةةت
األوا، و لى الرغس ما أ  األ ااف ا،ا ة بالسل األوا تناولت  تك ال روع   ةاا األألاإةيا 

 واحمل وظات.
 أهداف التعبير  - 0
 (  سة أ ااف. 5تفوألت ما )  - 0-1
ردات مةةا خةةالا درو  التهيئةةة والةةةراةة، تناولةةت تزويةةا الطالةةب مبجمو ةةة مةةا ان ةة - 0-0

ول ةةةةةظ األمنةةةةةاط اللغويةةةةةة الةةةةةواردة يف درو  الةةةةةةراةة واسةةةةةتكاامها يف مواوةةةةةل  ةةةةة ية، واكتسةةةةةا  
 جممو ة ما انعارف والةيس والعادات السليمة.

 ( األوا والرابجت وا حة. 6 -1  تفا  ياغة اهلاف  )  - 0-3
 كية وابلة للةيا .( الثاو سلو  0  تفا  ياغة اهلاف )  - 0-4
( ا،ةةةةام    تفةةةةا حمةةةةادة،إم   يةةةةتكر فيهةةةةا تلةةةةا  5 ةةةةياغة اهلةةةةاف )   تفةةةةا  – 0-5

 لاا الطالب. وانعارف والةيس والعادات السليمة الي ستنم
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 أهداف المحا ثة   - 3
 (  سة أ ااف. 5تفوألت ما )  -3-1
ع معةةة ، والتةةةزود تناولةةةت تنميةةةة وةةةارة الطالةةةب  لةةةى الةةةوار مةةةجت انعلةةةس شةةةوا مو ةةةو  -3-0

مب ردات جاياة، وسرد وسة، والتعحا  ا انشا اات الشكسية، والتعحةا  ةا بيئتة  مةا خةالا 
 فهم  هلا.
 ( الثاو وا،ام   ياغة سلوكية. 5 – 0اهلافا  )   يسع  –3-3
 أغ    اف مهس و و تاريب الط    لى رتدا  الايث والوار. – 3-4
 اف القراء أهد –  4
 (  شرة أ ااف. 12ت ما ) تفوأل – 4-1
 غة سلوكية.ياغة  و   تفا مس – 4-0
  ياغة اهلاف الثالث غا وا حة. – 4-3
  واد  تك الةيس. ( العاإر تنمية الةيس، ولفن   12تناوا اهلاف )  – 4-4

مةةةا خةةةالا مةةةا تةةةةام واسةةةتناداً إىل انعةةةايا انعتمةةةاة يف حتليةةة  األ ةةةااف تلكةةةص الحاشثةةةة مةةةا 
 ا يلً تو لت إلي  مب

  ياغة وا حة.  ة  تفا األ ااف دا ماً مسوغ -1
  ياغة سلوكية وابلة للةيا . ةو  تفا دا ماً مسوغ -0
 دا ماً مسوغة  وغاً حماداً. و  تسع -3
 و  تفا دا ماً األ ااف منسحة  لى ما يةوم ب  انتعلس، وإمنا  لى ما يةوم ب  انعلس. -4
كاألةةةةت تسةةةةاغ بانسةةةةار السةةةةريح، وأخةةةةرا بانسةةةةار   و  تسةةةةع ب سةةةةلو  موشةةةةا  فتةةةةارة –5
 انؤوا.
وتناولت األ ااف العامةة للسةل األوا مهةارات اللغةة  العربيةة  األربةجت  و ةً  الفتابةة،  -6

والةةةراةة، واتسةةتماع، والتحةةاث، كمةةا تناولةةت تنميةةة  ةةاد مةةا العةةادات السةةحية واتجتما يةةة 
ورتدا  الةةايث، لفنهةةا  أغ لةةت األألاإةةيا  السةةليمة كةةاجللو  السةةحً، والنمهافةةة، واتسةةتئتا ،

 والةررت  الفرم.
مةا أما األ ااف ا،ا ة بف  فرع مةا فةروع اللغةة العربيةة بالسةل األوا، فةةا تناولةت  -7
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أ ةةةةةةااف التعحةةةةةا واحملادًةةةةةةة والةةةةةةراةة، وأغ لةةةةةةت أ ةةةةةااف الفتابةةةةةةة، والتةةةةةاريب اللغةةةةةةوحي،  خالهلةةةةةا
ا ورود  ةتك ال ةةروع يف كتةا  السةةل األوا، واتسةتماع، واألألاإةيا واحمل وظةةات،  لةى الةةرغس مة

و لةةةةى الةةةةرغس مةةةةا أ  األ ةةةةااف ا،ا ةةةةة بالسةةةةل األوا تناولةةةةت  ةةةةتك ال ةةةةروع  ةةةةاا األألاإةةةةيا 
واحمل وظات، و نا ألستطيجت الةوا   تفةا األ ةااف ا،ا ةة بفة  فةرع مةا فةروع اللغةة  متطابةةة 

 مجت األ ااف العامة للسل األوا كما جيب.
 أجابت  ا أسئلة الححث الثالًة األوىل، و ً وبتلا تفو  الحاشثة وا 

 ؟ السل األوا ما التعليس األساسًما واوجت األ ااف العامة للغة العربية يف  -1
 ؟ السل األوا ما التعليس األساسًما واوجت األ ااف ا،ا ة للغة العربية يف  -0
العربيةةةة يف  مةةةا مةةةاا التوافةةةق بةةة  األ ةةةااف ا،ا ةةةة و األ ةةةااف العامةةةة لتةةةاري  اللغةةةة -3

 ؟ السل األوا ما التعليس األساسً
 الصيييف األول مييين التعلييييم األساسييييللغييية العربيييية فيييي  التربويييية المعيارييييةاألهيييداف  ●

 الباحثة في ضوء المعايير السابقةقبل المقترحة من 
السةةةةةل األوا مةةةةةا التعلةةةةةيس فيمةةةةا يلةةةةةً انشةةةةةروع انةةةةةةرت  لا ةةةةةااف الرتبويةةةةة للغةةةةةة العربيةةةةةة يف 

السل األوا مةا التعلةيس ا،ا ة لتاري  اللغة العربية يف و األ ااف العامة ، تضمايو  األساسً
عتمةةا معيةةاراً لتحليةة  حمتةةوا كتةةب تالحاشثةةة  ةةتك األ ةةااف مةا أجةة  أ   أ ةةاتووةةا األساسةً. 

 .  السل األوا ما التعليس األساسًاللغة العربية يف 
اتبتةةةاا ً والةةةي ألسةةةت يف  ةةةوة أ ةةةااف السةةةل األوا  الحاشثةةةة  ةةةتك األ ةةةااف بنةةةتووةةةا 

 ليهةةا اننةةا ة اجلايةةاة يف وزارة الرتبيةةة مسةةت ياة مةةا ألتةةا ة التحليةة  الةةي تو ةةلت إليهةةا الحاشثةةة،  
 ر ةتها  لةى جلنةة حتفةيس واسةت ادت كما ا تمات يف إ ةااد ا  لةى انعةايا انةتكورة سةابةاً، و 

 )األمهر انلحق(. ما رترا هس.
 يلصف األول البتدائل العامةاألهداف  ●

 يهاف تعليس اللغة العربية يف السل األوا اتبتاا ً إىل ما يلً 
 أ  يت ا   مجت ما يستمجت إلي  ما حمادًة ووسص ويشارا يف الوار. -1
أ  يفتسةةةةب الةةةةةارة  لةةةةى التعحةةةةا الشةةةة وحي يف شةةةةاود ان ةةةةردات واألمنةةةةاط اللغويةةةةة الةةةةي  -0

 تعلمها يف احملادًة والتعحا والتاريب اللغوحي.
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 طق أ وات الروف العربية ألطةاً سليماً ما خمارجها السحيحة، ويسميها.أ  ين -3
 1(622 – 322ي يةةرتاو   ةةاد ا بةة  ) أ  يةةةرأ جممو ةةة مةةا الفلمةةات األساسةةية الةة -4

 يف مج  متنو ة وراةة جهرية مرا ياً يف وراة ا الركات والسفو  والشاة وانا والتنويا.
ل أإةةةةفاهلا وخبةةةةط النسةةةة ، وخةةةةط الروعةةةةة كتابةةةةة أ  يفتةةةةب شةةةةروف اللغةةةةة كلهةةةةا مبكتلةةةة -5

  حيحة.
 ة اإلمالة اننةوا واننمهور، مجت  حطةاًل وساة بطريةةات ومجةأ  يفتب كلم -6

 الفلمات بالركات مميزاً ب  الركات الطويلة والةساة والسفو  والشاة والتنويا.
 أ  ول  الطالب ما مَر ب  ما كلمات ومج  إىل مةا جت وشروف. -7
 أ  يركب كلمات ما مةا جت وشروف. -8
 ( استكااماً  حيحاً.ويس ) النةطة والنةطت  وال ا لةأ  يستكام بعر  المات الرت  -9
 أ  و ظ وينشا  اداً ما األألاإيا واآليات الةررتألية. -12
 أ  يعم  ا ميوا إجيابية حتو الةراةة. -11

 .د يف أ ااف وزارة الرتبيةلةا ا تمات الحاشثة  تك األروام بناة  لى ما ور  -1
 أ  يرا ً العادات السحية السليمة يف جلست  يف أًناة الةراةة والفتابة. -10
 أ  يعم  ا رتدا  الايث والوار. -13
 اجلرأة والثةة بالن   يف أًناة تعحاك  ا شاجات  وا تمامات .بأ  يتحلى  -14
 ة جساك وأدوات  وكتح .أ  يطحق العادات السحية السليمة انتعلةة بنمهاف -15
 .يتعاو  مجت زمال   يف تن يت بعر األألشطة الس يةأ   -16
 األهداف الخاصة بكل مهار  من مهاراض اللغة العربية في الصف األول البتدائي ●
 الكتابة ●  
 أ  ول  ما مر ب  ما كلمات ومج  إىل شروف. -1
 أ  يركب كلمات مات مع  ما مةا جت وشروف. -0
 يز الروف انتةاربة يف الفتابة. أ  مي -3
أ  يفتةةةةب شةةةةروف اللغةةةةة كلهةةةةا مبكتلةةةةل أإةةةةفاهلا وخبةةةةط النسةةةة  وخةةةةط  الروعةةةةة كتابةةةةة  -4

  حيحة.
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أ  يفتةةةةب الفلمةةةةات مةةةةا كتابةةةة  انةةةةةرر ومةةةةا الفلمةةةةات السةةةةهلة احملسوسةةةةة مةةةةا خةةةةار   -5
 ة.سليمكتابة وخبط الروعة   ،الفتا  خبط النس 

ًً  ،أ  يفتب كلمات -6    ة بطريةة اإلمالة اننةوا واننمهور.وسا  ومجاًل
 ( اسةتكااماً  ةحيحاً ويس )النةطة والنةطتة  وال ا ةلةأ  يستكام بعر  المات الرت  -7 

 يف الفتابة.
 يف أًناة الفتابة. جيل  جلسة  حية سليمةأ   -8  
 .يفتب خبط مرتب وألمهيلأ   -9  

 أ  مييز الركات يف الفتابة. -12
 القراء  ●
 وألسو اً وساة وراةة سليمة معمة. ،ومجالً  ،لماتأ  يةرأ ك -1    
 أ  مييز ب  الركات الةسار والطواا ، والسفو  والتنويا والشاة يف الةراةة. -0    
 أ  مييز ب  الالم  الشمسية والةمرية يف الةراةة. -3     

 .ماً ما خمارجها السحيحة  ويسميهاأ  ينطق أ وات الروف العربية ألطةاً سلي -4    
( كلمةةةة أساسةةةية يف  مجةةة  متنو ةةةة 622ةةةة322أ  يةةةةرأ جممو ةةةة مةةةا الفلمةةةات مةةةا ) -5   

 تتس  حبيات  وبيئت  وراةة جهرية.
 معاو الفلمات واجلم  الي يةرت ا. يشر أ   -6     

 .يةرأ وسساً لا  ااأ   -7    
 المحا ثة ●
هةةةا يف احملادًةةةة والتعحةةةا أ  يعةةةم إةةة وياً يف شةةةاود ان ةةةردات واألمنةةةاط  اللغويةةةة الةةةي تعلم -1

  ا مات  و ما شول .  والتاريب اللغوحي
 رتدا  الايث والوار. يتحاث مرا ياً أ   -0
 الستماو ●  
 أ  جييب  ا بعر األسئلة انتعلةة بنص استمجت إلي  مالآًل  لى استيعاب  ما  ع . -1
 .شوا ما استمجت إلي  يف شوار يشاراأ    -0
 .إىل ألص اتستماع أًناة ميتنجت  ا التحاث يفأ   -3
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 التدريب اللغو  ●
اتسةةةتكاام السةةةحيح لةةةحعر السةةةيع يف اللغةةةة العربيةةةة مثةةة   األفعةةةاا، وانحتةةةاأ  أ  مييةةةز - 1

اجلمةجت و وا،م، والنااة، وأ اة اإلإةارة، والضةما ر انن سةلة، وشةروف اجلةر، والتةتكا والت أليةث، 
 الس ة وانو وف.و وان رد، 
 التعبير ●
 كام بعر األمناط اللغوية األساسية ال سيحة استكااماً  حيحاً يف تعحاك.أ  يست -1
 أ  ميتلا جممو ة ما ان ردات اللغوية تسا اك يف درو  الةراةة واحملادًة. -0
ةة بالن   شاجات  وا تمامات يعم  ا أ   -3  .جبرأة ًو
سةةةاك وأدواتةةة  أ  يفتسةةةب بعةةةر الةةةةيس والعةةةادات السةةةحية السةةةليمة انتعلةةةةة بنمهافةةةة ج -4

 وكتح ، ما خالا انو و ات انطروشة يف درو  التعحا.
أ  يطحةةق بعةةر الةةةةيس اإلجيابيةةة يف شياتةة  مةةةا خةةالا انو ةةو ات انطروشةةةة يف درو   -5 

 التعحا. 
 
 األنا يد والمحفوظاض ●
أ  و ظ وينشا  اداً ما األألاإيا واآليات الةررتألية واألشاديث النحويةة. مبعةاا ألشةيا  -1 
 اشا يف ك  فس ، وسورة وررتألية واشاة.و 

 وبتلا تفو  الحاشثة وا أجابت  ا أسئلة الححث التالية 
السةةةةةل األوا مةةةةةا التعلةةةةةيس يف مةةةةةا األ ةةةةةااف العامةةةةةة انعياريةةةةةة لتةةةةةاري  اللغةةةةةة العربيةةةةةة  -1

السةةةل األوا مةةةا التعلةةةيس يف األساسةةةً، الةةةي سةةةيحل  مةةةا خالهلةةةا حمتةةةوا كتةةةب اللغةةةة العربيةةةة 
 األساسً ؟

   السةةةةةل األوا مةةةةةا التعلةةةةةيس يف مةةةةةا األ ةةةةةااف ا،ا ةةةةةة انعياريةةةةةة لتةةةةةاري  اللغةةةةةة العربيةةةةةة  -0
السةةةل األوا مةةةا التعلةةةيس يف األساسةةةً، الةةةي سةةةيحل  مةةةا خالهلةةةا حمتةةةوا كتةةةب اللغةةةة العربيةةةة 

 األساسً ؟
 

 نتائ  البحث -10
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يف  لغةةة العربيةةةبنةةاة  لةةى انعةةايا الةةي ا تمةةا ا الحاشثةةة يف حتليةة  األ ةةااف العامةةة وا،ا ةةة ل
السةةل األوا مةةا التعلةةيس األساسةةً كمةةا ألةةص  ليهةةا وسةةس اننةةا ة يف وزارة الرتبيةةة يف اجلمهوريةةة 

 العربية السورية، تو لت إىل النتا ة التالية 
  تفةةةةا األ ةةةةااف العامةةةةة وا،ا ةةةةة للغةةةةة العربيةةةةة يف السةةةةل األوا مةةةةا التعلةةةةيس  -10-1

ارة الرتبيةةة يف اجلمهوريةةة العربيةةة السةةورية، دا مةةاً األساسةةً كمةةا ألةةص  ليهةةا وسةةس اننةةا ة يف وز 
غة  ةةياغة سةةلوكية وابلةةة للةيةةا ، فضةةالً  ةةا  ةةياغة وا ةةحة، و   تفةةا دا مةةاً مسةةو مسةةوغة 

أألا   تفا دا ماً مسوغة  وغاً حمةاداً، و  تفةا دا مةاً منسةحة  لةى مةا يةةوم بة  انةتعلس، وإمنةا 
شةةةا  فتةةةارة كاألةةةت تسةةةاغ بانسةةةار السةةةريح،  لةةةى مةةةا يةةةةوم بةةة  انعلةةةس، و  تسةةةع ب سةةةلو  مو 

 وأخرا بانسار انؤوا.
  تفةةا األ ةةةااف ا،ا ةةةة بفةةة  فةةةرع مةةا فةةةروع اللغةةةة يف السةةةل األوا اتبتةةةاا ً -10-0

 متطابةة كما جيب مجت األ ااف العامة للسل األوا. 
 
 

 المقترحات -13
ة النتةا ة الةي تو ةلت مةا خةالا كة  مةا تةةّام، واسةتناداً إىل حتلية  أ ةااف الةوزارة، ويف  ةو 

الحاشثة إليها، ويف  ةوة انعةايا الةي اسةتكامتها، ختلةص إىل و ةجت بعةر انةرتشةات الةي ينتمهةر 
أ  تسةةةةهس يف تطةةةةوير  ةةةةوغ أ ةةةةااف اللغةةةةة العربيةةةةة وكتحهةةةةا يف السةةةةل األوا اتبتةةةةاا ً، و ةةةةتك 

 انةرتشات  ً 
 ا . ياغة األ ااف  ياغة وا حة، وحمادة، و سلوكية وابلة للةي -1
 أ  تنسب األ ااف  لى ما يةوم ب  انتعلس، ولي   لى ما يةوم ب  انعلس. -0
  وغها ب سلو  موشا، إما بانسار السريح، وأما بانسار انؤوا. -3
يةة، وو عت يف مفتحةة الةوزارة، أو يف مفتحةة   -4 شحتا لو مجعت أ ااف الوزارة كلها يف ًو

اتألرتألةت أسةوة بةحعر وزارات الرتبيةة يف الةاوا األخةرا   كلية الرتبية، أو يف مووةجت الةوزارة  لةى 
 ليسه   لى الحاشث العودة إليها.

أ  تفةةةو  األ ةةةااف ا،ا ةةةة بفةةة  فةةةرع مةةةا فةةةروع اللغةةةة العربيةةةة متطابةةةةة مةةةجت األ ةةةااف  -5
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 العامة للسل.
أ  تتضةةةما األ ةةةااف مهةةةةارات اللغةةةة العربيةةةةة كلهةةةا، اتسةةةةتماع، والتحةةةاث، والفتابةةةةة،  -6

والتاريب اللغوحي، والنشيا واحمل وظات، والةررت  الفةرم، والةايث الشةريل، و الةةيس  والةراةة،
 الرتبوية، و ام إغ اا أحي منها.

أ  تسةةةتكام  ةةةتك األ ةةةااف انعياريةةةة الةةةي أ ةةةا ا الحاشثةةةة معيةةةاراً لتحليةةة  حمتةةةوا كتةةةب  -7
األ ةةااف  السةةل األوا اتبتةةاا ً، وأ  تطةةو ر كتةةب السةةل األوا اتبتةةاا ً يف  ةةوة  ةةتك

 الي أ ات.
 

 المراجع
 المراجع العربية

 ، جامعة دمشق، دمشق.المناهج التربوية(  0226بشارة، جما ي ، اليا ، أ ا،) -
مةةةةةاا حتةيةةةةةق كتةةةةب اللغةةةةةة العربيةةةةة أل ةةةةةااف انرشلةةةةةة  (، 0221جةةةةا ، جهينةةةةةة  لةةةةً، ) -

، 0، اجمللةةةةا لنفسيييييةموليييية العلييييوع التربوييييية وا،  دراسةةةةة حتليليةةةةة -اتبتاا يةةةةة يف دولةةةةة الححةةةةريا
 ، كلية الرتبية، جامعة الححريا.3العاد
 دار ا،طايب.، الاار الحيضاة  3ط، األهداف التربوية(، 1911مجا ة ما الحاشث ، ) -
المنيييياهج (، 0223اجلمهوريةةةةة العربيةةةةة السةةةةورية، مجهوريةةةةة مسةةةةر العربيةةةةة، وزارة الرتبيةةةةة، ) -

)اللغيية  –األول إلييو الصييف السييا س  ميين الصييف –مرحليية التعليييم األساسييي  –الموحييد  
 .دمشق  مطحعة وزارة الرتبية –العلوع(  –الرياضياض  –العربية 
صيييياغة األهيييداف التربويييية والتعليميييية فيييي جمييييح (، 0221جةةةودت أ ةةةا سةةةعادة، ) -

  .األرد   الشروو، الموا  الدراسية

المؤتمر التربيو  ، (1991إحاط  5 -0ر اسة اجلمهورية، اجلمهورية العربية السورية، ) -
 .الثاني لت وير التعليم

 -مصييييا رها –تحديييييدها  –األهييييداف السييييلوكية (، 1997سةةةةا ، مهةةةةاحي حممةةةةود، ) -
 .الرياا  مفتحة العحيفات –ت بيقاتها  –صياغتها 
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معييييايير تحليييييل الكتييييب (، 1994سةةةةعيا، حممةةةةود إةةةةاكر،  مةةةةار، حممةةةةود ا ا يةةةة ، ) -
 .الرياا  دار انعر  الاولية كالمدرسية في إطار منهج البحث التربو 

تقييييويم كتيييياب لغتنييييا العربييييية للصييييف الخييييامس (  1994الس اسةةةة ة،  حةةةةا الةةةةر ا ، ) -
، األساسي من وجهية نظير المعلميين والم يرفين التربيويين فيي اإلقلييم الونيوبي مين األر ن

 جامعة مؤتة األرد ،)رسالة ماجستا(.

، لغييية العربيييية بيييالتعليم األساسييييمنييياهج تيييدريس ال(  1991 عيمةةةة، رإةةةاحي أ ةةةا، ) -
 .الةا رة  دار ال فر العريب

أسييلوب تحليييل المحتييوىك المنظميية العربييية للتربييية (  1991 ةةا ،  حةةا الةةر ا، ) -
 توأل . والثقافة والعلوعك

 راسيية تقويميية لكتيياب لغتنييا العربيية المقييرر تدريسيي  ، 1996 سةاف، حممةةا  ةارف،  -
، اجلامعةة ر المعلمين والمعلمياض فيي محافظية الارقياءللصف الثاني األساسي من وجهة نظ
 األردألية،  ما ،  )رسالة ماجستا(.

مؤسسةة  بةاوت اتواهياض حديثية فيي تيدريس اللغية العربييةك (  0220 مار، سةام، ) -
 .الرسالة

دراسةةة تةومييةةة للمسةةتويات انعرفيةةة الةةي تةيسةةها أسةةئلة   (، 0224فكةةر، مةة  إبةةرا يس، ) -
، مولييية العلييوع التربويييية والنفسيييية،  عربيةةةة واختحارا ةةا النها يةةةة للسةةل السةةةاد كتةةا  اللغةةة ال

 .، كلية الرتبية، جامعة الححريا. )رسالة ماجستا(0، العاد7اجمللا 

معويييييم المصييييي لحاض التربويييييية (، 1994اللةةةةةةاو، أ ةةةةةا شسةةةةة ، اجلمةةةةة ،  لةةةةةً، ) - 
 تب. ال للفالفويت  ، 1، طالمعّرفة في المناهج وطرق التدريس

(، األ ةةااف التعليميةةة 1996اهلل، ) حممةةا  حةةا احملحةةو ،  حةةا الةةر ا إبةةرا يس، النةةاجً،  -
أليةة، ديسةمم، اجمللةا يو  ك المولة العربية للتربيةك"للمرشلة اتبتاا ية يف انملفة العربية السعودية

 .0، العاد 16
يقياض اللغويية  راسية تحليليية تقويميية لكتياب الت ب(  1996حمما أبو جح ،  طا، ) -

 ، اجلامعة األردألية،  ما ، )رسالة ماجستا(.للصف التاسح األساسي

تعليييييم اللغيييية العربيييييية فييييي مرحليييية التعليييييم العييييياع (  0222انطلةةةةق، فةةةةر  سةةةةليما ، ) -
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، جامعةة  راسية وتقيويم –)البتدائي واإلعدا   والثيانو ( فيي الومهوريية العربيية السيورية 
)دراسةةةة مةامةةةة يف انوسةةةس الثةةةةايف الثةةةاما يف جممةةةجت اللغةةةة العربيةةةة دمشةةةق، كليةةةة الرتبيةةةة، دمشةةةق، 

 أيار. 9األردو يف 
األهيييداف التربويييية واألسيييس العامييية (، 1913مفتةةةب الرتبيةةةة العةةةريب لةةةاوا ا،لةةةية، ) -

للمنيياهج بييدول الخليييج العربيييةك المقيير  ميين المييؤتمر العيياع السييابح لييوزراء التربييية والتعليييم 
 ، مفتب الرتبية العريب لاوا ا،لية، الرياا.ج العربية في مسقطوالمعارف لدول الخلي

بعةةر اجلواألةةب الثةافيةةة يف   (، 0221النا ةةر، شسةةا جع ةةر، إةةها ، فيسةة   يسةةى، ) -
موليية ،  كتةةب اللغةةة العربيةةة انةةةررة  لةةى تالميةةت اللةةةة الثاأليةةة مةةا التعلةةيس اتبتةةاا ً يف الححةةريا

 ، كلية الرتبية، جامعة الححريا. 0العاد ،0، اجمللا العلوع التربوية والنفسية
األوا  –  ليييل معلييم اللغيية العربييية(، 0223وزارة الرتبيةةة، اجلمهوريةةة العربيةةة السةةورية، ) -

 .للمطحو ات والفتب انارسية انؤسسة العامةدمشق  اتبتاا ً، 
التواهيييياض الحديثيييية فييييي ( 1999الوكيةةةة ، شلمةةةةً أ ةةةةا، حممةةةةود، شسةةةة  بشةةةةا، ) -

 .الةا رة  دار ال فر العريب ت وير مناهج المرحلة األولوكتخ يط و 
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