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والتطورات  وامل�ستِجّدات  االعتبارات  من  جملة  دعت  لقد 
اإىل اإ�سالح منظومة الرتبية والتكوين يف بالدنا، ب�سفة عامة، 
واأقدَر  امل�ستجدات،  لتلك  م�سايرة  اأكرَث  جْعلها  اإىل  �سعيًا 
احل�سارية  اللحظة  تطرحها  التي  االأ�سئلة  عن  االإجابة  على 
بثوابت  مت�سبِّثني  �ساحلني  مواطنني  بتكوين  واأجدَر  املَعي�سة، 
ومتمتعني  اإيجابيًا،  االآَخر  على  ومنفتحني  املعروفة،  وطنهم 
التي  ال�ساملة  التنمية  لالإ�سهام يف  توؤّهلهم  بكفايات وقدرات 
انخرط فيها املغرب منذ �سنوات. والواقع اأن اإ�سالح املنظومة 
الرتبوية يف بالدنا، مل يقف عند جانب من جوانبها فقط، بل 
م�سَّ جوانَب عدة منها ذات اأهمية وا�سحة، لعل من اأبرزها 
يف  ال�رشوع  ر  تقرَّ التي  الرتبوية  والربامج  الدرا�سي  املنهاج 
الثاين من االألفية  العقد  جتديدها وتطويرها انطالقًا من َمطلع 
من  م�ستفيدًة  وخارجيًا،  داخليًا  ا�ستجّد  ما  لُتواكب  اجلارية، 
الذي  التقني  التطور  ِثمار  الديدكتيكية، ومن  الطرق  اأْحدث 
نا، ومن نتائج الدرا�سات املنَجَزة �سابقًا من  اأ�سبح �سمة ع�رشْ
قبل هيئاٍت ومراكز متخ�س�سة، ويف مقدمتها املجل�س االأعلى 
اأعلنت  والتوجيهات،  املعطيات  هذه  �سوء  ويف  للتعليم. 
فْتح  بالدنا،  يف  والتعليم  الرتبية  قطاع  على  الَو�سية  الوزارة 
منظومتنا  يف  االأ�سا�سية  العنا�رش  اأحد  وتطوير  لتجديد  الباب 

مبادئ أساسية
يف التأليف املدرسّي
)كتاب اللغة العربية .. منوذجًا(

د. فريد �أمع�ش�شـو

منها  جديد  جيل  باإنتاج  املدر�سية،  الُكتب  وهو  الرتبوية، 
التعليم االبتدائي  بْدءاً من  يراعي االعتبارات املذكورة كلها، 
كاأفق  و2015/2014   2014/2013 ما  َمْو�سِ له  د  ُحدِّ الذي 
امل�ستويات  املدر�سية املختلفة، ويف جميع  زمني الإعداد كتبه 
مّما  اأْجودها  اختيار  بعد  واالأ�سالك واملواّد، وطْبعها وتداولها 
توافرت فيه موا�سفات حمددة من�سو�س عليها، بتف�سيل، يف 

مة. الت املقدَّ دفاتر التَحمُّ

ب�سلك  اخلا�سة  الرتبوية  والتوجيهات  "الربامج  وثيقة  وتعد 
التعليم االبتدائي"، التي اأ�سدرتها مديرية املناهج، يف �سيغتها 
االإطار  الت  التحمُّ ودفرت   ،2011 اأيلول/�سبتمرب  يف  النهائية، 
 ،2011 االأول/اأكتوبر  ت�رشبن  يف  معًا  ال�سادران  واخلا�س 
الن�سو�َس املرجعية االأ�سا�سية املُعتَمدة يف تاأليف واإنتاج الكتب 
بكتب  االأمر  تعلق  �سواء  االبتدائي جميِعها،  للتعليم  املدر�سية 
التلميذ، اأو تعلق االأمر بدالئل االأ�ستاذ. وُيِهّمنا منها، يف هذا 

االإطار، كتاب اللغة العربية حتديداً.

�رشورة  االبتدائي  ال�سلك  يف  العربية  اللغة  منهاج  تطوير  اإن 
واالرتقاء  ال�سابق،  املنهاج  ثغرات  جتاوز  يف  الرغبة  اأْملتها 
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اجلديد،  مواكبة  على  القدرة  م�ستوى  اإىل  اجلديد  بالكتاب 
العربية  اللغة  تعليم  اآليات  وحت�سني  التحديات،  وجمابهة 
املدر�سية  الكتب  فاإن  كلها،  االأمور  هذه  ولتحقيق  وتعلمها. 
ت  حَر�سَ االبتدائي،  التعليم  يف  العربية  اللغة  ملادة  اجلديدة 
عدة  من  واالنطالق  االعتبارات،  من  جملة  ا�ستح�سار  على 
وطرق  ذاتها،  يف  املادة  طبيعة  باالأ�سا�س،  فر�ستها،  مبادئ 
تتوخى  التي  واالأهداف  الثالثة،  مكّوناتها  ت�رشيف حمتويات 
�سنوات  يف  التلميذ  وخ�سو�سيات  اأوىل،  وجهة  من  حتقيقها 
ح يف ما ياأتي اأهم تلك  تعلمه املبكرة من وجهة ثانية. و�سنو�سّ

االعتبارات واملبادئ:

اعتماد املَداخل البيداغوجية الثالثة التي ت�سكل املنطلقات 	•
والرهانات  عامة،  ب�سفة  الدرا�سي  للمنهاج  االأ�سا�سية 
واملق�سود  ه.  نف�سِ الوقت  يف  حتقيقها  يروم  التي  الرئي�سة 
فالكتاب  االختيار.  على  والرتبية  والكفايات،  القيم،  بها 
املدر�سي ملادة اللغة العربية يتوخى، عرب خمتِلف حماور درو�سه 
واخُلُلقية  والثقافية  الدينية  القيم  من  عدد  غْر�س  واأن�سطته، 
احل�سارية،  بُهويته  ك  التم�سُّ على  وتربيته  املتعلم،  لدى 
وحرياته  االإن�سان  حلقوق  واالنت�سار  مُبواَطَنته،  واالعتداد 
املذكور،  الكتاب  وينطلق  َدْوليًا.  عليه  متعاَرف  هو  كما 
اأبعاد  من  لها  مِلا  بالكفايات  املقاربة  من  غاياته،  لتحقيق 
التلميذ  اأ�سا�سيتني لدى  اإمناء كفايتني  وظيفية، بالرتكيز على 
يف �سلك التعليم االبتدائي؛ هما الكفاية ال�سفوية والكفاية 
الكتابية. ويعد هذا االأمر من بني م�ستِجّدات برنامج اللغة 
العربية احلايل. وي�ستهدف املدخل الثالث للمنهاج، املعتَمد 
يف تاأليف الكتاب املدر�سي بالتعليم االبتدائي، تاأهيل املتعلم 
لبناء �سخ�سيته امل�ستقلة القادرة على التمييز، وامتالك راأٍي 
خا�سٍّ ِحيال الق�سايا املطروحة للنقا�س، والت�رشف الواعي 

املُْنطِلق من قناعات ثابتة يوؤمن بها.
املدر�سي، 	• الف�ساء  داخل  الف�سيحة  العربية  اللغة  ا�ستعمال 

خمتلف  بني  الدرا�سية  الف�سول  داخل  التوا�سل  يف  �سواء 
م باللغة العربية،  مكّوناتها، اأو يف االأن�سطة املوازية التي تقدَّ
املتعلم على توظيف  الرتفيهية؛ وذلك الإقدار  تلك  فيها  مبا 
وخارجها  املدر�سة  داخل  بُي�رْش  وا�ستخدامها  اللغة،  تلك 
هذا  اأّن  على  وقواعدها،  قها  َن�سَ وا�ستبطان  كذلك، 
اال�ستخدام ال يقت�رش على مادة اللغة العربية، بل يتعدى اإىل 

�ستى املواد الدرا�سية التي تقّدم للمتعلم باللغة العربية.
تق�سيم برنامج املادة اإىل َوْحدات، مع مراعاة مبداأ التخفيف 	•

والرتكيز على الكْيف بالدرجة االأوىل. وعلى هذا االأ�سا�س، 
وحدات،  ثماين  اإىل  احلايل  العربية  اللغة  برنامُج  م  ق�سِّ فقد 

درا�سي  م�ستوى  كل  يف  خمتلفة،  جماالت  ثمانية  تتناول 
الواحدة  الوحدة  لتنفيذ  وُخ�س�س  االبتدائي.  ال�سلك  من 
للتوليف  اأن�سطٍة  واإجناز  املوارد،  اإر�ساء  بني  ما  اأ�سابيع  ثالثة 
اأ�سبوعان؛  وحدتني  كل  اإنهاء  ويعقب  والدعم.  والتقومي 
الكفاية  مناء  درجة  لتقومي  والثاين  االإدماج،  لتعلم  اأولهما 
اللغة  املذكور بربنامج مادة  الربنامج  قارّنا  واإذا  امل�ستهَدفة. 
العربية ال�سابق، يتبنّي اأنه خمفف من حيث عدُد ِفْقراته وكمُّ 
يوؤثر  اأن  دون  ولكْن  املقّررة،  وقواعده  وظواهره  ن�سو�سه 
ذلك �َسلبًا على حتقيق اأهداف الربنامج االأ�سا�سية. فالكتاُب 
على  يراهن  ال  ككل–  املنهاج  ورائه  –ومن  املدر�سي 
الفقرات  من  وافرة  جملة  باقرتاح  اأ�سا�سًا،  الَكّمي  اجلانب 
اجلودة  اإىل حتقيق  ي�سبو  بل  اللغوية،  والظواهر  والن�سو�س 
ج وعلى  والنوعية يف املحّل االأول، ويركز على ملمح التخرُّ
اأولوياٍت بعينها يف كل مرحلة تعليمية. وهو بذلك يطمح 
ن، واإىل حماولة تنزيلها على  اإىل االإفادة من بيداغوجيا التمكُّ

اأر�سية الواقع/املدر�سة املغربية.
تاّمًا، 	• اًل  ف�سْ واأجزائها  املادة  نات  مكوِّ بني  الف�سل  عدم 

واالأجزاء.  املكونات  باقي  عن  م�ستقاًل  منها  ُكاًل  يجعل 
والواقع اأن الف�سل امللحوظ، ظاهريًا، بينها اإمنا هو لت�سهيل 
املدر�سي واإبالغه بكيفية متدرجة  الكتاب  ت�رشيف حمتوى 
مكونات  بني  فالعالقة  واإاّل  الدرا�سي،  املو�سم  امتداد  على 
البيداغوجية  املرحلة  حماور  وبني  وجهة،  من  الثالثة  املادة 
من وجهة ثانية، وبني درو�س املجال من وجهة ثالثة، قائمة 
على الرتابط الوا�سح، بل على التكامل الذي يتجاوز نطاق 

مادة اللغة العربية ليجعلها ممتّدًة يف مواّد درا�سية اأخرى.
خالل 	• �سْمنيًا  وظواهرها  اللغة  علوم  قواعد  بتعليم  البْدء 

ال�سلك االبتدائي، يف خمتلف  الثالث االأوىل من  ال�سنوات 
َمَرة  ُم�سْ ب�سورة  التلميذ  اإىل  ر  مترَّ بحيث  املادة؛  مكونات 
اإىل ترديدها واإثارة  يف االأن�سطة املقرَتحة، ويق�سد املدر�س 
تعلمات  على  للتاأثري  تالفيًا  ت�سميتها  دون  من  اإليها  االنتباه 
التلميذ. وتتنّوع الظواهر املذكورة ما بني اأ�سلوبية وتركيبية 
الظواهر،  بهذه  الت�رشيح  يف  وُي�رَشع  واإمالئية.  و�رشفية 
واإعالن قواعدها، انطالقًا من ال�سنة الرابعة، ولكْن بكيفية 
جة من التح�سي�س والتلم�س، فاالكت�ساب، ثم الرت�سيخ  متدرِّ
ف املتعلُم قواعَد وظواهَر لغويًة يف  والتعميق، بحيث يتعرَّ
بوترية  ويكت�سبها  درا�ستها،  يف  ٍق  تعمُّ دون  الرابعة  ال�سنة 
ال�سنة  يتمّكن يف  اأْن  املوالية، على  ال�سنة  اأكرب يف  وب�سورة 
يف  وا�ستثمارها  تثبيتها  من  االبتدائي  التعليم  من  اخلتامية 
و�سعياِت توا�سٍل خمتلفة، ويف حّل و�سعيات – م�سكلة يف 
العلوم  تعلم  التدرج يف  اأن هذا  والواقع  ُم�سابهة.  �سياقات 
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من م�ساق عباءة اخلبري �سمن برنامج التكون املهني ملعلمي العلوم يف اأريحا.

اأْمر  عليه  ويي�رشِّ  وذهنيًا،  فكريًا  املتعلم  منوَّ  ي�ساير  اللغوية 
اكت�سابها.

ومُبقت�سى 	• والديدكتيكي:  البيداغوجي  التنويع  مراعاة 
اقرتاح  من  املدر�سي  للكتاب  منا�س  ال  كان  املبداأ،  هذا 
املوارد وتقوميها  اإر�ساء  تعلم متنوعة خالل فرتة  و�سعيات 
واأ�ْسناد  حوامل  اعتماد  ومن  واإدماجها،  وتدعيمها 
التعّلمات، وت�ستجيب حلاجيات  بناء  ت�ساعد على  متنوعة 
املتعلمني. وي�ساف اإىل ذلك �رشورة اال�ستفادة من تقنيات 
التي  الديدكتيكية  املُِعينات  �ستى  وا�ستثمار  خمتلفة،  تن�سيٍط 
ِمْن �ساأنها اأن ُت�ْسهم يف بناء املفاهيم، واكت�ساب املهارات، 
واإمناء الكفايات. وقد حَر�س الكتاُب على اأْن يتحقق مبداأ 
لتكون  املقرَتَحة  وو�سعياته  حمتوياته  يخ�س  فيما  املاُلَءمة 
اأقرَب اإىل املتعلم، وذات معنى بالن�سبة اإليه، ما ي�سّجعه على 

التفاعل االإيجابي معها.
دعامتني 	• فهما  بو�سْ بانتظام  والدْعم  التقومي  اآليتي  تفعيل 

باأدوار  ت�سطلعان  – التعّلمية،  التعليمية  رْيورة  لل�سَّ ملزمتني 
املكت�سبات  ُت�سخ�س  فبف�سلهما  االإطار.  هذا  يف  جوهرية 
التعّلمات،  ه  وتوجَّ الرتبوية،  املردودية  ن  وحت�سَّ والثغرات، 
– ويتحقق  االختالالت،  وتعاَلج  النقائ�س،  وُتتجاَوز 
اإىل حد بعيد،  املتعلمني،  بالتايل– االإن�ساف وامل�ساواة بني 

على الّرغم مما قد ُيالَحظ بينهم من فروقات.
اعتبار املتعلم حمور العملية التعليمية – التعلمية؛ فهو الفاعُل 	•

ومواقفه  ومهاراته  قدراته  واإمناء  تعلماته،  بناء  يف  املركزي 
وتوجيهه،  ومب�ساعدته  معلِّمه،  اإ�رْشاف  حتت  وكفاياته، 
ولكْن دوَن اأن يطغى ح�سوره في�سيطر على املتعلم، ويحّوله 
فيه  �سك  ال  ومما  االأعّم.  الغالب  يف  وم�ستهِلك  متقبِّل  اإىل 
يزيد  ما  منذ  الرتبوية،  منظومتنا  طال  الذي  االإ�سالح  اأن 
ب عينيه حتقيُق هذا املبداأ  ع ن�سْ على العقد من الزمن، و�سَ
املتعلم/ اأن  على  فن�سَّ  مهمة؛  اأخرى  مبادئ  جملة  �سمن 

الطفل هو منطلق اأي تخطيط اأو برنامج تربوي ي�ستهدفه، 
لذا يلزمه اأن يراعَي خ�سو�سياته وحاجياته، واأْن ي�ستح�رشه 
يف مقرراته واإ�سرتاتيجياته كافة. وباأ�سلوب اأْوَجز، فاملتعلم 
اأيِّ  يف  واملنتهى  املنطلق  غدا  احلالية  الرتبوية  االأدبيات  يف 
ممار�سة بيداغوجية اأو برنامج درا�سي؛ فمنه االنطالق، واإليه 
التي كان  التقليدية  البيداغوجيا  �ساد يف  العودة. عك�س ما 
يتبّواأ فيها املعلم دوَر القيادة املطلقة التي كانت جتعله املهيمن 
ق التعليمي التعّلمي. فقد كان هو  والفاعل االأ�سا�س يف الن�سَ
امللقن، على حني اقت�رش دور املتعلم على التقبُّل وا�ستهالك 
على  اعرتا�س  اأو  راأي،  باإبداء  له  ُي�ْسمح  اأْن  دون  يتلقاه  ما 

ن. تعليمة اأو غريها مما ُيلقَّ

عليها  األّح  التي  االأ�سا�سية  املبادئ  من  جملة  اإذاً،  تلكم، 
والتي  ببالدنا،  التعليم  االإ�سالحي اجلديد يف قطاع  الربنامج 
َيلزم اأخذها يف االعتبار الكامل لدى تاأليف الكتب املدر�سية 
اعتبارات  من  انطالقًا  �سيغت  مبادئ  وهي  اجلديد(.  )اجليل 
اأَتْينا على ِذْكر كثرٍي منها �سابقًا، وال ريب يف اأن ا�ستح�ساَرها 
ومراعاَتها والعمَل بها �سُيف�سي اإىل حتقيق ُمْنَتجات تربوية يف 

امل�ستوى املن�سود.

�أ�شتاذ يف �للغة �لعربية، وباحث تربوي- �ملغرب
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