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 التقديم والسياق -أوال 

جأحي هره املرلسة في طُاق مؼسوع الخجدًد التربىي الري اهخسهذ فُه 

ً املنهي والخػلُم الػالي والبحث الػلمي والري  وشازة التربُت الىهىُت والخهٍى

س وجىقُح البرامج الدزاطُت الخاؿت بالظلو الابخدائي. وفي هرا ًسوم  جوٍى

ت املىاهج بالىشازة باغداد ؿُؿت مىقحت للبرهامج الدزاس ي  الـدد قامذ مدًٍس

ؿُت  ؿُت  بؼسالت مؼ املػهد امللهي للثقافت ألاماَش الخاؾ بمادة اللؿت ألاماَش

ُقا ملقخلُاث دطخىز مسلص البحث الدًدالخُهي والبرامج البُداؾىحُت( جوب)

ولرا ملقخلُاث  2030-2015وللخىحهاث املحددة في السؤٍت الاطتراجُجُت  2011

ً ولرا ملامين القاهىن  51.17القاهىن إلاهاز  املخػلق بمىظىمت التربُت والخهٍى

ؿُت في زؿد وجدبؼ  .26الخىظُمي زقم  الدًىامُت التي حػسفها الؼبنت ألاماَش

املخػلق بخحدًد مساحل جفػُل الوابؼ السطمي  16الؼأن الىهني بـفت غامت 

ؿُت ولُفُت ادماحها في مجاى الخػلُم وفي مجاالث الحُاة الػامت ذاث  لألماَش

ت.   ألاولٍى

ومُدان التربُت والخػلُم بـفت خاؿت بادزث الجمػُت الى جىظُم وفي ئهاز 

ؿُت ًىم دزاس ي للخداوى بخـىؾ املؼسوع الجدًد الخاؾ ببرهامج اللؿت ألاما َش

ين مً  2021فبراًس  28بمدًىت مسالؽ ًىم  والري غسف حلىز الفاغلين التربٍى

ين  ً، مفدؼين جسبٍى ت ملهً التربُت والخهٍى أطاجرة مهىهين باملسالص الجهٍى

ؿُت  وأطخاذاث وأطاجرة ممازطين بالخػلُم الابخدائي مخخــين في اللؿت ألاماَش

ؿُت.  ولرا ممثال غً املػهد امللهي للثقافت ألام  اَش

وبىاء غلُه، فان هره املرلسة جسوم حػمُق الىقاغ حىى املؼسوع وجحلُل 

ده.  ملامُىه مؼ جقدًم مقترحاث ئحسائُت لخجٍى
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 املرجعياث والتوجيهاث املؤطرة -ثاهيا

اوسجاما مؼ الخىظُم الجدًد للبرامج الدزاطُت الري جم فُه ئغخماد زالر 

اللؿاث "الري ًقدم جـىزا مىحدا مجاالث ميسجمت ومخهاملت وخاؿت مجاى 

لخػلُم وحػلم اللؿاث وفق مىوق الخهامل بين مهازاث الاطخماع والخحدر 

والقساءة والنخابت والفهم، وبىاء الجظىز بين اللؿاث املدزطت بمسحلت الظلم 

 الابخدائي".

 26.16مً القاهىن الخىظُمي  02الفقسة  04وجفػُال ملقخلُاث املادة 

اث الخػلُم الري جلتزم فُه  ؿُت في حمُؼ مظخٍى الىشازة بخػمُم جدَزع ألاماَش

 غبر اجخاذ إلاحساءاث الخالُت:

اث ألاولي  - ؿُت في مظخٍى وكؼ غدة بُداؾىحُت مالئمت لخدَزع ألاماَش

 وإلاغدادي والخأهُلي.

ؿُت في املظخىي الابخدائي وحػمُمها. - ص ججسبت جدَزع ألاماَش  جقُُم وحػٍص

ت.وكؼ جـىز إلدماج ألاماش  -  َؿُت في الحُاة املدزطُت وألاوؼوت املىاٍش

 جخـُف ألاهس واملىاؿب املالُت الالشمت. -

 ئؿداز الترطاهت القاهىهُت والخىظُمُت الالشمت للخىفُر. -

وجماػُا مؼ مبدأ ابداء السأي بؼأن مؼسوع البرهامج الدزاس ي الجدًد 

ين املخخــين في  ؿُت غبر اػساك الفاغلين التربٍى املجاى، وزؾبت في للؿت الاماَش

د البرهامج الدزاس ي.  مىالبت وجدبؼ هرا الىزغ الىهني الهام واملؼازلت في ججٍى
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ؿُت مً أحل املىاهىت أن جسفؼ هده املرلسة الى  ازجأث الؼبنت ألاماَش

الىشازة الىؿُت والتي حػبر غً زؤٍت ومالحظاث واقتراحاث املخخــين 

ين.  التربٍى

 املشكلت ملجال اللغاثمقارهت بين اللغاث  -ثالثا

 مً حُث الحيز الصمني  ❖

اث في الىحدة  جىشَؼ غدد الظاغاث املخــت لهل لؿت حظب املظخٍى

 الدزاطُت

ؿُت اللؿت الػسبُت املظخىي   اللؿت الفسوظُت اللؿت الاماَش

 16 12 40 ألاوى 

 20 12 36 الثاوي

 24 12 24 الثالث

 24 12 26 السابؼ

 24 12 24 الخامع

 24 12 24 الظادض

 

لما ججدز إلاػازة ئلى أهه باإلكافت ئلى غدد الظاغاث املخــت لخدَزع 

اللؿخين الػسبُت والفسوظُت ملؿاث مدزطت، ًخم اطخػمالهما في ئهاز الخىاوب 

اللؿىي لخدَزع بقُت املىاد املدزطت في هرا الظلو، بِىما ًظل الؿالف الصمني 

ؿُت قازا وال ًخجاوش  اغت في الىحدة.  هرا املػوى ًبين ط 12املخـف لألماَش

بجالء الفسق النبير والالمظاواة في جدبير الؿالف الصمني املخـف لهره اللؿاث. 
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ع  بين الجدوى أطفله غدد الظاغاث التي حظخػمل فيها اللؿت الػسبُت في جدَز ٍو

 بقُت املىاد. 

اث في الىحدة  غدد الظاغاث املخــت للمىاد املدزطت حظب املظخٍى

 ُتالدزاط

 املظخىي 
التربُت 

 الاطالمُت

التربُت  الاحخماغُاث 

 الفىُت 

اليؼان 

 الػلمي 

اكُاث  مجمىع  الٍس

غدد 

 الظاغاث

 46 20 8 6 -- 12 ألاوى 

 46 20 8 6 -- 12 الثاوي

 44 20 8 4 -- 12 الثالث

 52 20 8 4 8 12 السابؼ

 54 20 8 4 10 12 الخامع

 54 20 8 4 10 12 الظادض

 

 النفاًاث مً حُث  ❖

 هف النفاًت  املظخىي 

ؿُت الفسوظُت الػسبُت   ألاماَش

املظخىي 

 ألاوى 

ًهووووووووووىن املووووووووووخػلم فووووووووووي  هاًووووووووووت 

الظووووىت ألاولووووى مووووً الخػلووووُم 

الابخووووودائي قوووووادزا غلوووووى حوووووول 

أو  /وكووووووووووووووػُاث مؼووووووووووووووهلت و

ًهوووووووووووىن املوووووووووووخػلم فووووووووووووي 

 هاًووووووت الظووووووىت ألاولووووووى 

ػلووووووووووووووووووووووووووووووووُم مووووووووووووووووووووووووووووووووً الخ

الابخووودائي قوووادزا غلوووى 

ًهووووىن املووووخػلم قووووادزا 

 فهوووووووووووووم حػوووووووووووووابير  غلوووووووووووووى

ؿوووووووووووووووؿيرة و ظوووووووووووووووُوت 

جتووووووووووووووووووووووووراو  ملما هووووووووووووووووووووووووا 
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ئهجووووواش مهمووووواث مسلبوووووت موووووً 

خووووووووووووووووووالى فهووووووووووووووووووم هـووووووووووووووووووىؾ 

مظوووووووومىغت جتووووووووراو  ملما هووووووووا 

ملمووووت،  150و 100مووووا بووووين 

مقووووووووووسوءة وفهووووووووووم هـووووووووووىؾ 

 40جتووووراو  ملما هووووا مووووا بووووين 

ملمووووووووووووووووووووووووووووووووت. وئهخوووووووووووووووووووووووووووووووواج  50و

هـووووووىؾ ػووووووفهُت ولخابُووووووت 

قـووووووووووويرة و ظوووووووووووُوت ٌؿلوووووووووووب 

غليها هوابؼ الظوسد وإلاخبواز 

والىؿووووووووووووووووووووووو  والخىحُوووووووووووووووووووووووه، 

وذلوووووووووو بخى ُووووووووو  زؿوووووووووُده 

املػسفووووووووووووووووووووووووووووووووووووي وامل جمووووووووووووووووووووووووووووووووووووي 

والقُمووي، ومووا الدظووبه مووً 

قوووووووووووووووت  وووووووووووووووت بوٍس بيُووووووووووووووواث لؿٍى

 مظخلمسة.

فهوووم وئهخووواج غبوووازاث 

ػوووووووووووووووووووووفهُت قـووووووووووووووووووووويرة 

و ظوووووووووُوت )حملخوووووووووين 

أو زووووووووووووووووووووووالر حموووووووووووووووووووووول( 

ٌؿلوووووووووب غليهوووووووووا هوووووووووابؼ 

الظووووووووووووووووووووسد وإلاخبوووووووووووووووووووواز 

والىؿ  والخىحُوه. 

وقووووووووووووووووووووووساءة مقووووووووووووووووووووووواهؼ 

وملمووووووووووووووواث مخداولوووووووووووووووت 

جحخوووووووووووووووىي الحوووووووووووووووسوف 

املدزطووووووووووووووووت. ولخابووووووووووووووووت 

وهقووووووووووووووووووووووووووول حوووووووووووووووووووووووووووسوف 

ومقووووووووووووووواهؼ وملمووووووووووووووواث 

 مخداولت.  

ملموووووووووت.  60و 40بووووووووين

حل وكػُت مؼوهلت 

مسلبووت باهخوواج حػووابير 

ؿوووووووووووووووووووؿيرة بظوووووووووووووووووووُوت 

ٌؿلووووووووب غليهووووووووا هوووووووووابؼ 

الاخبووووووووووووواز والخىحُوووووووووووووه 

والىؿووووووووووووووووووو . هقوووووووووووووووووووول 

ولخابوووووووووووووووووووووووت ملمووووووووووووووووووووووواث 

 بمظاغدة ؿىز. 

  

املظخىي 

 الثاوي

ًهووووووووووىن املووووووووووخػلم فووووووووووي  هاًووووووووووت 

الظوىت الثاهُووت مووً الخػلووُم 

الابخووووودائي قوووووادزا غلوووووى حوووووول 

أو  /وكووووووووووووووػُاث مؼووووووووووووووهلت و

ئهجووووواش مهمووووواث مسلبوووووت موووووً 

خووووووووووووووووووالى فهووووووووووووووووووم هـووووووووووووووووووىؾ 

مظوووووووومىغت جتووووووووراو  ملما هووووووووا 

ملمووووت،  180و 130مووووا بووووين 

وفهووووووووووم هـووووووووووىؾ مقووووووووووسوءة 

ًهوووووووووووىن املوووووووووووخػلم فووووووووووووي 

 هاًوووت الظوووىت الثاهُوووت 

الابخووودائي قوووادزا غلوووى 

فهوووم وئهخووواج غبوووازاث 

ػوووووووووووووووووووووفهُت قـووووووووووووووووووووويرة 

و ظووووووووووووووووُوت وقووووووووووووووووساءة 

مقووووووووووووووووووواهؼ وملمووووووووووووووووووواث 

مخداولوووووووووووووووووت جحخوووووووووووووووووىي 

الحوووووووووسوف املدزطوووووووووت. 

خػلم قووووادزا ًهووووىن املوووو

فهوووووووووووووم حػوووووووووووووابير  غلوووووووووووووى

ؿوووووووووووووووؿيرة و ظوووووووووووووووُوت 

جتووووووووووووووووووووووووراو  ملما هووووووووووووووووووووووووا 

ملموووووووووت.  70و 60بووووووووين

حل وكػُت مؼوهلت 

مسلبووت باهخوواج حػووابير 

ؿوووووووووووووووووووؿيرة بظوووووووووووووووووووُوت 

ٌؿلووووووووب غليهووووووووا هوووووووووابؼ 
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 70جتووووراو  ملما هووووا مووووا بووووين 

ملمووووووووووووووووووووووووووووووووت. وئهخوووووووووووووووووووووووووووووووواج  80و

هـووووووىؾ ػووووووفهُت ولخابُووووووت 

قـووووووووووويرة و ظوووووووووووُوت ٌؿلوووووووووووب 

غليها هوابؼ الظوسد وإلاخبواز 

والىؿووووووووووووووووووووووو  والخىحُوووووووووووووووووووووووه، 

وذلوووووووووو بخى ُووووووووو  زؿوووووووووُده 

ملػسفووووووووووووووووووووووووووووووووووووي وامل جمووووووووووووووووووووووووووووووووووووي ا

والقُمووي، ومووا الدظووبه مووً 

قوووووووووووووووت  وووووووووووووووت بوٍس بيُووووووووووووووواث لؿٍى

 مظخلمسة.

ولخابوووووووووووووووووووووووووووووت وهقووووووووووووووووووووووووووووول 

حووووووووووووووووسوف ومقووووووووووووووووواهؼ 

 وملماث مخداولت

الاخبووووووووووووواز والخىحُوووووووووووووه 

والىؿوووووووووو  والظووووووووووسد 

وذلووووووووووووووووووو بخى ُوووووووووووووووووو  

زؿووووووووووووووووووووُده املػسفووووووووووووووووووووي 

والقُموووووووووي املىاطووووووووووب. 

هقوووول ولخابووووت ملموووواث 

 بمظاغدة ؿىز. 

 

املظخىي 

 الثالث

ًهووووووووىن املووووووووخػلم، فووووووووي  هاًووووووووت 

الظوىت الثالثووت مووً الخػلووُم 

الابخووووودائي قوووووادزا غلوووووى حوووووول 

أو  /وكووووووووووووووػُاث مؼووووووووووووووهلت و

ئهجووووواش مهمووووواث مسلبوووووت موووووً 

خووووووووووووووووووالى فهووووووووووووووووووم هـووووووووووووووووووىؾ 

مظوووووووومىغت جتووووووووراو  ملما هووووووووا 

ملموووت،  260و  180موووا بوووين 

وفهووووووووووم هـووووووووووىؾ مقووووووووووسوءة 

 180جتوراو  ملما هووا مووا بووين 

ملمووووووووووووووووووووووووت، وئهخوووووووووووووووووووووووواج  250و 

هـووووووىؾ ػووووووفهُت ولخابُووووووت 

و ظوووووووووووُوت ٌؿلوووووووووووب  قـووووووووووويرة

غليهووووووووووووووووووا هووووووووووووووووووابؼ الظووووووووووووووووووسد ة 

ًهوووووووووووىن املوووووووووووخػلم فووووووووووووي 

 هاًوووت الظوووىت الثالثوووت 

مووووووووووووووووووووووووووووووووً الخػلووووووووووووووووووووووووووووووووُم 

الابخووودائي قوووادزا غلوووى 

فهوووم وئهخووواج غبوووازاث 

ػوووووووووووووووووووووفهُت قـووووووووووووووووووووويرة 

و ظووووووووووووووووووووُوت ٌؿلووووووووووووووووووووب 

هوووووووابؼ الظوووووووسد  غليهوووووووا

وإلاخبوووووووواز والىؿوووووووو  

والخىحُووووووووووه، وقووووووووووساءة 

هـوووووووووووووووووىؾ قـووووووووووووووووويرة 

ٌؿلوووووووووب غليهوووووووووا هوووووووووابؼ 

الظووووووووووووووووووووسد وإلاخبوووووووووووووووووووواز 

والىؿووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  

ًهووووىن املووووخػلم قووووادزا 

فهوووووووووووووم حػوووووووووووووابير  غلوووووووووووووى

ؿوووووووووووووووؿيرة و ظوووووووووووووووُوت 

جتووووووووووووووووووووووووراو  ملما هووووووووووووووووووووووووا 

ملموووووووووت.  90و 70بووووووووين

هـووووووووووووووووووووووىؾ وفهووووووووووووووووووووووم 

 25قسائُووووووت ؿووووووؿيرة )

ملموووت (. حووول  30ئلوووى 

وكوووووووووووووووووػُت مؼووووووووووووووووووهلت 

مسلبووت باهخوواج حػووابير 

ؿوووووووووووووووووووؿيرة بظوووووووووووووووووووُوت 

ٌؿلووووووووب غليهووووووووا هوووووووووابؼ 

الاخبووووووووووووواز والخىحُوووووووووووووه 

والىؿوووووووووو  والظووووووووووسد 
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إلاخبوووووووووووووووووووووووووووووووووووواز والىؿوووووووووووووووووووووووووووووووووووو  

والخىحُه، وذلوو بخى ُو  

زؿوووووُده املػسفوووووي وامل جموووووي 

والقُمووووي ومووووا الدظووووبه مووووً 

قوووووووووووووووت  وووووووووووووووت بوٍس بيُووووووووووووووواث لؿٍى

 مظخلمسة.

والخىحُوووووووووووه، وئهخووووووووووواج 

هـوووووووووووووووووىؾ قـووووووووووووووووويرة 

و ظوووووووووُوت )حملخوووووووووين 

أو زووووووووووووووووووووووالر حموووووووووووووووووووووول( 

حظووخجُب لخػلُمووواث 

 واضحت.

وذلووووووووووووووووووو بخى ُوووووووووووووووووو  

زؿووووووووووووووووووووُده املػسفووووووووووووووووووووي 

والقُموووووووووي املىاطووووووووووب. 

لخابوووووووووووووووووووووت هـوووووووووووووووووووووىؾ 

وووووووق  قـووووووويرة غوووووووً هٍس

إلاموووووووالء و/أو الوووووووسبى 

و/أو الخنملوووووووووووووت. زوووووووووووووم 

اهخوووووووووووواج حملووووووووووووت الوووووووووووووى 

ٌؿلووب غليهووا  حملخووين

هوووووووووووووووووووووووووووووابؼ إلاخبووووووووووووووووووووووووووووواز 

 والىؿ  والظسد.

املظوووووووووووووووووووووووووخىي 

 السابؼ

ًهووووووووووىن املووووووووووخػلم فووووووووووي  هاًووووووووووت 

الظىت السابػت مً الخػلوُم 

الابخووووودائي قوووووادزا غلوووووى حوووووول 

أو  /وكووووووووووووووػُاث مؼووووووووووووووهلت و

ئهجووووواش مهمووووواث مسلبوووووت موووووً 

خووووووووووووووووووالى فهووووووووووووووووووم هـووووووووووووووووووىؾ 

مقووووسوءة جتووووراو  ملما هووووا مووووا 

ملموووووووووووووووووت،  300و 250بوووووووووووووووووين 

وفهووووووم هـووووووىؾ مظوووووومىغت 

 200مووا بووين جتوراو  ملما هووا 

ملموووووووووووووووووووووووووووت. وئهخووووووووووووووووووووووووووواج  250و

هـووووووىؾ ػووووووفهُت ولخابُووووووت 

قـووووووووووويرة و ظوووووووووووُوت ٌؿلوووووووووووب 

غليها هوابؼ الظوسد وإلاخبواز 

ًهوووووووووووىن املوووووووووووخػلم فووووووووووووي 

 هاًوت الظووىت السابػووت 

مووووووووووووووووووووووووووووووووً الخػلووووووووووووووووووووووووووووووووُم 

ي قوووادزا غلوووى الابخووودائ

فهوووم وئهخووواج غبوووازاث 

ػووووووووووووووووووفهُت مخىىغووووووووووووووووووت 

ٌؿلوووووووووب غليهوووووووووا هوووووووووابؼ 

الظووووووووووووووووووووسد وإلاخبوووووووووووووووووووواز 

والىؿووو  والخىحُوووه 

والخفظووووووووووير، وقووووووووووساءة 

هـوووووووووووووووووىؾ قـووووووووووووووووويرة 

ٌؿلوووووووووب غليهوووووووووا هوووووووووابؼ 

الظووووووووووووووووووووسد وإلاخبوووووووووووووووووووواز 

والىؿووو  والخىحُوووه 

ًهووووىن املووووخػلم قووووادزا 

فهوووووووووووووم حػوووووووووووووابير  غلوووووووووووووى

حدًووووووووووووووووووووووودة جتووووووووووووووووووووووووراو  

 90ملما هوووووووووووووووووووووووا بوووووووووووووووووووووووين

ملموووووووت. وفهوووووووم  120و

 35هـىؾ قسائُت )

ملموووت (. حووول  70ئلوووى 

وكوووووووووووووووووػُت مؼووووووووووووووووووهلت 

مسلبووت باهخوواج حػووابير 

ؿوووووووووووووووووووؿيرة بظوووووووووووووووووووُوت 

ٌؿلووووووووب غليهووووووووا هوووووووووابؼ 

الاخبووووووووووووواز والخىحُوووووووووووووه 

والىؿوووووووووو  والظووووووووووسد 

والخفظووووووووووووووووووير وذلووووووووووووووووووو 
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والىؿوووووووووووووووووووووووووو  والخىحُووووووووووووووووووووووووووه 

والحجواج، وذلووو بخى ُوو  

زؿوووووُده املػسفوووووي وامل جموووووي 

والقُمووي، ومووا الدظووبه مووً 

قوووووووووووووووت  وووووووووووووووت بوٍس بيُووووووووووووووواث لؿٍى

حت.  ؿٍس

وئهخوووواج  والخفظووووير،

هـوووووووووووووووووىؾ قـووووووووووووووووويرة 

و ظوووُوت )موووً زوووالر 

حمووووووول الوووووووى خمظوووووووت( 

ٌؿلوووووووووب غليهوووووووووا هوووووووووابؼ 

الظووووووووووووووووووووسد وإلاخبوووووووووووووووووووواز 

لىؿووو  والخىحُوووه وا

 والخفظير

بخى ُووووووووووووو  زؿوووووووووووووُده 

سفوووووووووووووووووي والقُموووووووووووووووووي املػ

املىاطووووووووووووووووووب. لخابووووووووووووووووووت 

هـىؾ قـيرة غً 

ووووووووق إلامووووووووالء و/أو  هٍس

الووسبى و/أو الخنملووت 

ٌؿلووووووووب غليهووووووووا هوووووووووابؼ 

الاخبووووووووووووواز والخىحُوووووووووووووه 

والىؿوووووووووو  والظووووووووووسد 

 والخفظير.

املظوووووووووووووووووووووووووخىي 

 الخامع

ًهووووووووووىن املووووووووووخػلم فووووووووووي  هاًووووووووووت 

الظوووووووووووووووىت الخامظوووووووووووووووت مووووووووووووووووً 

الخػلوووووووووُم الابخووووووووودائي قوووووووووادزا 

غلى حل وكوػُاث مؼوهلت 

ت أو ئهجوواش مهموواث مسلبووو /و

موووووووً خوووووووالى فهوووووووم وجحلُوووووووول 

م هـوووووىؾ  وجسلُوووووب وجقوووووٍى

مظوووووووومىغت جتووووووووراو  ملما هووووووووا 

ملمووووت،  350و 300مووووا بووووين 

وفهووووووووووم هـووووووووووىؾ مقووووووووووسوءة 

 250جتوراو  ملما هووا مووا بووين 

ملموووووووووووووووووووووووووووت. وئهخووووووووووووووووووووووووووواج  280و

هـووووووووىؾ ػووووووووفهُت )حووووووووىالي 

ملموووت( ولخابُوووت )حوووىالي  60

ملموووووووووووووت( ٌؿلوووووووووووووب غليهوووووووووووووا  50

ًهوووووووووووىن املوووووووووووخػلم فووووووووووووي 

 هاًوووووووووووووووووووووووووووووووت الظوووووووووووووووووووووووووووووووىت 

الخامظوووووووووووووووووووووووووت مووووووووووووووووووووووووووً 

الخػلووووووووووووُم الابخوووووووووووودائي 

قووووووووووووووادزا غلووووووووووووووى فهووووووووووووووم 

وئهخووووووووووووووووووووواج غبووووووووووووووووووووووازاث 

ػووووووووووووووووووفهُت مخىىغووووووووووووووووووت 

ٌؿلوووووووووب غليهوووووووووا هوووووووووابؼ 

الظووووووووووووووووووووسد وإلاخبوووووووووووووووووووواز 

والىؿووو  والخىحُوووه 

والخفظووووووووووير، وقووووووووووساءة 

قـووووووووووووووووويرة هـوووووووووووووووووىؾ 

ٌؿلوووووووووب غليهوووووووووا هوووووووووابؼ 

الظووووووووووووووووووووسد وإلاخبوووووووووووووووووووواز 

والىؿووو  والخىحُوووه 

ًهووووىن املووووخػلم قووووادزا 

فهوووووووووووووم حػوووووووووووووابير  غلوووووووووووووى

حدًووووووووووووووووووووووودة جتووووووووووووووووووووووووراو  

 120ملما هوووووووووووووووووا بوووووووووووووووووين

ملموووووووت. وفهوووووووم  150و

 70هـىؾ قسائُت )

ملموووووووووووووووت (.  140ى ئلووووووووووووووو

حل وكػُت مؼوهلت 

مسلبووووووووووووووووووووووووووت باهخوووووووووووووووووووووووووواج 

ت  هـوووووووووووووووىؾ ػوووووووووووووووفٍى

ٌؿلووووووووب غليهووووووووا هوووووووووابؼ 

الاخبووووووووووووواز والخىحُوووووووووووووه 

والىؿوووووووووو  والظووووووووووسد 

والخفظوووووير والحجووووواج 

وذلووووووووووووووووووو بخى ُوووووووووووووووووو  
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هوووووووووووووووابؼ الظوووووووووووووووسد وإلاخبووووووووووووووواز 

والىؿوووووووووووووووووووووووووو  والخىحُووووووووووووووووووووووووووه 

جواج، وذلوو والخفظوير والح

بخى ُوووووو  زؿووووووُده املػسفووووووي 

وامل جموووووووووي والقُموووووووووي، وموووووووووا 

وووت  الدظوووبه موووً بيُووواث لؿٍى

حت. قت ؿٍس  بوٍس

وئهخوووواج  والخفظووووير،

هـوووووووووووووووووىؾ قـووووووووووووووووويرة 

و ظوووووووووووووووووووووووووُوت )موووووووووووووووووووووووووً 

خمظوووت طووووىز غلوووى 

ألاقووووول( ٌؿلوووووب غليهوووووا 

هووووووووووووووووووووووووووووووابؼ الظوووووووووووووووووووووووووووووووسد 

وإلاخبوووووووواز والىؿوووووووو  

 والخىحُه

زؿووووووووووووووووووووُده املػسفووووووووووووووووووووي 

والقُموووووووووي املىاطووووووووووب. 

لخابوووووووووووووووووووووت هـوووووووووووووووووووووىؾ 

وووووووق  قـووووووويرة غوووووووً هٍس

إلاموووووووالء و/أو الوووووووسبى 

و/أو الخنملوووووت.  حووووول 

وكوووووووووووووووووػُت مؼووووووووووووووووووهلت 

مسلبووووووووووووووووووووووووووت باهخوووووووووووووووووووووووووواج 

ُووت مووً هـووىؾ لخاب

زووالر ئلوووى أز وووؼ حمووول  

ٌؿلووووووووب غليهووووووووا هوووووووووابؼ 

الاخبووووووووووووواز والخىحُوووووووووووووه 

والىؿوووووووووو  والظووووووووووسد 

 والخفظير والحجاج.

املظوووووووووووووووووووووووووخىي 

 الظادض

ًهووووووووووىن املووووووووووخػلم فووووووووووي  هاًووووووووووت 

الظوووووووووووووووىت الظادطوووووووووووووووت موووووووووووووووً 

الخػلوووووووووُم الابخووووووووودائي قوووووووووادزا 

غلى حل وكوػُاث مؼوهلت 

أو ئهجوواش مهموواث مسلبوووت  /و

موووووووً خوووووووالى فهوووووووم وجحلُوووووووول 

م هـوووووىؾ  وجسلُوووووب وجقوووووٍى

مظوووووووومىغت جتووووووووراو  ملما هووووووووا 

ملمووووت،  400و 350مووووا بووووين 

وهـووووووىؾ مقووووووسوءة جتووووووراو  

 300و 280ملما هووا مووا بووين 

ًهوووووووووووىن املوووووووووووخػلم فووووووووووووي 

 هاًوووووووووووووووووووووووووووووووت الظوووووووووووووووووووووووووووووووىت 

الظادطووووووووووووووووووووووووت موووووووووووووووووووووووووً 

الخػلووووووووووووُم الابخوووووووووووودائي 

قووووووووووووووادزا غلووووووووووووووى فهووووووووووووووم 

وئهخووووووووووووووووووووواج غبووووووووووووووووووووووازاث 

ػووووووووووووووووووفهُت مخىىغووووووووووووووووووت 

ٌؿلوووووووووب غليهوووووووووا هوووووووووابؼ 

الظووووووووووووووووووووسد وإلاخبوووووووووووووووووووواز 

والىؿووو  والخىحُوووه 

والخفظووووووووووير، وقووووووووووساءة 

ًهووووىن املووووخػلم قووووادزا 

فهوووووووووووووم حػوووووووووووووابير  غلوووووووووووووى

حدًووووووووووووووووووووووودة جتووووووووووووووووووووووووراو  

 150ملما هوووووووووووووووووا بوووووووووووووووووين

ملموووووووت. وفهوووووووم  200و

هـووووووووووووووووووىؾ قسائُووووووووووووووووووت 

 240ئلوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووى  140)

حوول وكوووػُت (. ملمووت

مؼووووووووووووووووووووووهلت مسلبووووووووووووووووووووووت 

باهخووووووووووووووووووواج هـوووووووووووووووووووىؾ 

ت ٌؿلوووب غليهوووا  ػوووفٍى
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ملمووووووووووووت. وئهخووووووووووووواج هـوووووووووووووىؾ 

ملمووووت(  70ػووووفهُت )حووووىالي 

ملموووت(  60ولخابُوووت )حوووىالي 

ٌؿلوووووب غليهووووووا هوووووابؼ الظووووووسد 

وإلاخبووووووووووووووووووووووووووووووواز والىؿوووووووووووووووووووووووووووووووو  

والخىحُووووووووووووووووووووووووووووه والخفظووووووووووووووووووووووووووووير 

والحجواج، وذلووو بخى ُوو  

زؿوووووُده املػسفوووووي وامل جموووووي 

ُمووي، ومووا الدظووبه مووً والق

قوووووووووووووووت  وووووووووووووووت بوٍس بيُووووووووووووووواث لؿٍى

حت  ؿٍس

هـوووووووووووووووووىؾ قـووووووووووووووووويرة 

ٌؿلوووووووووب غليهوووووووووا هوووووووووابؼ 

الظووووووووووووووووووووسد وإلاخبوووووووووووووووووووواز 

الخىحُوووه والىؿووو  و 

 والخفظير والحجاج،

وئهخوووووووووووووووووواج هـووووووووووووووووووىؾ 

قـوووووووووووووووويرة و ظووووووووووووووووُوت 

)موووووً طوووووبػت طووووووىز 

غلوووووووى ألاقووووووول( ٌؿلووووووووب 

غليهوووووووا هوووووووابؼ الظوووووووسد 

وإلاخبوووووووواز والىؿوووووووو  

والخىحُوووووه والخفظوووووير 

 و/أو الحجاج.

هوووووووووووووووووووووووووووووابؼ الاخبووووووووووووووووووووووووووووواز 

والخىحُوووه والىؿووو  

والظووووووووووووسد والخفظووووووووووووير 

والحجووووووووووووووووواج وذلوووووووووووووووووو 

بخى ُووووووووووووو  زؿوووووووووووووُده 

املػسفوووووووووووووووووي والقُموووووووووووووووووي 

املىاطووووووووووووووووووب. لخابووووووووووووووووووت 

هـىؾ قـيرة غً 

ووووووووق إلامووووووووالء و/أو  هٍس

الووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووسبى و/أو 

الخنملوووووووووووووووووووووووت.  حوووووووووووووووووووووووول 

وكوووووووووووووووووػُت مؼووووووووووووووووووهلت 

مسلبووووووووووووووووووووووووووت باهخوووووووووووووووووووووووووواج 

هـووىؾ لخابُووت مووً 

خمووووووووووووووع  أز ووووووووووووووؼ ئلووووووووووووووى

حموووووووول ٌؿلووووووووب غليهووووووووا 

هوووووووووووووووووووووووووووووابؼ الاخبووووووووووووووووووووووووووووواز 

والخىحُوووه والىؿووو  

والظووووووووووووسد والخفظووووووووووووير 

 والحجاج.

 

ًخضح مً خالى قساءة الجدوى أغاله الخفاوث النبير بين اللؿاث الثالزت 

مً حُث النفاًاث املظتهدفت في  هاًت مل مظخىي دزاس ي. ففي الىقذ الري 

قساءة الىـىؾ ولخابتها اطتهدف فُه البرهامج الدزاس ي للؿت الػسبُت  لفاًت 
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ين  ؿُت في املظخٍى مىر الظىت ألاولى، اقخـس مؼسوع البرهامج الجدًد للؿت ألاماَش

ألاوى والثاوي غلى لفاًت واحدة زلصث غلى فهم حػابير بظُوت، لما جم فُه 

حؿُِب قساءة الىـىؾ واقخـاز أوؼوت النخابت غلى هقل بػم الحسوف 

ًخم ئدزاج الىـىؾ القسائُت باليظبت للؿت والهلماث بمظاغده ؿىز. ولهرا لم 

ؿُت الا في الظىت الثالثت وجظل مؼ ذلو قـيرة حدا ال جتراو  ملما ها   30ألاماَش

ملمت باليظبت للؿت الػسبُت مما ًبرش هىغا مً الالمظاواة في  250ملمت مقابل 

اث دون  جـٍس  النفاًاث القسائُت والنخابُت للؿاث الثالزت في هره املظخٍى

س بُداؾىجي لرلو. غمىما ًمنً القىى بأن أوؼوت القساءة ئ غواء أي جبًر

ت ٌؿلب غليها  ؿُت جظل زاهٍى اث باليظبت للؿت ألاماَش والنخابت في حمُؼ املظخٍى

 هابؼ البظاهت، وهى ما ًإلده الحيز الصمني املخـف لهما في مل وحدة دزاطُت.
 

خابت في الىحدة الدزاطُت جىشَؼ املدد الصمىُت املخــت ملهىوي القساءة والن

اث  حظب املظخٍى

ؿُت الفسوظُت  الػسبُت  املهىن  املظخىي   ألاماَش

 د 60 د 240 د 900 القساءة ألاوى 

 د 60 د 120 د 600 النخابت 

 د 60 د 200 د 900 القساءة الثاوي

 د 60 د 320 د 600 النخابت

 د 60 د 400 د 720 القساءة الثالث

 د 60 د 440 د 360 النخابت

 د 120 د 400 د 600 القساءة السابؼ
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 د 180  د 360 د 360 النخابت

 د 120 د 340 د 480 القساءة الخامع

 د 180 د 400 د 360 النخابت

 د 120 د 340 د 480 القساءة الظادض

 د 180 د 400 د 360 النخابت

 

لهدًً مً خالى هره الجدوى وفي مقازهت بظُوت للؿالف الصمني املخـف 

اث ًخضح بجالء  املهىهين في البرهامج الدزاس ي للؿاث الثالر في مخخل  املظخٍى

الحُ  النبير الري جخػسق له ئحدي اللؿاث السطمُت مؼ إلاػازة ئلى جفلُل 

اللؿت ألاحىبُت غلى لؿت وهىُت وزطمُت مما ًوس  جىاقلاث غلى مظخىي 

ت بمإطظاث التربُت  احترام املسحػُاث املإطظت وجفػُل الػدالت اللؿٍى

.ً  والخهٍى
 

 مقارهت بين البرهامج الدراس ي القديم ومشروع البرهامج الجديد -رابعا

 مً حُث النفاًاث ❖

 هف النفاًت املظخىي 

 املؼسوع الجدًد البرهامج القدًم

املظوووووووووووووووخىي 

 ألاوى 

ًهوووووووىن املوووووووخػلم قوووووووادزا غلوووووووى فهوووووووم 

هوووف مقوووسوء موووً هوووسف ألاطوووخاذ، 

جقوودًم صخـووُاث وئ هوواء حهاًووت. 

قووووووووووساءة حموووووووووول قـوووووووووويرة، جحدًوووووووووود 

ًهوووووىن املوووووخػلم قوووووادزا غلوووووى فهوووووم حػوووووابير 

 40ؿووؿيرة و ظووُوت جتووراو  ملما هووا بووين

ملموووووووووووووت. حووووووووووووول وكوووووووووووووػُت مؼوووووووووووووهلت  60و

رة بظوووووُوت مسلبوووووت باهخووووواج حػوووووابير ؿوووووؿي
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الهلموووووووووووووووواث املخنووووووووووووووووسزة والخمهُوووووووووووووووود 

للقووووووساءة الـووووووامخت. هقوووووول حووووووسوف 

وملموووووووووووووواث وحموووووووووووووول قـووووووووووووووويرة و/أو 

لخابووت ملمووت أو حملووت قـوويرة غووً 

ق إلامالء.  هٍس

ٌؿلوووووووب غليهوووووووا هوووووووابؼ الاخبووووووواز والخىحُوووووووه 

والىؿووووووووووووووووو . هقووووووووووووووووول ولخابوووووووووووووووووت ملمووووووووووووووووواث 

 بمظاغدة ؿىز. 

  

املظوووووووووووووووخىي 

 الثاوي

ًهوووووووىن املوووووووخػلم قوووووووادزا غلوووووووى فهوووووووم 

هـووووووووووووووىؾ وؿووووووووووووووفُت والخىاؿوووووووووووووول 

حظوووووب طوووووُاق املجووووواى املووووودزوض 

غبوووووووووور ئغووووووووووادة الحهووووووووووي والـووووووووووُاؾت 

والاطوووودباق. قووووساء وفهووووم هـووووىؾ 

قـوويرة مخىىغووت خووالى الظداسوو ي 

لوووت وظوووبُا فوووي ألاوى  وهـوووىؾ هٍى

الظداس ي الثاوي مؼ ئهخواج حمول. 

هقووووووووووول ولخابوووووووووووت حمووووووووووول وهـوووووووووووىؾ 

قـووووووويرة والخحدًووووووود والوووووووسبى بوووووووين 

 غىاؿس الجملت.

ًهوووووىن املوووووخػلم قوووووادزا غلوووووى فهوووووم حػوووووابير 

 60ؿووؿيرة و ظووُوت جتووراو  ملما هووا بووين

ملموووووووووووووت. حووووووووووووول وكوووووووووووووػُت مؼوووووووووووووهلت  70و

مسلبوووووت باهخووووواج حػوووووابير ؿوووووؿيرة بظوووووُوت 

بووووووواز والخىحُوووووووه ٌؿلوووووووب غليهوووووووا هوووووووابؼ الاخ

والىؿووووووووو  والظوووووووووسد وذلوووووووووو بخى ُوووووووووو  

زؿُده املػسفي والقُموي املىاطوب. هقول 

 ولخابت ملماث بمظاغدة ؿىز. 

 

املظوووووووووووووووخىي 

 الثالث

ًهىن املوخػلم قوادزا غلوى الخفاغول 

مووووووووؼ وكووووووووػُت جىاؿوووووووولُت اهوالقووووووووا 

مووووووووووووووً الـووووووووووووووىز. فهووووووووووووووم هـووووووووووووووىؾ 

لووووووووووت وظووووووووووبُا جتووووووووووراو   مقووووووووووسوءة هٍى

ملموووووووووت.  190و 170ملما هوووووووووا بوووووووووين 

بمظووووواغدة الـوووووىز، لخابوووووت حمووووول 

جسجِووووب الجموووول زووووم جنملووووت وئهخوووواج 

 مخخل  أهىاع الىـىؾ.

فهوووووم حػوووووابير  ًهوووووىن املوووووخػلم قوووووادزا غلوووووى

 70ؿووؿيرة و ظووُوت جتووراو  ملما هووا بووين

ملموووووووووووت. وفهوووووووووووم هـوووووووووووىؾ قسائُوووووووووووت  90و

ملموووووووووووووووت(. حووووووووووووووول  30ئلوووووووووووووووى  25ؿوووووووووووووووؿيرة )

وكوووووػُت مؼوووووهلت مسلبوووووت باهخووووواج حػوووووابير 

ؿوووووووووؿيرة بظوووووووووُوت ٌؿلوووووووووب غليهوووووووووا هوووووووووابؼ 

خىحُوووووووه والىؿووووووو  والظوووووووسد الاخبووووووواز وال

وذلووووووووووووووو بخى ُوووووووووووووو  زؿووووووووووووووُده املػسفووووووووووووووي 
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والقُمووووووووووي املىاطوووووووووووب. لخابوووووووووووت هـوووووووووووىؾ 

وووق إلاموووالء و/أو الوووسبى  قـووويرة غوووً هٍس

و/أو الخنملوووووووووت. زوووووووووم اهخووووووووواج حملوووووووووت الوووووووووى 

حملخوووووووووين ٌؿلوووووووووب غليهوووووووووا هوووووووووابؼ إلاخبووووووووواز 

 والىؿ  والظسد.

املظوووووووووووووووخىي 

 السابؼ

ًهىن املوخػلم قوادزا غلوى الخفاغول 

 مووووووووؼ وكووووووووػُت جىاؿوووووووولُت اهوالقووووووووا

مووووووووووووووً الـووووووووووووووىز. فهووووووووووووووم هـووووووووووووووىؾ 

لووووووووت جتووووووووراو  ملما هووووووووا  مقووووووووسوءة هٍى

ملموووت وفهوووم بىووواء  190و 170بوووين 

وجسلُوووووووووووووووووووووووووب مخخلوووووووووووووووووووووووووو  أهووووووووووووووووووووووووووىاع 

الىـوووووووووووووووووووووووووىؾ. لخابوووووووووووووووووووووووووت حمووووووووووووووووووووووووول 

بمظاغدة الـىز، جسجِوب الجمول 

زوووم جنملوووت وئهخووواج مخخلووو  أهوووىاع 

 الىـىؾ.

فهوووووم حػوووووابير  ًهوووووىن املوووووخػلم قوووووادزا غلوووووى

 120و 90حدًوووووودة جتووووووراو  ملما هووووووا بووووووين

ئلووووى  35ؾ قسائُووووت )ملمووووت. وفهووووم هـووووى 

ملمت(. حل وكوػُت مؼوهلت مسلبوت  70

باهخوووووواج حػووووووابير ؿووووووؿيرة بظووووووُوت ٌؿلووووووب 

غليها هابؼ الاخباز والخىحُوه والىؿو  

والظووووووووووسد والخفظووووووووووير وذلووووووووووو بخى ُووووووووووو  

زؿووووووووووُده املػسفووووووووووي والقُمووووووووووي املىاطووووووووووب. 

وووووووووق  لخابوووووووووت هـوووووووووىؾ قـووووووووويرة غوووووووووً هٍس

إلامالء و/أو السبى و/أو الخنملت ٌؿلوب 

لخىحُوه والىؿو  غليها هابؼ الاخباز وا

 والظسد والخفظير.

املظوووووووووووووووخىي 

 الخامع

ًهىن املوخػلم قوادزا غلوى الخفاغول 

مووووووووؼ وكووووووووػُت جىاؿوووووووولُت اهوالقووووووووا 

مووً الـووىز و/أو الحهاًووت.  قووساءة 

وفهووووم مخخلوووو  أهووووىاع الىـووووىؾ 

بىووووووووواء وجسلُبوووووووووا. إلاهخووووووووواج النخووووووووووا ي 

ملخخلووووووووووووووووووووو  أهوووووووووووووووووووووىاع الىـوووووووووووووووووووووىؾ 

)الظووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووسدًت، الىؿووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووفُت، 

فهوووووم حػوووووابير  ًهوووووىن املوووووخػلم قوووووادزا غلوووووى

 150و 120حدًووودة جتوووراو  ملما هوووا بووووين

ئلووووى  70ملمووووت. وفهووووم هـووووىؾ قسائُووووت )

ملموووووووووووت(. حووووووووووول وكوووووووووووػُت مؼوووووووووووهلت  140

ت ٌؿلووووب  مسلبووووت باهخوووواج هـووووىؾ ػووووفٍى

غليها هابؼ الاخباز والخىحُوه والىؿو  

والظووووووووووسد والخفظووووووووووير والحجوووووووووواج وذلووووووووووو 
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ووت،  ت، إلاخباٍز الخىحيهُووت الخفظوويًر

 والحجاحُت(.

سفووووووووووي والقُمووووووووووي بخى ُوووووووووو  زؿووووووووووُده املػ

املىاطووووب. لخابووووت هـووووىؾ قـوووويرة غووووً 

وووووووووووووووووووووق إلاموووووووووووووووووووووالء و/أو الوووووووووووووووووووووسبى و/أو  هٍس

الخنملوووت.  حووول وكوووػُت مؼوووهلت مسلبوووت 

باهخوووواج هـووووىؾ لخابُووووت مووووً زووووالر ئلووووى 

أز وووووؼ حمووووول ٌؿلوووووب غليهوووووا هوووووابؼ الاخبووووواز 

والخىحُوووه والىؿووو  والظوووسد والخفظوووير 

 والحجاج.

املظوووووووووووووووخىي 

 الظادض

ًهىن املوخػلم قوادزا غلوى الخفاغول 

وكووووووووػُت جىاؿوووووووولُت اهوالقووووووووا مووووووووؼ 

مووً الـووىز و/أو الحهاًووت.  قووساءة 

وفهووووم مخخلوووو  أهووووىاع الىـووووىؾ 

بىووووووووواء وجسلُبوووووووووا. إلاهخووووووووواج النخووووووووووا ي 

ملخخلووووووووووووووووووووو  أهوووووووووووووووووووووىاع الىـوووووووووووووووووووووىؾ 

)الظووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووسدًت، الىؿووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووفُت، 

ووت، الخىحيهُووت  ت، إلاخباٍز الخفظوويًر

 والحجاحُت(.

فهوووووم حػوووووابير  ًهوووووىن املوووووخػلم قوووووادزا غلوووووى

 200و 150حدًووودة جتوووراو  ملما هوووا بووووين

ئلووى  140ملمووت. وفهووم هـووىؾ قسائُووت )

ملموووووووووووت(. حووووووووووول وكوووووووووووػُت مؼوووووووووووهلت  240

ت ٌؿلووووب  مسلبووووت باهخوووواج هـووووىؾ ػووووفٍى

غليها هابؼ الاخباز والخىحُوه والىؿو  

والظووووووووووسد والخفظووووووووووير والحجوووووووووواج وذلووووووووووو 

بخى ُوووووووووو  زؿووووووووووُده املػسفووووووووووي والقُمووووووووووي 

املىاطووووب. لخابووووت هـووووىؾ قـوووويرة غووووً 

وووووووووووووووووووووق إلاموووووووووووووووووووووالء و/أو الوووووووووووووووووووووسبى و/أو  هٍس

مؼوووهلت مسلبوووت  الخنملوووت.  حووول وكوووػُت

باهخووووواج هـوووووىؾ لخابُوووووت موووووً أز وووووؼ ئلوووووى 

خمووع حموول ٌؿلووب غليهووا هووابؼ الاخبوواز 

والخىحُوووه والىؿووو  والظوووسد والخفظوووير 

 والحجاج.
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قـد الىقىف غلى الخماًص بين املنهاحين، جمذ مقازهت النفاًاث املظتهدفت 

ا لهل مظخىي واجضح مً خاللها أن مؼسوع البرهامج  الجدًد غسف حؿُيرا حرٍز

ين ألاوى والثاوي غلى حػلم الحسوف، في حين أن  حُث اقخـس فقى في املظخٍى

املنهاج القدًم اطتهدف لفاًت قساءة الىـىؾ والخمهُد للقساءة الـامخت 

مباػسة بػد ئ هاء الىحدة الظادطت التي ًخمنً بػدها املخػلم مً دزاطت حمُؼ 

 ُل املالحظاث الخالُت:الحسوف. وبىاء غلُه ًمنً حسج

الاهخقاى مً جدَزع حمُؼ الحسوف في الظىت ألاولى والخمهُد للقساءة  -

ً في الىحدجين الظابػت والثامىت  الـامخت مً خالى هـين قسائُين قـيًر

في املنهاج القدًم ئلى جقظُم جدَزع الحسوف في املنهاج الجدًد بين الظىت 

 رة و ظُوت خالى الظىت الثالثت.ألاولى والثاهُت والاقخـاز غلى حمل قـي

اث السابػت  - الاقخـاز غلى هـىؾ قسائُت قـيرة و ظُوت خالى املظخٍى

 والخامظت والظادطت؛

اث  - الاقخـاز غلى أوؼوت لخابُت بظُوت ٌؿلب غليها الىقل خالى املظخٍى

ػها لما أػاز ئلُه املنهاج القدًم مً جسجِب الهلماث  الثالزت ألاولى بدى جىَى

 جخمت الهلماث والجمل، جسجِب الهلماث والجمل زم إلامالء.والجمل، 

 مً حُث املهىهاث ❖

 لىحظ أهه جمذ ئكافت مهىهين حدًدًً وهما:

 . مؼسوع الىحدة1

جم ئكافت مهىن مؼسوع الىحدة في مؼسوع البرهامج الدزاس ي الجدًد 

ًسوم "الترليز غلى جىمُت النفاًاث الخىاؿلُت في ػقها الؼفىي في الظىىاث 

ت الثالزت ألاولى"  ؼ جسبٍى ئطىة باللؿخين الػسبُت والفسوظُت غبر ئهجاش املخػلم ملؼاَز
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في ػهل أهاػُد، مظسحُاث، زطم، هحذ...وفي الظىىاث السابػت والخامظت 

ت باإلكافت ئلى ألاوؼوت النخابُت  والظادطت ًخم الاطخمساز في ألاوؼوت الؼفٍى

ت و مً قبُل ئهجاش غسوق، لخابت  هـىؾ طسدًت. وقد جم قـائد ػػٍس

دقُقت ألوؼوت املؼسوع في الظىىاث الثالزت ألاولى لخخقلف ئلى  180جخـُف 

 السابؼ الى الظادض.دقُقت ابخداء مً املظخىي  120

 . م جم الىحدة2

ٌػخبر مهىها قائما براجه في مؼسوع املنهاج الجدًد خـف له حيز شمني 

دقُقت في الظىىاث  60ألاولى و دقُقت في الىحدة في الظىىاث الثالزت 120قدزه 

 املىالُت. ويهدف ئلى جىمُت السؿُد املػسفي وامل جمي لدي املخػلم.

 مً حُث الؿالف الصمني للمهىهاث في مل وحدة ❖

لىحظ هُمىت املهىهاث التي  هدف الى جىمُت النفاًت الخىاؿلُت في ػقها 

م الصمً املخـف ملهىوي القساءة 80الؼفىي بيظُت  والنخابت في % مؼ جقٍص

 البرهامج الدزاس ي القدًم لما ًبين الجدوى الخالي:

جىشَؼ املدد الصمىُت املخــت ملهىوي القساءة والنخابت في الىحدة الدزاطُت 

اث بين البرهامج الدزاس ي القدًم واملؼسوع الجدًد  حظب املظخٍى

مؼسوع البرهامج  البرهامج القدًم املهىن  املظخىي 

 الجدًد

 د 60 د 90 القساءة ألاول 

 د 60 د 90 النخابت 

 د 60 د 90 القساءة الثاوي
 د 60 د 90 النخابت
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 د 60 د180 القساءة الثالث
 د 60 د 60 النخابت

 د 120 د 210 القساءة الرابع
 د 180  د 90 النخابت

 د 120 د 180 القساءة الخامس

 د 180 د 90 النخابت

 د 120 د 150 القساءة السادس

 د 180 د 90 النخابت
 

لما ججدز إلاػازة ئلى أن جـٍس  الؿالف الصمني للىحدة وفق الجدوى 

أغاله ًخم خالى زالزت أطابُؼ باليظبت للبرهامج القدًم وفي أز ػت أطابُؼ 

 باليظبت ملؼسوع البرهامج الجدًد.

 خالصاث  -خامسا

ومقازهت ملامُىه مً خالى ما طبق وغبر قساءة مخأهُت للمؼسوع الجدًد 

مؼ ما حاء في الخىحيهاث املإهسة للخىقُح والخجدًد التربىي الري قامذ به 

ت املىاهج( ومقازهخه لرلو باملنهاج القدًم وما جم ئغماله أًلا في  الىشازة )مدًٍس

املىاهج الخاؿت باللؿت الػسبُت والفسوظُت ًمنً ئحماال الخسوج بهره 

 الخالؿاث: 

جاالث الدزاطُت للؿاث الثالزت املؼهلت لقوب الخمنً مً جىحُد امل ❖

 اللؿاث؛ 
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ئكافت مهىهاث حدًدة جسوم ئؾىاء وجىمُت النفاًاث املظتهدفت )مؼسوع  ❖

 الىحدة، امل جم(؛

ؿُت؛  ❖  اغخماد املقازبت الخىاؿلُت في حػلم اللؿت ألاماَش

ه بها في هرا املؼسوع  باإلكافت ئلى هره الخالؿاث التي ًمنً الخىٍى

م حسجُل بػم املالحظاث التي ًمنً ئغادة الىظس فيها أزىاء الخػدًل الجدًد، ج

د هرا الػمل وبلىؽ املسامي وألاهداف املظوسة  ب املسجقب قـد ججٍى والخـٍى

منً حـسها ماآلحي:  ٍو

فسق ػاطؼ واهحُاش واضح للؿت الػسبُت مً حُث الؿالف الصمني ألاطبىعي  ❖

 املخـف للؿخين السطمُخين للدولت؛ 

اللؿت ألاحىبُت غلى اللؿت ألام للمؿازبت غبر جخـُف حيز شمني أفللُت  ❖

 ألبر للؿت الفسوظُت؛

ت؛ ❖  ؾُاب املظاواة والػدالت اللؿٍى

الترليز غلى جىمُت النفاًت الخىاؿلُت في ػقها الؼفهي بدى جىمُنها في  ❖

ػمىلُتها )الؼفهي والنخا ي( غبر جقلُف املدة الصمىُت املخــت ملهىوي 

 والنخابت؛القساءة 

 جموُى شمً جحقُق النفاًت في املنهاج الجدًد. ❖

 ؾُاب الىكى  في الـُؿت املقترحت ملهىن القساءة. ❖

حؿُِب أوؼوت زلً القساءة التي حػخبر هافدة لإلهفخا  غلى الخىىع الثقافي  ❖

 الػالمي. 

 إلاقخـاز غلى فهم املقسوء بدى الخػمق في بىاء الىف جسلُبه. ❖
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ؼسوع املنهاج الجدًد لِع ئال وسخت مترحمت مللامين غمىما ًمنً القىى ئن م

ؿُت مً حُث  بسهامج اللؿت الفسوظُت زؾم جفلُل اللؿت الفسوظُت غلى ألاماَش

بالخـىؿُاث  رالؿالف الصمني ألاطبىعي. هرا إلاطقان الخػظفي لم ًأخ

ؿُت التي أزبذ الخجسبت لظىىاث أن حػلم حسفها قساءة  اللظاهُت للؿت ألاماَش

ت ًدظم بالبظاهت و الظهىلت غنع ما هجده في حػلم اللؿت الفسوظُت لخابو 

الػسبُت. لما ًمنً إلاػازة ئلى أن مهىدس ي هرا املؼسوع لم ًأخروا بػين و 

ؿُت بالخػلُم ألاولي لما حاء في املقسزاث السطمُت،  إلاغخباز كسوزة ئدزاج ألاماَش

مدًد لفاًت فو ػفسة ئذ لى أخد هرا املػوى بػين إلاغخباز لم جم جبظُى وج

 الحسف غلى طيخين لما حاء في مظىدة هرا املؼسوع.

 مقترحاث التعديل والتصويب. -سادسا 

بػد الاهالع غلى مهامً القىة واللػ  في هرا املؼسوع، ًمنً أن هقىى 

أهه ًـػب بلىؽ وجحقُق الؿاًاث و املسامي و ألاهداف املظوسة دون ألاخر بمبدأ 

ظها املظاواة وإلاهـاف  د جدَز ؿُت و ججٍى لمدخل أطاس ي للنهىق باللؿت ألاماَش

 باملدزطت املؿسبُت مً خالى: 

 جىشَؼ غادى للؿالف الصمني املخـف للؿاث الثالزت املدزطت. ●

ؿُت بجمُؼ ألاطالك الخػلُمُت. ●  الخػمُم ألافقي والػمىدي لخدَزع ألاماَش

ؿُت. ●  السفؼ مً الحـُف املخـف ألطاجرة اللؿت ألاماَش

 ر النخاب املدزس ي في مبادزة ملُىن محفظت.جىفي ●

ؿُت. ● ً أطاجرة املصدوج في ألاماَش  جهٍى
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د مؼسوع البرهامج الدزاس ي الجدًد فالبد مً ججاوش  أما فُما ًخف ججٍى

مهامً اللػ  التي جم إلاػازة ئليها ومحاولت جدازك ألامس في الخػدًل 

ب املسجقبين غبر ألاخر بػين الاغخباز املقترحا  ث الخالُت:والخـٍى

ئدزاج جدَزع حمُؼ الحسوف بالظىت ألاولى والخمهُد لقساءة الىـىؾ  ●

 ابخداء مً الظىت الثاهُت؛

املظاواة بين الؼق الؼفهي والنخا ي في النفاًت الخىاؿلُت وذلو بالسفؼ  ●

 مً الحيز الصمني املخـف ملهىوي القساءة والنخابت؛

ت خالى الظىىاث  ● الثالزت ألاولى بؼهل كمني ئدزاج مهىن الظىاهس اللؿٍى

في مهىوي الخىاؿل الؼفهي وامل جم بدى جخـُف حـف مظخقلت 

 لهما؛

ين الخامع والظادض؛ ●  إلابقاء غلى مهىن زلً القساءة في املظخٍى
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