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 تقديـــــم المـــــــادة :  

 

بدون اللغة.و قد أثبتت  إن اللغة هي جوهر التفكير ألن التفكير في حقيقته عملية ذهنية ال تتم             

 األبحاث و التجارب أن التمكن من اللغة له ارتباط وثيق بالقدرات العقلية و بالقدرة على الفهم واإلفهام 

 و بالتحصيل في كل نواحي المعرفة و الثقافة .

 

متنا في منظو -التعلمي -التعليمي وام الفعلة من حيث هي  ق  ــة  العربيـــومن هنا تبــرز أهمية اللغ

 التربوية عامة و في النهوض بفكر المتعلم في األقسام األدبية خاصة.

 ـة األولـى من التعليــم الثانــوي العــام ـــة العربية بالنسبــة إلى السنــــذا السبب يسعى تدريس اللغــــله

 و التكنولوجي إلى:

 لى النفس في اكتساب المعارف.جعل المتعلم يكتسب مهارات أساسية للتعلم الذاتي و االعتماد ع  -

 اكتساب القدرة على التعبير عن الخواطر النفسية والمشاعر الوجدانية و المنهجية في التفكير والعمل. -

 القدرة على التعبير السليم في مختلف المجاالت. -

ر عن شخصية امتالك التعبير اإلبداعي و االبتكار في األساليب و األداء و إدراك دور اللغة في التعبي -

 الفرد و آرائه و متطلباته.

 القدرة على مناقشة مختلف اآلراء والقضايا والتواصل مع اآلخرين و اإلقناع. -

 

  إن تنشيط حصص اللغة العربية بصورة فعالة يتطلب من المدرس رسم خطة للعمل بما يفيد المتعلمين

 م إلى منطق التعلم و هذا المبدأ ال يتحقــق و يعالج أوضاعهم و ينتقل بالفعل البيداغوجي من منطق التعلي

 إال بمراعاة حاجات المتعلمين واستعداداتهم و النتائج التي تسفر عنها مختلف العمليات التقويمية . 

و بما أن المنهاج مبني على المقاربة بالكفــاءات فإن األمر يستوجـب مراعاة خاصـة اإلدماج في تفعيـل 

 د بدورها على المعارف و المعارف الفعلية ــا اإلدماج تستنـــ. علما بأن بيداغوجية ــات التعلميـــالنشاط

ة ـالكتساب كفاءة من الكفاءات في اللغة الشفوي اـــة التي ال يتم التعلم الحقيقي بدونهـــو المعارف السلوكي

 الكتابية للمتعلم. أو
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 ــــة :الكفــــــــــاءات المستعرضـــ        

 

      

 ممارسة التواصل الشفوي و الكتابي بشكل منسجم في وضعيات الحياة المعيشة.  -

 االستماع إلى اآلخرين و تسجيل المالحظات، و التدخل بفاعلية وفق ما يقتضيه المقام. -

 اإلجابة بلغة سليمة واضحة عن األسئلة. -  

 البحث في المراجع و المصادر. -  

 ة في الكتابة و القراءة.الشعور بالمتع  -

 التزام المنهجية في أداء األعمال الفردية و الجماعية.  -  

 ممارسة الملكة النقدية في تناول النصوص المختلفة. -  

 تفسير الظواهر االجتماعية و السياسية و األدبية و العلمية انطالقا من معطيات ملموسة. - 

 ر و المظاهر . إجراء الموازنة و المقارنة بين الظواه -

 تطبيق تقنيات و فق حقل االختصاص.  -

 إصدار أحكام نقدية معللة . -   

 االستقالل بالرأي تدريجيا . -  

   

 :) خاص بجذع مشترك آداب(. التوزيـــع الزمنــــي

ام الحجم الساعي األسبوعي المخصص لمادة اللغة العربية في السنة األولى من التعليــم الثانــوي العـــ

 ( ساعات  موزعة أسبوعيا على نشاطات الجذع كاآلتي: 06)جذع مشترك آداب( هو )

 

 

 النشــــــاطـــــات

 

 

 ج.م.آ

 

 توزيــــع التوقيـــــت

 

 

األدب و النصوص -  

 

 

س 04  

 )ساعاتان+ ساعة+ساعة(

 لنشاط األدب و النصوص حيـث يتم فيهــا دراســـة نص    

و ما يتعلــــق بالمسائـــــل بتحليل معطياته  و مضمونه  

 المقــــــــررة في النحــــو و الصـــرف     و البالغـــة            

 و العــــــروض و النقــد. 

 

 

 رــة التعبيـر حصـحصة للتعبير الشفوي أو المطالعة الموجهة ذات ساعة واحدة بالتداول على أن تؤخ -

 ة الموجهة.الشفوي إذا كانت مرتبطة بموضوع المطالع

 

 يتوج نهاية األسبوع بحصة التعبير الكتابي ذات ساعة واحدة حيث يحرص األستاذ على استغاللها لجعل  -

 المتعلمين يسخرون مكتسباتهم القبليـة المرتبطــة خاصـة بالنشاطـــات السابقــة و ذلك لعالج و ضعيات  

 التعبير المقترحة عليهم، أو لمناقشة المشاريع. 
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 ترح للتوزيع من باب االستئناس:جدول مق

 

         

 ــ     األيــــــــــام

 

  

 

 

  

 السبـــــــت      

 

08        10   

   أدب و نصـــــوص

      09        08 األحـــــــــد    

  أدب ونصوص          

 االثنين    

 

   

14         15      

 مطالعة موجهة     09         08 الثالثـــــاء    

  أدب ونصــــوص أو تعبير شفوي

 األربعـــــاء    

 

  

           09             08 الخميـــس   

 تعبير كتابي         

 

 :التوزيـــع الزمنـــي

 لثانوي العامالحجم الساعي األسبوعي المخصص لمـــادة اللغـــة العربية في السنة األولى من التعليم ا

 ( ساعـــات موزعة على النشاطات اآلتية:04و التكنولوجي) جذع مشترك علوم و تكنولوجيا( هـــو ) 

 ( أسبوعيا.02األدب و النصوص : ساعتان ) -

 ( أسبوعيا بالتداول .01المطالعة الموجهة و التعبير الشفوي: ساعة) -

 ( واحدة أسبوعيا.01التعبير الكتابي : ساعة ) -

 النشاطات المقررة على الحصص األسبوعية وفق ما يأتي:توزع هذه  -

 س( لنشاط األدب و النصوص حيث يتم فيها دراسة نص بتحليل معطياتـه1س+ 1تخصيص حصتين) -

    

 

 و مضمونه و ما يتعلق بالمسائل المقررة في النحو و الصرف و البالغة .  

 أن تؤخر حصة التعبير الشفـــوي إذا س( للتعبير الشفوي و المطالعة الموجهة بالتداول على1حصة) -

 كانت مرتبطة بموضوع المطالعة الموجهة.  

       تتوج نهاية األسبوع بحصة التعبير الكتابـي حيث يحرص األستــاذ على استغاللهــا لجعل المتعلمين  -

      لتعبيــــر مكتسباتهم القبلية المرتبطة خاصة بالنشاطات السابقة و ذلك في عالج وضعيـــات ا يسخرون  

 المقترحة عليهم  أو لمناقشة المشاريع. 
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 جدول التوزيع الزمني مقترح من باب االستئناس:

 

 األيــــــــــام

 

                    10          11          

   أدب و نصوص  السبـــــــت 

                  16             17 

    األحـــــــد 
 ونصوصأدب 

  االثنيــــــن

 

  

                 16             17 

 مطالعة موجهة   الثالثــــــاء

 تعبير شفوي    

 األربعــــاء

 

 

08             09 
 

 الخميــــس

 
 تعبير كتابي   

   

 

 ملمح دخول المتعلم إلى السنة األولى من التعليم الثانوي العام و التكنولوجي :

 

 ا على:عند دخول المتعلم إلى السنة األولى من التعليم الثانوي العام و التكنولوجي يكون قادر  

 

 القراءة الجهرية مقرونة بسالمة في النطق و حسن في األداء و ضبط للحركات و تمثيل للمعنى. -   

 فهم المعاني المتعددة للكلمات. -   

 لتزام الموضوعية.مناقشة أفكار النص بإقامة الحجة و ا -   

 تمييز الصواب من الخطأ في بنية الكلمات و العبارات و التراكيب . -   

 فهم محتوى المقروء و مناقشة أفكاره الرئيسة و الجزئية. -   

 تلخيص قصة أو نص أو مقالة في حدود مستواه الفكري و المنهجي. -   
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 لثانوي العام و التكنولوجي:ملمح الخروج من السنة األولى من التعليم ا

 

 جذع مشترك )علوم و تكنولوجيا( جذع مشترك )آداب(

 إصدار األحكام على النصـــوص المقروءة -          

 إبراز مواطن الجمال الفنـي في المقــروء. -          

 تلخيص المقروء بلغة سليمة و فكر منتظــم. -          

ر البالغية التي يلبس التمييز بين الصو -          

 األديب    بهــا األديب معانيه و ما فيها من جمال

 ة تأثيرها في النفس. و قو              

البحث المنهجي و تقصي المسائل و  - -

 استخدام

 المراجع و االنتفاع بمختلف مصادر التوثيق.                                              

وم عليهــا بالغـة توظيف األسس التي تقــ -

الكالم       الكالم و جودة األسلوب من حيث الوضوح 

 و القوة      والقوة و الجمال بمراعاة خاصة اإلدماج

إبداء الرأي في قضية من القضايا المطروحة  -          

 جة و سالمــة التعبيــــر.ة الح  عليه با    عليه باعتماد قو  

فنية للنص األدبــي ومــا تحديد الخصائص ال -          

 يترك    يتركه من أثر في النفس مع التعليل.

كتابة نصوص حجاجية و  تفسيرية في مقام  -

 تواصل دال.

 الكتابـــــــة فـــي أنماط متنوعة من   -

 النصوص. 

استنتاج عناصــر العمل األدبي شكال                     -

 و مضمونا  و إصدار أحكام معللة عليها.

 البحث المنهجي و تقصي المسائل و استخدام -

 المراجع  و االنتفاع بمختلف مصادر التوثيق.            

 إبداء الرأي فـي موضــوع ذي داللـة يطرح  -

 عليه بتوظيف مكتسباته العلمية .           

إنتـــاج نصــوص حجاجيـــة و تفسيريــة        -

 في 

  مقام تواصل دال.           

توظيـــف األســس التي يقــوم عليها األسلـــوب  -          

 التعبير   المؤثر بمراعاة خاصة اإلدماج.

 البحث المنهجي و تقصي المسائل و استخدام  -           

 المراجع و االنتفاع بمختلف مصادر التوثيق.   

 كتابة نصوص حجاجية  و تفسيرية في مقام   -

 تواصل دال.    

 كتابة في أنماط متنوعة من النصوص.ال -

          

 اليب

 الب

-  
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 1الكفاءة/
 

 المجال الشفوي

 

 للجدعين معا
 

 

 الهدف الختامي المندمج لنهاية السنة األولى من التعليم الثانوي العام )جذع مشترك آداب (.

 مشترك )علوم و تكنولوجيا(. جذع

 في مقام تواصل دال، يكون المتعلم قادرا على تسخير مكتسباته القبلية إلنتاج نصوص متنوعة 

.في أشكال متعددة من التعبير  

2الكفاءة /  

جذع مشترك علوم و تكنولوجيا.   
 

2الكفاءة /     

جذع مشترك) آداب(   
 

 

إنتاج نصوص في وضعية 

تواصلية ذات داللة للتلخيص 

 أو التحليل أو التعليق

اجية و تفسيرية نصوص حجكتابة 

في وضعيات ذات داللة ونصوص 

 لنقد أثر أدبي من العصور المدروسة

كتابة نصوص حجاجية و تفسيرية 

في وضعيات ذات داللة و نصوص 

 لنقد أثر أدبي من العصور المدروسة
 بتوظيف مصطلحات النقد المناسبة

 المجــــــال الكتــــــــابي
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 :األهداف الوسيطية المندمجة للسنة األولى من التعليم الثانوي العام و التكنولوجي

 ب و النصوص:األد -1

 

 األهداف التعلمية األهداف الوسيطية المندمجة

 

 يكتشف معطيات النص الداخلية 

 و الخارجية ويناقشها. 

 يكتشــــف المعنــى العــــام للنــص. -

يعين التعابيـــر الغامضـــة و يعـلل مواطن  -

 غموضها.

 يحــــــدد األفكــــــار الرئيســـــة. -

 لحقيقيـــة و المجازيــة.يحـــدد التعابيــــر ا -

 يميز مقومات الشعر عن النثر. -

 يستنبــــط القيــم الفكريــة و االجتماعيــــة  -

 و السياسية الواردة في  النص.    

 يعلـــل لمظاهر القـــوة فـي التعبيــر األدبــي. -

يستنتج األحكام األدبية من النصوص الشعرية       -

 ة.و النثرية بطريقة ذاتية تلقائي

يكتشف الفروق الدقيقة بين التراكيب و العبارات     -

 و الجمل.

ينقد األساليب و العبارات نقدا يبين من خالله  -

 وجه الغموض  و أسباب الركاكة في التعبير.

 يوضح أثـــر العصـــر في حيـاة األديــــــــب. -

 يكتشف مناسبـــــة النـــص من المضمـــون. -

يتميز به من  يتعرف على عصر األديب و ما -

 مؤثرات.

 يــعين الرمـــز و يفســـــر مدلـولــــه. -

 يوازن بين عملين أدبيين من نوع واحد. -

 

 

 يحدد بنــاء النــــص. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يطلــع على توثيــق متنـــوع لتحديــد النمطية  -

الغالبة علىالنص: سردية، وصفية، تفسيرية، 

 حجاجية أو حوارية.

ة على النص ويعللهـــا يكتشف الظاهرة الغالب -

 بإبراز خصائصها.

يعـرض أقســام النص من مقدمــة و أحــداث  -

 وزمان ومكان و موضوع و موقف و خاتمة.

يكتشف أهمية انتقاء الكلمـــات و العبــارات في  -

 بناء األفكار.

 يربط  بين الكلمــة و الجــو النفسي. -
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 يكتشف االتساق و االنسجام في تركيب      

 رات النص.فق  

يحدد عوامل االنسجام من كلمات و مفردات  -

 مساعدة على تسلسل الجمل و ترابطها.

 يذكـر التكـرار و أثره في إثبـات المعنى و تأكيده. -

 يعين األفعـــال و األحـداث و ما بينهـا من عالقة. -

ا علـى عالمـــات يتبين معاني النص اعتمــاد   -

 لصرفية.الوقف و األحكام النحوية و الصيغ ا

يستعين بالقواعـــد النحوية لمعرفة العالقات  -

 القائمة بين الكلمات و المفردات.

 

 يشرح شرحا معجميا و يبني المعنى.

يكتشف معنى الكلمـات انطالقا من سياق    -

 الجملة.

ا على المعجم أو على إثبات معنى الكلمات اعتماد   -

 مرجع مناسب.

للغويــة يفهم معنى الكلمات بإقامة العالقات ا -

 بينها.)الجناس، الطباق، الترادف(.

يبين معاني العبارات بتحليل العناصر التي تتألف  -

 منها.

يضع فرضيات لشرح معاني الكلمات باعتماد  -

سياق الفقرة أو النص أو مؤشــرات سياقيــــة 

 أخرى.

يتحكم في المفاهيم النقدية لفهم       

 النصوص و استثمارها.

لنقد األدبي انطالقا من يتمرس على تعريف ا -

 دراسة النصوص.

 يستنتج أن البالغة رافـــد من روافــد النقــد. -

 يبين وظيفة األدب في الحياة بجميع صورها. -

يتمرس على الذوق األدبي من خالل تقنيات  -

 التعبير عند األدباء.

يوازن بين الموضوعيـة و الذاتيـة في عملية النقد  -

 األدبي .

األثر األدبي من خالل يستخلص مقومات نقد  -

 دراسة النص.
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 المطالعـــــــــة الموجهة: -2                

 

 األهداف التعلمية األهداف الوسيطية المندمجة

 

 يطالع نصوصا متنوعة و يتقصى  

 معطياتها. 

 يتدرب على القـراءة الدقيقـــة الواعيـــة. -

يتعرف على حقائق و معلومات مختلفة  -

 لة ببيئته و بيئات أخرى.ذات ص

 يستقي المعلومات من مختـلف المصادر. -

 يشرح  معانــي المقـــــروء و مرامـــيه. -

يحدد المعنى الضمني و يستخلص ما  -

 تنطوي عليه العبارات من إيحاءات.

 يعمق فهمه للمقــروء. -

 يــحدد المقومـــات األدبيـــة للمقـــروء. -

عارضته يناقش المقروء بإظهار تأييده أوم -

ويحــرص على دعم رأيه بما يناسب من 

 أوجه اإلقناع.

يكتشف شخصية األديب من خالل منتوجه  -

 الفكري.

يبدي تفضيلــه ألسلـوب معيـن في الكتابة      -

 و يعلل اختياره

 .ينقد المقروء من حيث الفكرة و األسلوب. -
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 التعبيــــر الشفـــــــوي: -3

 

 األهداف التعلمية وسيطية المندمجةاألهداف ال

  

 تواصل بلغة سليمة و يعبر عن مشاعره  

 و أفكاره و آرائه.  

يعتمد على ثراء لغته و خصوبة أفكاره         -

 في المحادثة و المناقشة.

 يتناول الكلمـــة في وضعية ذات داللة. -

يقدر على ضبط نفسه في محادثة اآلخرين مع  -

و يميز الكالم الذي مراعاة شعور من يحدثهم 

 يوجهه إليهم وفقا لمقامهم و منزلتهم.

 يستعين في تعبيره بما يصلح من معلومات. -

 يضــرب أمثلـــة لتوضيـــح أقوالــــــــــــه. -

 يلتزم التسلسل و الترابط في سـرد الحوادث. -

يراعي التالؤم بين األفكـــار و يعبر عنها  -

 بالكلمات المناسبة.

و االختصار في المواقف  يركز على اإليجاز -

 المناسبة.

يحسن الربط بين المقــــام و المقــــال             -

 في اإلفصاح عن موقفه.

 يقدر على عرض أفكاره منظمة متسلسلة. -

يستمع إلى آراء اآلخريــن و يعبر عن  -

 مساندته أو معارضته لها.

يدير الحديث عن موضوع يتمحور حول  -

ـــه مستعينــــا قضية ذات داللة بالنسبة إلي

 بأساليب االستدالل.
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 التعبيـــــر الكتابـــــــــي: -4     

 األهداف التعلمية األهداف الوسيطية المندمجة

 

ا يبرز من خاللها قدرته على ينتج نصوص  

 حسن التفكير و صواب التعبير.

يراعي قواعد الكتابة من حيث وضوح  -

 ة. و سالمة اللغ  األفكار 

يوظـف المفردات والتراكيب البليغـــة        -

 تحريره.   في

يستخدم لغة سليمة واضحة و مناسبة للوضعية     -

 التواصلية.  

يعبر عن خلجــات نفسـه إزاء  -

 المظاهـــر

 و الظواهر بعبارة سليمة و لغة صحيحة.    

 يحلل النصوص األدبية بشرحهـــا و نقدهـــا. -

 ـا يؤيـد أو يعارض فيـه فكــرةيعد موضوعـ   -

مبــدأ مع الحرص على دعم موقفه باألدلة      أو   

 و الشواهد.   

يحرص على انسجام األفكـــار و  -

بالكلمات و العبارات    تسلسلهــا   

 المناسبة.

 يشرح أبياتا شعرية و يناقشها ثم يعلق عليها.  -

 يعد خطبة إللقائها في مناسبة معينـة. -

 خص القصص و الموضوعات المقروءة.يل -

 كمــل قصـــة قصيــــرة ناقصـــــــــــة.ي   -

    يكتب قصـــة يعالـج فيها مسألـة ذات داللة  -

 بالنسبة إليه. 

 يحلل مختلــف النصـوص و يبرز خائصها -

 و مميزاتها.  

 

 

 

 طرائق التدريس:
تنويع طرائق التدريس و تفعيلها بما  إن األستاذ من منطلق المقاربة بالكفاءات، يسعى إلى -

 يجعل المتعلم يستوعب المادة التعلمية و يحسن التفاعل معها.

و على العموم، يمكن اعتبار طريقة التدريس بالوضعية المشكلة من أنسب الطرائق  لبناء معارف 

ين نتائج المتعلم في ظل المقاربة بالكفاءات. ذلك ألن هذا األسلوب في التدريس يعتمد على تحس

المتعلمين و تطوير خبراتهم و مهاراتهم بفعل الممارسة، فتتغير عالقتهم بالمعرفة حيث يتحول موقفهم 

السلبي منها إلى موقف إيجابي يحفزهم على طلب المعرفة و اكتسابها، إذ يشعرون بممارسة عمل 

ستقبال باإلصغاء      تفاعلي هادف يختلف عن األسلوب التقليدي المبني على االكتساب عن طريق اال

 و الصمت بهدف التزود بكم غزير من المعارف.
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و الوضعية المشكلة من حيث هي وضعية مبنية لغرض تعلمي يجب أن ترتكز على معطيات معقدة، 

مثيرة للشعور بالحيرة و الغموض، يتطلب حلها إجهاد فكر و معاناة بإثارة الحوار و النقاش المجدي، 

جب أن  تكون مالئمة لمرحلة نمو المتعلمين العقلي و ذات داللة بالنسبة إليهم.   و لكن هذه المعطيات ي

 المشكلة في المراحل اآلتية: -و يتحدد التعلم عن طريق الوضعية 

 

المشكلة فيحدد لهم أهدافها    –و فيها يوجه المدرس المتعلمين إلى الوضعية  مرحلة عرض المشكلة:

 لمطلوبة.و يصف آلياتها و يعد الوسائل ا

 

: و تحصل بقهم معطيات الوضعية، استيعاب المفاهيم و األفكار، تنظيم الفوج            و مرحلة التهيئة

 توزيع المهام على أعضاء الفوج.

 

 مرحلة الدراسة و التعلم، و تتم من خالل:  -

  للحل ضبط المعلومات و اختيار أنجع طريقة للحل، التعرف على المعلومات الجديدة الالزمة

 المفترض و تسجيلها.

 .البحث عن الحل المناسب للمشكلة المطروحة 

 و ينجم عن هذه المرحلة: 

 إعداد قائمة بعدد أهداف التعلم و الموارد  التي يستعين بها المتعلم في بحثه. -

 الحلول الفردية التي توصل إليها المتعلمون من خالل أعمالهم، و نشاطاتهم. -

 

 تشمل: مرحلة تقييم التعلم،  و  -
 

    ،تقييم األعمال الفردية عن طريق جمع الحلول الفردية و مقارنتها ببعضها، ثم تقييم عمل الفوج

 و يحصل من خالل تشخيص تعلمات التالميذ و األفواج.

 

 نموذج تطبيقي في معالجة وضعية مشكلة:  
 

ما يوجب أو يجيز  "األصل في الخبر التأخير ألنه المحكوم به. غير أنه قد يعرب بناء الوضعية: .1

 العدول عن األصل، وضح ذلك".

  

يعرض المدرس نصا يجسد فيه تقديم الخبر على المبتدأ: "في جمال النفس سر  عرض المشكلة: .2

الحياة، و في اللوحة الفنية تأثيرها، و إنما جميل مقدر الجمال، هلل درك، أين ذوقك، تأمل شمس 

 األصيل. تكتشف جمال ألوانها و أنوارها".

 

  مرحلة التهيؤ: .3
 كتابة التالميذ للنص على كراريسهم  -
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بعد قراءة التالميذ للنص تتبادر إلى أذهانهم جملة م األسئلة: هل يمكن للخبر أن يزحزح  -

 المبتدأ عن مكانه، في حين أن األصل في ا لمبتدأ التقديم ألنه المحكوم عليه ؟.

ا الترتيب، إلى أي مدى يصح هذا الجملة االسمية هي جملة تتألف من مبتدأ و خبر، بهذ -

 الحكم؟

 استثمار النص الكتشاف صحة الجواب. -

 

بعد توزيع المهام على أعضاء الفوج شرع كل منهم يبحث عن الحل  مرحلة الدراسة والتعلم: .4

بالتأمل في الجمل التي يتألف منها النص. و قد أخذ كل تلميذ يتساءل عن تركيب كل جملة من جمل 

الذي تفيده، و عالقة المعنى برتبة المبتدأ و الخبر... إلخ. و بعد  أخذ و رد       النص و عن المعنى

إلى أن الخبر يتقدم على المبتدأ وجوبا  -بتوجيه من المدرس   -و موازنة بين الجمل توصل التالميذ 

 في أربعة مواضع: 

 إذا كان الخبر ظرفا أو مجرورا بالحرف. -

 إذا كان الخبر اسم استفهام. -

 كان المبتدأ محصورا بإنما أو إال. إذا  -

 إذا اشتمل المبتدأ على ضمير يعود على الخبر. -
 

و فيها تتم مقارنة النتائج التي توصل إليها كل فوج. فيحدث اكتشاف خطأ القول  مرحلة التقويم: .5

ر           بكون المبتدأ يتصدر دوما الجملة االسمية، و بالتالي ال يمكن اعتباره قاعدة مطردة مادام التأخي

 و التقديم يحدث في المبتدأ و الخبر معا بشروط.

 

 ( أساليب التدريس الناجعة:أ

        ستاذ في تدريسه بطريقة معينة و أسلوب معين في تنشيط درسه أمر ال يتفق إن إلزام األ            

 افـــق ظروف الموقفو المقاربة بالكفاءات التي من مبادئها الدعوة إلى أن يكيف األستاذ درسه ليو

ه بما فيه من عوامل و مؤثرات. و لذلك فليس هناك طريقــة معينــة يمكن أن ــالتعلمي الذي يواجه

 يتبعها المدرس في كل نشاط بل و في كل درس.

 قائمة على الحفظ و االستذكـــار و التلقيــن  -من قبل -ة الغالبة على تنشيط الدرســلقد كانت الصبغ

علم عن الخبرات الواقعية في التعبير و الكتابــة و القراءة. و كانت النظــرة إلى المتعلم زل المتـو ع

 وم على أساس أن عقله مستودع فارغ ينبغي ملـؤه بكنوز المعرفــة فهو يكتســب هذه المعرفــــة ــتق

ــار المتعلـم ررات، فأصبح األمــر يختلف من منظور المقاربــة بالكفاءات، حيث صــو يستهلك المق

 ارف ــا فعاال في بناء معارفه عن طريق البحث و االكتشاف فيكتسب قدرات  و مهارات ومعمسهم  

 و معارف فعلية و سلوكية. و إنما يتحقق كل ذلك عن طريق:

 دفع المتعلم إلى االعتماد على النفس و التثبت من المعرفة عن طريق البحث و االطالع. -

و مركزها و من ثم ال بد من توجيهه إلى أن يسأل     -التعلمية -العملية التعليميةم محور ــجعل المتعل -

 و يناقش، يستفسر، و يعارض و يثير الكثير من التساؤالت و يستنتج.   

 ارات اللغوية المراد اكتسابها. حيث كلما كانت هذه المهارات محـــددة كانت أدعى إلى ـــتحديد المه -

 لها في دقة و إتقان.اكتساب التالميذ   

  ا إلى ربط الكلمة الجديــدة بالشيء الحســيم اللغوي للمتعلم، بالسعي دوم  ــــالعمل على إنماء المعج -

 تسهيال إلدراك معناها و مدلولها. ثم تدريبه على توظيفها في سياق تجريدي.  

             صدار األحكام و تعليلها، الحرص على إحاطة النشاط التعلمي بإثارة المناقشة و المجادلة حول إ -
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 بمساعدة المدرس الذي يتدخل من أجل التوجيه و اإلرشاد حينا و التصحيح حينا آخر.  

   ط الدروس بإثارة المعلومات القديمة على اعتبار أنها هي التي ستبنـــى عليهـــا المعلومــاتـــتنشي -

 عل معها و تكون مدركا جديدا.الجديدة و تتالحم معها و ترتبط بها و تتفا  

 ل التربوي انطالقا من جعل المتعلم يكتســب معلومـــات ومهارات و اتجاهات و قيما.ـــط الفعــتنشي -

ا وسيلة لسالمة اللسان و القلم و صحة الكالم عند     ـــليســت هدفا لذاتــه و لكنهـ -الــمث -فقواعد اللغة  

 التعبير الشفوي أو الكتابي.  

تدريب المتعلم على التفكير بوضعه في مواقف حل مشكالت و بذلك يتمرس على اكتساب  -

 معارف جديدة و أساليب جديدة لمواجهة المواقف المعقدة فتنمو لديه ملكات اإلدراك و التذكر

 .و الفهم و االبتكار و التخيل    

 و على العموم، فإن وضع المتعلم في وضعية حل مشكلة من شأنه:

 رس فيه الثقة في قدرته على العمل.أن يغ 

 .أن يحسن أسلوب تفكيره 

 .أن يحرك دوافع النشاط لديه 

 

 بيداغوجيــــا المشــــروع:

 

 بيداغوجيا المشروع أسلوب تعليمي يضع المتعلم أو مجموعة من المتعلمين في وضعية التعبير عن:  

 .رغبات أو حاجات 

 .طموحات أو تساؤالت 

ن الوسائــل التـي تمكــن من اإلجابـة عن التسـاؤالت و كـذا في وضعيـة و في وضعيــة البـحث ع

 التخطيط الفردي أو الجماعي للمشروع  و معايشته.

ا للطرائق النشطة التي تجعل المتعلمين يبرهنون على قدرتهم و إن بيداغوجيا المشروع تعد امتداد  

يدعون فيها إلى تسخير مختلف مكتسباتهم  حيث تقترح عليهم إنجاز أعمال فعلية -الفعلية -المعرفية

 المالئمة.

 و تؤدي بيداغوجيا المشروع  وظائف منها:

 

 حيث يكون المتعلم في وضعية تعلمية ذات داللة تجعله يدرك أهداف  تحفيزية: -تحسيسية  ةوظيف  -

 راسة.التعلمية فيرتبط أكثر بالفعل التعلمي و يزيد إقباله على الد -العملية التعليمية    

 

حيث إن استغالل المعارف المكتسبة و الكفاءات المأمـول اكتسابها تحصــــــل        وظيفة تعليمية: -

 إنجاز المشروع. في

 

           ضمن منظــور إسهام نشيــط في إنجــاز مشاريــع ذات طابع اجتماعي يحصل وظيفة اجتماعية: -

 بصفته راشدا و مواطنا. -مستقبال -ة المدنيةالمتعلم على تكوين يهيئه  لممارسة الحيا  

 

وم، إن بيداغوجيا المشروع تقوم على أساس وضعيات تعلمية تدور حول ظاهرة معينة ـــو على العم

واضحة تجعل المتعلمين يشعرون بميل حقيقي لبحثها و حلها حسب قدرات كل منهم، وهذا هو المبدأ 

السنة األولـــى من التعليم  الثانوي العام  و التكنولوجي.  الذي روعي في تحديد المشاريع بالنسبة إلى

اس بهــا و يمــكن لألستاذ االجتهاد ــــوما هو جدير ذكره أن هذه المشاريع موضوعة من باب االستئن
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ـة النشغاالتهم            ـا أنســـب الستعدادات المتعلميــن و أكثــر مالءمـــفي تنشيط مشاريع أخرى يراه

 هتماماتهم.و ا

  –لكونه يمثل الشخصية المرجعية للمتعلمين  –رافه  ــه المدرس وإشـو يتم إنجاز المشاريع بتوجي

ددة في مجاالت متنوعة، وينطلـــق هـــذا التوجــه من ـة ذاتية متعــو ذلك اعتمادا على ممارسة أنشط

داخل هذه النشاطــــات لتتمـــحور ة حيث تتــــممارسة تتجاوز الحدود الفاصلة بين النشاطات الدراسي

حول مجموعــة من األفعال الهادفة بحيث تصبح المعلومات و المعارف مجرد وسيلة ال غاية في حد 

 ذاتها.

 :تقديــــــم النشاطـــات 

إن تحقيق الكفاءات المحددة في المناهج و من ثم تحقيق الهدف الختامي المندمج  لنهايـة السنة       

 اول النشاطات الدراسية اآلتية :يستوجب تن

 : يتناول نشاط األدب والنصوص دراسة نصوص أدبية و نصوص تواصلية. األدب و النصوصأ(

 

دود ـاألدبية المتعاقبة ولكن ضمن ح تقدم النصوص األدبية في إطار األعصر : النصوص األدبية. 1.1

ــــا في خدمـــة األدب ؛ حيث يتــم ضوع  خ األدب إلى غاية بذاتها، بل يبقى موـــال يتحول معها تاري

وص التي تعكس المظاهر التي تطبع العصر و تميــزه عن سواه ثم العمل على ـــالتركيز على النص

تدريب المتعلم على التفاعــل مع المنتوج األدبي الذي يدرسه ليكتشـــف و يستنتــج خصــائص هذه 

ثمار لمكتسباته. و بهذا األسلـــوب في تنـــاول النصوص ل لقدراته و استـــالمظاهر، و في ذلك تفعي

م من ترسيخ معارفه عن العصر الذي يدرسـه من حيث المظاهـــر الفكريـــة و ــن المتعلـاألدبية يتمك

الظواهر األدبية السائدة فيه . و هو أسلوب يوافق مبدأ المقاربــة بالكفاءات التي تحرص على ما هو أنفع 

حول البحث عما يتوافر  –عموما  –لم و يجعله في وضعية بناء معارفه. و تقوم الدراســة ــو أفيد للمتع

 أخيلة و أشكــال التعبير.و مستـوى فني من مشاعـرو النص األدبي من عمق إنساني و أفكار هعلي

 نــــو هي نصوص نثريــــة الهدف منها إثراء معارف المتعلمي:  النصــوص التواصليـــة. 2.1 

حول المظاهر التي تناولتها النصوص األدبية و يتم التركيز فيها على الناحية المعرفية و على 

ل اإلبالغية المقنعة في التعبير. و مهما يكن من أمر فهي نصوص داعمة للنصوص األدبية ــــالوسائ

 و رافدة لها في الفهم و االستيعاب.

النصوص التواصلية و نشـاط األدب والنصوص؛و لما كانت النصوص األدبية تمثل األصل في     

الفرع، فإن األمر يتطلب تفصيل القول في النصوص األدبيــة بمـــا يجعل المدرس يتعامل معها بشكل 

 مرض ينعكس إيجابا على استيعاب التالميذ و مردودهم الدراسي.

 

ية التلميذ، إذ هو ميدان يكتسي هذا النشاط أهمية بالغة في بناء شخص:  النصـــوص األدبيـــة .3.1

ممتاز يمكن المدرس في هذا المستوى من جعل التالميذ منهجيين في عملهــــم، موضوعيين           

في تفكيرهم، مقنعين في نقاشهم، معتزين بمقومات أمتهم، واعين بدورهم في مجتمعهم الذي ينتمون 

 إليه و أخيرا مسهمين بفاعلية في بناء حضارة أمتهم.

 ســتقر أن للنصــوص األدبيـــة المكانــة األولــى في إعــداد النف -اليوم -ةــالدراسات التربويو إن 

ام. وهي بذلك من أليـــق الدراســـات بالتالميــــذ       ــه السلوك بوجه عــو تكوين الشخصية و توجي 

ب الوجدان و تصفية الشعور و في المرحلة الثانوية ألنها الدراسة التي ترمي إلى تنوير الفكرو تهذي

 صقل الذوق و إرهاف اإلحساس.

و على وجه العموم، إن النصوص األدبية تمثل مركز ثقل المواد التي يدرسهـا أستاذ اللغة، حيث       

 عن طريق النص األدبي:
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 يتعود التالميذ على جودة النطق و سالمة األداء و حسن التعبير. -

الفهم وحسن استخالص معاني األلفاظ بشرح األساليب األدبية التي  دقـة يتدرب التالميـذ على -

 بالدقة و حسن التركيز. -عادة -تتميز

تنمو ثروة التالميذ اللغوية بوساطة النصوص المدروسة و التي تشمل طائفة من األلفاظ  -

 الجديدة و التراكيب و المعاني.

 

 ليب تنمي فيهم ذوقا أدبيا رفيعا.يكتشف التالميذ ما في األثر األدبي من معان  و أسا -

 وك و النشاط.ـا من أنواع السلــن و تزيد صلتهم بالحياة و ما يضطرب فيهـع أفق فكر المتعلميـيتوس -

ا      ـة يحدثهــإلى جعــــل درس األدب قــوة عملي -اءاتـــــفي ظل التدريس بالكف -ويسعى المدرس 

ة تدفع إلى نوع من السلــــوك العملــي               ــوة محركــإلى قلب ــره فينقــفي المتعلم، فيشتد تأثي

 و التصــرف اإليجابي.

 ة ــو الخيان ةـــيفهم المتعلمون الطبيعة اإلنسانية مصورة في اإلنتاج األدبي كالكرم و البخل و األمان -

 و اإليثار و األنانية و التضحية و التسامح و التعاون.... 

اة ــة ألن األدب يمس الحيـــبرات المتعلمين من الجوانب االجتماعية و الخلقية و السياسيتـتـنمى خ -

 من جميع نواحيها.

 -ال تكاد تخرج   -حاليا  -ة ـة في المدارس الثانويـــفاد الطريقة السائدة في تدريس النصوص األدبيو م  

ة مع شرحهــا شرحــا مبتذال في أغلـب ـــار األساسيــعن إطار استخراج الفكرة العامة و األفك -عموما

ة األسلــــوب، و تكـــرار هذه ـــة و دراســاألحيان، ثم مناقشة معاني النص مع اإلشارة إلى نوع العاطف

ت فكره و جمدت إبداعه ـذ، إذ همشـالتلمي ة علىــالعناصر أثناء دراسة كل نص أدبي كانت له آثار سلبي

 زة.و عودته آلية اإلجابة الجاه

دارس ال  يعد وأن يكون ضربـــا                 ـا الــن بهــإن إخضاع الدراسة األدبية لقواعد ثابتة يستعي

ون مفتاحا لفهم نص أدبي. إذ إن دراســة ـي كل شيء إال أن تكــي تعنــمن الطريقـــة الجافة العقيمة الت

د. و لـو كانت ثمـة قواعـد ثابتـة يستعيـن ـاعـط و القوــى عن الضوابــالنص إبـــداع و اإلبداع يتعال

ذ ـاذ. بل كـان من السهل على كل قارئ أن يأخــة إلى أستـــبهـــا دارس النص األدبي لما كانت الحاج

 تلك القواعد و يطبق عليها ما يقرأه.

واعد ــه للقـضوعر من خــو لكـــن نحــن أمام معرفــة أدبية، و األدب فــن، و الفــن يخضع لإلبداع أكث

ول بأن هذه الطريقـــة في التدريـــس الخاضعــــة للقواعــــد ــة القـــو الضوابط. و ليس من باب المبالغ

نــــا، ففي مادة هامة كالنصوص األدبية حيث ذو الضوابط هي التي جنت على أسلوب التفكير لدى تالمي

ة اإلبداع نجدها خاضعة لقوالب نقديـــة ـة التمييز و ملكو  ــق و قــيفترض أن تبني في التلميذ الفكر الطلي

ذ إلى الشعور بالرتابـة واالبتـــذال، وقــد ـــع بالتلميــجاهزة تميع المقصود و تنحرف عن الغرض و تدف

ام ــادة النصوص ألنها أصبحت قرينة التكرار و سماع األحكـــنجم عن هذا الشعور ضيق التالميذ  بم

ة ــة قويــــألوفة من مثل "األفكار واضحة، سهلــة الفهـــم، بسيطة في مجملها" ، "العاطفة المـالمعروف

 زل ، قوي ال تكلف فيه"، "العبارات   و األلفـاظ مالئمة للمعاني".ـادقة" ،"األسلوب جـص

م      و كيف ال تكل أذهان التالميذ و يضيقون ذرعا بدرس األدب ؟ إذا كانت هذه األحكام ترن في آذانه

ون في هذه الحصة         ــاهم يتكاسلــفي كل حصة من حصص النصوص األدبية، فال عجب إذا، إذا رأين

و يعرضون عن قبولها بل ويتمادون في هجرانها نفسيا، حيث إنها تبقي عقولهم جامدة و أفكارهم مقيدة 

 و مبادراتهم محصورة.
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مصدر بناء شخصية التلميذ  –عامل مع النص األدبي وال يختلف عاقالن في أن مثل هذا األسلوب في الت

ذ إلى التفاعل ــلم يعد يالئم العصر الحاضر وال يهيئ التلمي -ة  )بناء( من معانــه كلمــبأوسع ما تحمل

 مع محيطه االجتماعي و السياسي و الثقافي.

ة ـداد الفرد لمواجهــة األولى على إعـــتعمل بالدرج -اليوم –و بما أن التربية المعاصرة أصبحت 

 وتفاعالت و صراعات فإن األبحاث التربوية.  ــعل و دوافــــمحيطه و ما في هذا المحيط من عوام

 

ة بقصد التحكم في مجريات الحياة بكل ما تحمله من تشابك     ـــاهتدت إلى مقاربة بيداغوجية وظيفي

ار منهجي تمكن التلميذ ـة  بالكفاءات كاختيفي العالقات و تعقيد في الظواهر االجتماعية فظهرت المقارب

من النجاح في هذه الحياة على صورتها هذه؛ و ذلك بالسعي إلى تثمين المعارف المدرسية و جعلها 

صالحة لالستعمال في مختلف مواقف الحياة . و األمر على هذه الحال، فما المسلك، يا ترى، الذي 

ليتمكن من اكتشاف ما في مجاهله من كنوز              -بالكفاءات ةـفي ظل المقارب -يسلكه دارس النص األدبي

فكار و القيم و النظريات ، و يجعل التلميذ أكثر تعلقا اني واألــه المعقد من كوامن المعــو في عالم

ة عن مثل هذا السؤال وجب القول بأنه ال يجوز اإلستعدد ـــبالنص  و امتثاال لقيمه؟ في سياق اإلجاب

الظاهرة المسيطرة على النص -أوال –نص بأحكام نقدية جاهزة، و إنما على الدارس أن يحدد  لدراسة

معنى.( ثم ينطلق في دراسته بداللة وفكرية كانت أو فنية .)بإعتبار أن النص مضمون و صورة؛ مبنى 

ارة ــد بمهام تشيــهذه الظاهرة المسيطرة عليه، على أن ال تكون الدراسة وصفية مبنية على إصدار أحك

ري والفني من مثـل: )األفكار واضحة، سهلة الفهم، عميقة الداللة،    ــر الفكــة في التعبيـاألديب اللغوي

 ه مالئمة.(ظسلوب جزل قوي و عباراته و ألفاو األ

دبي و كذا بوضع درس األـــــقاربة النصية كطريقة تربوية لتفعيل المو إنما الدراسة تكون بتبني ال

موضع المتفاعل مع الدراسة باستثمار مكتسباته القبلية و حسن توجيهه و إرشاده إلى ما يجعله  المتعلم

 يبدع في استقصاء مبنى النص و معناه بالحجة البينة و الفكر الطليق ..

درس أن يعمد ــة المـل قراءة؛ و مهمـــو النص األدبي معين ال ينضب، فهو يتجدد و ينبعث من خالل ك

ة عقلية و تفكير منطقي يجعل ــة بنزعــــوح التفكير و التعمق في دراسته دراسة إبداعيإلى إذكاء ر

ه وتمتع مشاعره؛ و إنما تفلح الدراسة ــالتلميذ يتعلق باللغة و آدابها ما دامت تسمو بفكره و ترقى بعقل

بإدماج مكتسبات أي  -اجــق اإلدمـق منطـاءات يعني وفـــبهذا األسلوب إذا تمت وفق المقاربة بالكف

د و غيرها من الروافد األخرى في الدراسة.               ــة ونقــالروافد اللغوية من نحو و صرف و بالغ

را، قد يبدو أول وهلة عالما صغيرا بسيطا غير معقد و ال متشعب. و لكن ـــي أخيـــص األدبـــو الن

 -اــعموم-ص األدبيـة  و حجمه الحقيقي. فالنبالنظر الثاقب و الدراسة المعمقة تكتشف مساحته الفكري

و إنما يبحث عن هذا المفتاح  عالم منغلق و لكنه قابل لالنفتاح، و مفتاحه ال يؤخذ في اليد  لفتح أبوابه 

 دبي هي الطريقة(.ألرة:) أن ال طريقة في دراسة النص اـاه ذاتها و ذلك بفكــفي ثناي

لدخول إلى النص بأحكام مسبقة. إنها تبدأ بالفهم  فالتحليل و الخالصة إن دراسة النص الحقة تأبى ا

لتنتهي إلى االستنباط و االكتشاف. و التحليل ال يخضع للنمطية بقدر ما يتم عبر مناقشات موجهة تطرح 

حينا، و تتخطاه أحيانا لتطل على موضوعات تتصل بواقع  صفيها أسئلة هادفة، تلتزم حدود الن

 مهم.المتعلمين و تثير اهتما

 

للمطالعة مقام ممتاز إلكتساب المعـــارف و تحصيل المعلومات و التزود         ب( المطالعة الموجهة:

من الثقافات المختلفة، و تنمية الثروة اللغوية للمتعلمين و هي من أهم الوسائل لتربية ملكة االنتباه 

م و قدراتهم  وتصقــل أذواقهــم،       واإلدراك لديهم و هي توسع معارفهم و تنمي لغتهم و تزيد خبراتهـ
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و لكي يحقق هذا النشاط أهدافه يجب تقديمه بطريقة هادفة، تمارس فيها عمليات الفهم و التلخيص         

 و التقييم مع مراعاة ما يأتي: 

 

 المطالعة الموجهة: عمل حر يجري جزء منه في القسم والجزء األكبر خارجه. -

 ويب المسار و الحكم الذي يفصل في المناقشات.دور المدرس يقتصر على تص -

 ينجز المتعلمون  عمل المطالعة فرادى أو جماعات حسب طبيعة العمل. -

 تقويم إجابات التالميذ بعالمات تثبت لهم في دفتر العالمات اليومية و في ذلك تشجيع للقارئ  -

 المطلع و تحفيز لغيره على الجد و االهتمام.       

 من خالل درس المطالعة إلى تحقيق جملة من األهداف منها:و المدرس يسعى  

 تنمية قدرة التالميذ على فهم المقروء فهما صحيحا واسعا.  -

 القدرة على التمييز بين األفكار األساسية و الثانوية في األثر المقروء.  -

 تكوين أحكام نقدية عن المقروء وانتفاعه به في الحياة العملية. -

و  يذ على البحث و االكتشاف و إغناء الموضوع بسندات تساعد على الفهم تعويد التالم

 اإلفهام .

 الفهم بعمق و استخالص األفكار المباشرة و غير المباشرة من األثر المقروء. -    

 ة رسما المختفلة في الحركات .ـــتعويد المتعلمين على التمييز في المعنى بين الكلمات المتشابه -    

                         ل مع األثر المقروء من حيث شرح ــذكاء روح االعتماد على النفس لدى المتعلمين في التعامإ -    

 كلماته و مفرداته المستعصية و التعمق في مشكالته اللغوية و الفكرية و المعرفية.      

ة ــطالعمط حصص الــه في تنشيــوب طريقتـس تكييف أسلرهذا و الجدير بالذكر أنه على المد 

د على طريقة واحدة يتقيد بها في جميع ـــا  و ال يجمــل معهــوفق األجواء التي يتفاع الموجهة 

 دروسه.

هذا،و إن مقرر المطالعة الموجهة موزع بين مطالعة ذات نصوص متعددة و مطالعة ذات  

 ادة المطالعة عليهم.موضوع واحد و للمدرس مراعاة القدرات العقلية للمتعلمين في توزيع م

 

: ينبغي النظر إلى نشاط التعبير الشفوي على أنه رافد قوي للتعبير الكتابي، ج( التعبير الشفوي

 و الرعاية. يةاذا وجب االستعداد له بكل ما يستحق من العنهول

ال هذا النشاط في المقرر إنما جاء إستجابة لعالج ما يعاني منه المتعلمون من قصور ــو إن إدخ

و ـفي لغتهم الشفوية و ذلك نتيجة اإلقبال المفرط على المالهي الترفيهية من تلفزة و أشرطة الفيدي

 و تطلع إلى األنترنيت و إعالم آلي... إلخ.

 فقلت العناية بالقراءة والمطالعة و من ثمة ضعف وازع التعبير بنوعيه الشفوي و الكتابي.

يويا في حياة اإلنسان بوصفه عضوا في المجتمع فإن و بما أن نشاط التعبير الشفوي يؤدي دورا ح

 االجتماعي ال يتم إال عن طريق التحكم فيه . محيطهالتعامل اإليجابي لإلنسان مع 

ة       ــاب معرفــة للتواصل مع اآلخرين لتحقيق مطلب أو اكتســـإذ إن التعبير الشفوي يعد وسيل

 أو اإلعراب عن أفكار و ما إلى ذلك...

مادة تنشيط حصص التعبير الشفوي من مواضيع المطالعة  -في هذا المستوى -المدرس ويستمد

 الموجهة كأن تتمحور حول:

 تلخيص فصل من فصول القصة أو القصة بكمالها. -
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 تحديد الموضوع الذي تعالجه القصة و التعليق عليه. -     

 مغايرة لرؤية الكاتب. ؤيةتغيير نهاية القصة و فق ر -     

 تحديد موقف الكاتب من القضية التي يعالجها و نقده.  -

 وطة بهم.نتحديد شخصيات القصة و تحليل تصرفاتهم من خالل األدوار الم -

 و على المدرس أن يراعي في تنشيط حصة التعبير الشفوي ما يأتي: 

 الحرص على دفع التالميذ إلى تحضير الموضوع في المنزل. - 

 بب اختيار الموضوع.توجيههم بحديث قصير إلى س - 

 أثناء المناقشة، التدخل بأسئلة محفزة لمواصلة المناقشة أو لتوجيهها أو إلقفالها أو الستنتـــــاج

  أو حكم عام. مغزى      

 توزيع األدوار بين التالميذ إلشراك أكبر عدد ممكن في الحوار و المناقشة و تشجيع الساكتين    -

  ر حتى ال يقتصر النشاط على فئة معينة من التالميذ.في التعبي لمنهم على الدخو   

 التشجيع على تقديم إجابات مختلفة حول المعنى الواحد. -

 تأكيد اإلجابات ذات األفكار الصحيحة و العبارات الفصيحة ترسيخا لها في األذهان. - 

جابات الخاطئة بأسلوب تربوي        اإلشادة باإلجابات الجيدة تشجيعا ألصحابها و التعامل مع اإل -

 يجرح المشاعر. ال
 

: و هو ضرب من تقييم قدرة المتعلم على إدماج مكتسباته القبلية، مـــن وجهة نظر  د( التعبير الكتابي

بيداغوجيا التلقينية و ال هنا قد يسأل سائل ما الفرق بين التعبير الكتابي في ظل ومن. المقاربة بالكفاءات

 لكتابي في ظل المقاربة بالكفاءات؟التعبير ا

إجابة عن هذا السؤال المشروع، جدير بالذكر القول بأن الفرق يظهر في صوغ الموضوع . حيث في 

تعلقة بالكفاءة مالبيداغوجيا التلقينية ال يصاغ الموضوع بداللة دفع المتعلم إلى استغالل مكتسباته القبلية ال

ر عن المطلوب    و اإليفاء ـالب بالتعبيــدر ما يطــبق -ة بالكفاءاتكما هو الحال في المقارب -المرسومة

صاغ بداللة جعل المتعلم في ـاءات يــة بالكفــــبه. أضف إلى ذلك أن موضوع التعبير في ظل المقارب

 ه السابقة.ـاج مكتسباتـــه في موقف إدمــوضع مشكلة زيادة على -وضعية

 :نظري بما يأتيو إيضاحا للقصد نجسد هذا الكالم ال

 

 ما يلمع ذهبا"  لي الذي كان يمارس في البيداغوجيا التلقينية:"ليس كــير الكتابـمثال لموضوع التعب -

 و ضح هذه الفكرة و بين أن على اإلنسان أال يخدع بالمظاهر.   

التي  ر على المعارفـ) التواف ه المعرفيةـــر قدراتـو إلى تسخيــمدع -في هذا الموضوع -فالمتعلم

يتطلبها الموضوع( و كذلك إظهار مستوى من التفكير عند تبيان أسلوب عدم االنخداع 

مكتسبات قبلية محددة،  فتبطا  بتوظيرفي تحريره للموضوع ليس م -هنا -بالمظاهر.والمتعلم

 بينما الحال يختلف عنه من زاوية المقاربة بالكفاءات.

وي ـاللغ مضارع في قواعد النحو و قدم درس المجازدرس معاني الفعل ال -مثال -حيث إنه إذا قدم

 -إن صوغه حينئذ سيكونــتـابي، فكفي البالغة في الوحدة التعلمية و جيء إلى موضوع التعبير ال

على النحو اآلتي: " بعدما تعرض   -بمنطق اإلدماج ووضع المتعلم في موقف وضعية مشكلة

تشتري جهاز تلفاز جديد ذا العالمة الجيدة جهاز التلفاز إلى اإلتالف. طلب منك والدك أن 

المشهورة في الصناعات اإللكترونية. منبها إياك إلى عدم االنخداع بالعالمة الموسوم بها بعض 

 أنواع التلفاز.
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اكتب موضوعا إنشائيا تبين فيه المساعي و اإلجراءات التي تنتهجها لتلبية  طلب والدك بشراء 

مع توظيف ما يناسب من صيغ الفعل المضارع و تعابير المجاز  تلفاز بذي  العالمة المطلوبة،

 اللغوي". 

وخاصة اإلدماج تظهر في تحرير الموضوع من خالل تبيان المساعي و اإلجراءات التي تنتهج 

لتلبية المطلوب و من خالل توظيف ما يناسب من صيغ  الفعل المضارع و تعابير المجاز 

في وضعية ذات داللة و في وضعية إدماج حيث إن هذا اللغوي. و هو أسلوب يضع المتعلم 

الطلب يستدعي منه إلماما جيدا و تفكيرا  جادا بمختلف استعماالت الفعل المضارع و كذا بحسن 

 توظيف تعابير المجاز اللغوي و إال أخفق في كتابته للموضع.

نشاطا لغويا معزوال  ليس -من منظور المقاربة بالكفاءات -و على العموم، فإن التعبير الكتابي

عن باقي نشاطات اللغة، بل هو متشابك و متداخل في مهاراته اللغوية مع نشاطات اللغة األخرى 

إلى حد كبير، فهو متشابك مع القواعد النحوية و الصرفية، متشابك مع اإلمالء و الخط، متشابك 

الكتابي بين فروع اللغـة دب و النصوص، متشابك مع البالغة. وما يجدر ذكره أن التعبير مع األ

ه ــدر تقدمــذ بقــهذه يعد  غاية، و هذه الفروع و سائل مساعدة/ معينة عليه. و معنى هذا أن التلمي

 ونمو ملكته في هذه الفروع  يكون تقدمه و نموه مهارات في التعبير الكتابي.

أن يتحكم فيها التلميذ ة التي يجب ـولكن التعبير ليس فقط مجموعة من المهارات اللغوية المتنوع

 المعرفي، البعد خر و هوآحتى يصبح متمكنا مما يريد أن يعبر عنه في يسر، بل إن للتعبير بعدا 

 

المطالعة  فكاروالخبرات عن طريقو هذا البعد المعرفي يرتبط بتحصيل المعلومات والحقائق واأل

درة على ـة و القــبة الطالقة اللغويالمتنوعة الواعية، و هذا البعد المعرفي يكسب الطالب عند الكتا

نشاط ، يسعى إلى تحقيق األهــداف اآلتية مع لبناء الفقرات و ترتيبها و عمقها. والمدرس في هذا ا

 التالميذ:

 حسن انتقاء األلفاظ المناسبة للمعاني و كذا التراكيب و التعابير التي تخدم المطلوب. -

 جهة المواقف الكتابية الطارئة.تعود السرعة في التفكير و التعبير، و موا -

التعبير الصحيح عن األحاسيس و المشاعر و األفكار بأسلوب و اضح رفيع و مؤثر يتوافر  -

 على التخيل و اإلبداع.

 الكتابة بمراعاة سعة األفكار و عمقها، ترتيبها و تنظيمها. -

 الدقة في مناقشة األفكار و الحرص على تأييد الرأي بالشواهد المناسبة. -

 اعاة الدقة في استخدام عالمات الترقيم.مر -

 القدرة على الكتابة في مختلف النصوص) حوارية، تفسيرية، حجاجية...(. -

 

و تزداد قابلية التالميذ على الكتابة متى عمل المدرس على استثارة الدوافع إليها و ذلك عن 

 طريق:

 اختيار مواضيع مستمدة من خبراتهم و من صميم انشغاالتهم. -

إلى إغناء خبراتهم و معارفهم بمطالعة مختلف المراجع و السندات و الوثائق و التردد دفعهم  -

 على المكتبات.

 إعالم المتعلمين بمحور موضوع التعبير و مطالبتهم بتحضيره في المنزل.-
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 اختيارأحسن موضوع ونشره في مجلة الحائط. -

ثناء مناقشتهم للمواضيع فسح المجال للتالميذ كي يعبروا عن آرائهم و أفكارهم بحرية أ -

 الكتابية.
 

 شكال:أهذا، و إن التعبير الكتابي بالنسبة إلى السنة األولى من التعليم الثانوي يأخذ ثالثة 

التعبير التدريبي و يتناول ما يتعلق بتدريب التالميذ على تلخيص بعض النصوص أو شرح  -

 ص أدبية متنوعة.بعضها اآلخر أو إتمام قصةأو مسرحية أو مقالة أو إنتاج نصو

 التعبير الفكري و يتناول مناقشة قول أو حكمة أو رأي. -

الفنون األدبية مع التحليل  التعبيراألدبي ويتناول الحديث عن أديب أوعصره أو فن من -

 والتعليل 

 و الموازنة.     

المقترح  في صوغه للموضوع -المدرس أن يراعيىأية حال، فمهما كان شكل التعبير، فعل ىوعل

 صية اإلدماج.مكتسباتهم القبلية وخا   -لى التالميذع

 

: يستمر تدريس قواعد النحو و الصرف في هذه المرحلة من التعليم هـ( قواعد النحو والصرف

 رــة المتعلمين و أقالمهم من الخطإ و إعانتهم على الدقة في التعبيــالثانوي بغرض عصمة ألسن

درس ــغاية و لذلك ينبغي أال ن و ليست أنها وسيلة فقطو الفهم و بالتالي فهي تدرس على أساس  

غرض. و هذا يعني النظر إلى هذا النشاط من منظور لمنها إال القدر الذي يعين على تحقيق هذا ا

 ة منذ القرن  ــدرك هذه الحقيقأعملي تماشيا مع مبادىء المقاربة بالكفاءات.والواقع أن الجاحظ قد 

 رسائله: ىإحد الثاني الهجري حيث يقول في

 ه )أي الصبي( به إال بقدرما يؤديه إلى السالمة  من فاحش اللحن"ــل قلبـــ" و أما النحو فال تشغ

الل دراسة النص األدبي بشكل ال يشعر فيه ـــه يدرس من خــة هذا النشاط، فإنـــو تجسيدا لوظيف

بهذا األسلوب تتحقق جملة من  كام النشاط مفصولة عن دراسة النص، وحه يتلقى أــــم بأنــالمتعل

 األهداف بحيث:

 ة بين التراكيب و العبارات و الجمل.ـتدفع التالميذ إلى التفكير و إدراك الفروق الدقيق -

 م من نقدــاع بها، و يمكنهــم معلومات التالميذ اللغوية تنظيما يسهل عليهم االنتفـتنظ -

والغموض  و أسباب القوة أو الركاكة ارات نقدا يبين لهم وجه الوضوح أــألساليب و العبا

 في هذه األساليب.

 دبي،ألن منتكون في نفوسهم الذوق األوتساعدهم على دقة المالحظة والموازنة و الحكم،  -

بها و خطئها، و مراعاة ال األلفاظ و العبارات و األساليب، و التمييز بين صوـــوظيفتها تحلي

 ث فيما طرأ عليها من تغيير.العالقات بين التراكيب و معانيها و البح

تمدهم بتدريبات شفوية تكون مبنية على أسس منظمة من المحاكاة و التكرار حتى تترسخ  -

 محل النطق المغلوط أو المحرف. الحقائق النحوية و تتكون العادة اللغوية الصحيحة و تحل

ا على األحكام ة باقتصارهـــد النحو صعبــتزيل ما عـ لق في أذهان المتعلمين من أن قواع -

 كتوبة.مالعملية ذات صلة بلغتهم المنطوقة و ال

اء حفظ األحكام النحوية ــو يتخلص التالميذ من عنـد النحــو بهذا األسلوب في التعامـــل مع قواع

ج البيداغوجيا ــا، و التي حفلت بها مناهـــرهاقإو الصرفية الكثيرة التي ال يجنون منها إال تعبا و 

 ري بالنسبة إلى المتعلم.ووري منها و ما هو غير ضررون تمييز بين ما هو ضالتلقينية د
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و على العموم، يتناول نشاط قواعد النحو و الصرف كغيره من النشاطات الرافدة في ظل 

 المقاربة النصية خدمة لفهم النص و  بناء المعنى.

ال التعبير و أن علم البالغة مما ال شك فيه أن األدب فن يمثل الوجه المشرق لجم ة:ـــو( البالغ

يـــر التي تحكم األثر األدبي،و تقدم األسس التي تبرز هذا الجمال و تلونه ييوضح األحكام و المعا

دبي. و هذا هو زل عن النص األــبمع ول أن ينظر إلى تدريس البالغةـو تبعا لذلك فمن غير المعق

يقدم عرضا  تابعا لدرس النصوص األدبية مبرر العلمي الذي يجعل جدوى تقديم الدرس البالغيلا

د ــمساع رــة خيــون درس البالغـمن خالل سياق تعبير النص دون تكلف أو تصنع؛ و بالتالي يك

 وف على أسرار جماله.ــللمتعلم على فهم األدب و تذوق معانيه و إدراك بعض خصائصـه و الوق

 ومن خالل تنشيط درس البالغة يحرص المدرس على:

ودة األسلوب من ـالم و جــة الكــتي تقوم عليها بالغلالمتعلمين باألسس و األصول ا تبصير -

 حيث الجمال و القوة و الوضوح و روعة التصوير و دقة التفكير.

 تربية اإلحساس بقيمة اللفظ و أهميته في تأدية المعنى المناسب. -

 من روائع الكالم.حساس و الوجدان من خالل الوقوف على ما في األساليب السمو باإل -

ا ـا دقيقــدب فهمم األــم من فهــاف أحاسيسهم، و تمكينهـنمية الذوق األدبي للمتعلمين و إرهت -

 ومن معرفة سماته و مزاياه.

اف ضروب المهارة الفنية لألدباء و ما يصوره أدبهم ــإدراك قيمة األثر األدبي في النفوس باكتش-

 من حاالت نفسية و انفعاالت.

اء و من الموازنة بين اآلثار األدبية بعد التوضيح ــدبلمتعلمين من المفاضلة بين األتمكين ا -

ة، و أن الالحق يمكن أن يأخذ عن السابق، ــساليب مختلفألهم أن الفكرة يمكن أن تؤدى ب

 أو يدانيه.    و عليهــفيسم

ة ــفي حصص مستقلا ــة عن دروس األدب و تعالجهـــو الطريقة الحالية تفصل درس البالغ    

 وب يغلب عليه الطابع النظري. و زيادة على ما في هذا الفصل من خطإ تربوي، فإنه يشعر ــسلأب

 المتعلم بأن درس البالغة شيء متكلف، فيقف منه موقف الحيرة والشك في قيمته األدبية. 

أن يعرف أن        م في قيمة البالغة و هو ينفق وقتا و مجهودا لمجرد ــف يكون رأي المتعلـو كي

 في هذه العبارة استعارة أو كناية و أن هذا االستفهام خرج عن معناه األصلي إلى معنى آخر؟

إن المدرس ال يصل بالبالغة إلى غايتها من تكوين الذوق األدبي إال إذا اتخذها و سيلة لبيان قيمة 

 النصوص األدبية و حظها من الفن.

ا و إنما يجب أن تعلم في ـرح فيه قواعدهـــة درس خاص تشـــالغون للبــو عليه، فالواجب أال يك

ة ــدبيات األــة من الدراســا الرفيعــذ منزلتهــالتالمي الل نصوصه ليتبينـحصص األدب و من خ

 مدرس أن يتجه بها دائما اتجاها ذوقيا خالصا. و هذا ما يوافق بيداغوجيا اإلدماجلو ليسهل على ا

 كفاءات.قرينة المقاربة بال

 

ر ــالعروض علم ذو أصول و قواعد يعرف بها صحيح الشعر من فاسده، و بتعبي ز( العروض:*

رات ـيـتي استخدمها العرب لشعرهم سليقة أو دراية وفي التغيلث في األوزان اــــأدق هو علم يبح

 ةــالعامه ــر فترسخ سمتــالتي تتعرض لتلك األوزان و في األصول التي يعتمد عليها هذا الشع

 ه و أواخره.ئلد أوصاله و تثبت أواــو تش 

ة أسبق من  ــا أن اللغــوره، كمــة بحــمعرف ق منــر العربي أسبــو من المعروف أن ظهور الشع

قواعدها، ومثلما دفع حرص اللغويين و العلماء علىاللغة و مفرداتها إلى وضع المعاجم و القواعد 
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شعرية إلى تعرف بحورها و أصولها ليتجنب القارىء أوالشاعر م على األوزان الـم حرصهــدفعه

 مواقع الزلل في الشعر و النظم،و يتعرف الصحيح من المكسور.

العروض نحو تيسير الصعوبات التي تعترض المتعلم  دريسة تـو من هذا المنطلق تتوجه طريق

اول، القريبة من مستوى ار على تدريس األبحر الشائعة، الكثيرة التدـــتصقفي هذا العلم باإل

ا ــدا لمــذ وتجسيـــن التلميـــــذه م فيــذلك إثباتا للجانب النفعي من هذا العلو المتعلمين العقلي

 تقـره المقاربة بالكفاءات. و عليه، فعلى المدرس أن يراعي في درس العروض ما يأتي:

راء ـتداوال بين الشع تعريف المتعلمين الوزن الشعري و بعض أبحر الشعر العربي األكثر -

 ا و حديثا.ـــقديم

 تنمية الحس الموسيقي لديهم. -

تمكينهم من التمييز بين صحيح الشعر و فاسده، ألن العروض هو ميزان الشعر الذي يسمح  -

 يز.يبذلك التم

 إطالعهم على الخصائص الموسيقية الجيدة لألوزان الشعرية. -

ر إال أن ــن الشعــربي و هو فـفنون األدب العوجدير بالذكر القول بان العروض علم يمس أجمل 

تدريسه بطريقة عقيمة بفصله عن النص األدبي و بإرهاق المتعلمين بسيل من المصطلحات 

بتدريس هذا العلم  ضالغريبة و البحور الشعرية، بدا للمتعلمين و كأنه طالسم أو ألغاز. و النهو

الل ــــتحببه إلى التالميذ و هذا ال يتــم إال من خبفاعلية ال يتم إال بإتباع طريقة تربوية صحيحة 

ة ــاعتماد النص األدبي أساسا لتدريس العروض و ذلك بشكل متالحم متواصل في سياق الدراس

 الكلية للنص األدبي المقرر، بقدر توافره على المبتغى.

الشعرية و من أساليب نجاح المدرس في تنشيط حصة العروض أن يكثر من إنشاد أبيات النص 

ى ـم و علـن و في آذانهــذهان المتعلميأه في ـه وإيقاعاتـا حتى ترسخ نغماتـموسيقي اــملحنة تلحين

س الموسيقي)أو القدرة على التذوق الموسيقي( و تنطبع على ــألسنتهم، فتتولد لديهم ملكة الح

 صفحات أحاسيسهم و مشاعرهم .

 

رس النص األدبي بقواعد النحو و الصرف و البالغة ط دــة إلى ربــباإلضاف حـ( النقد األدبي*:

ل المتعلمين ـــة جعــة إضافة النقد األدبي و ذلك بنيـــة العربيــغللا و العروض، فقد ارتأى منهاج

ة ـة الفعليـار أن المعرفــة.و ذلك على اعتبــة بصورة كامليـــيتوافرون على أدوات الدراسة األدب

(savoir- faireو المعرف )(ة السلوكيةsavoir - être)  ة                ــة الصيروريــــو المعرف 

(savoir- devenir من مركبات الكفاءة و )إ( ن المعرفة الموحدةsavoir- associe)   تدخل

ة من الضروري التحكم فيها من أجل ــضمن روافد الكفاءة حيث إن المعرفة الموحدة هي معرف

 تفعيل كفاءة ما.

دبي      ات النقد األــة مصطلحـب معرفــدبي ) الذي يشكل كفاءة( تجأأجل تحليل نص  مثال: من

 )و هي    معرفة  موحدة(.

 دبيومن هذا المنظور تشكل مصطلحات النقد األدبي عامال أساسيا في التعامل مع النص األ

 فذهب المنهاج إلى إقرار مبادىء النقد األدبي إيفاء بالدراسة األدبية للنص.

 -رف، و البالغة و العروض تلتحم بالنص األدبي و تتداخل معهـو و الصــد النحــفإذا كانت قواع

ادىء ــإلى مب ةــلك الحال بالنسبذموضوع معين في إطار المقاربة النصية فك -في سياقه -لدراسة

 النقد األدبي. ودراسة مبادىء النقد األدبي بالنسبة إلى هذا المستوى يهدف إلى تحقيق:
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 دبي.االستفادة من مصطلحات النقد في إثراء زوايا النظر إلى النص األ -

 طرق القراءة النافعة لهم باكتشاف نواحي الجمال و القوة في العمل األدبي. -

تحكم المتعلمين في أدوات النقد الفعالة التي تعينهم على إبراز مواطن الجودة أو الرداءة في  -

 األثر األدبي.

ق المتعلمين و تجعلهم يقتربون من صحة األحكام التي يصدرونها عن ثقافة نقدية توسع أف -

 اآلثار التي يدرسونها.

 تنمية ملكة المالحظة و التساؤل و البحث و االستنتاج لدى المتعلمين. -

 

 

 : تأتي هذه التسمية بديال لما كان يسمى باألعمال التطبيقية. ط( إحكام موارد المتعلم و ضبطها

، من خالل تفاعله مع الفعل التربوي. و الموارد (Ressourcesلى موارد )إن المتعلم يحصل ع

في الحقل البيداغوجي هي المعارف والمعارف الفعلية و المعارف السلوكية... هذه األنواع من 

المعارف هي التي يسخرها المتعلم في وضعية معينة ليبين تحكمه في كفاءة ما. و من هنا انصب 

ى هذه األنواع من المعارف عقب كل نشاط رافد للنص، بنية إحكامها لدى عل -مبدئيا -التقييم 

 المتعلم و ضبطها. على أن تسبق بنشاطات شفوية ممهدة لها.

و  من منطلق بيداغوجيا اإلدماج تجب في اختيار مادة إحكام موارد المتعلم و ضبطها قطع نثرية 

ى يشعر التالميذ بارتباط فروع اللغة أو شعرية مأخوذة من نصوص األدب أو المطالعة و ذلك حت

بعضها ببعض و يعرف أن قواعد النحو و الصرف والبالغة و العروض و النقد األدبي تخدم 

 كلها اللغة.

 من التقييم األهداف اآلتية: الضربو على العموم ينبغي أن  يحقق هذا 

 تثبيت أحكام المعارف في أذهان المتعلمين و إقدارهم على توظيفها. -

ية خبراتهم و تمرسهم بالمعارف التي تحصلوا عليها في سياق تدريبهم على ممارسة تنم -

 المعارف الفعلية.

 تعويدهم على التفكير المستقل و تنظيم اإلجابات تجسيدا لمبدأ  المعارف السلوكية. -

 تشخيص المدرس للصعوبات التي تعترض المتعلمين في سبيل التحكم في مكونات موارده. -

 أحكام موارد المتعلم و ضبطها ضمن حصص نشاط األدب و النصوص.تنجز نشاطات 
 

 

 

 

 

 

 مالحظات: النشاطات الموسومة بعالمة)*( خاصة بالجذع المشترك)آداب( فقط.
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المحتويات
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 نولوجيا(جذع مشترك علوم و تك  –والنصوص )جذع مشترك آداب  بمحاور األد

 

 سنة قبل اإلسالم(150األدب الجاهلي) -1

 

 محور النص التواصلي محور النص األدبي

 الصلح و السلم بين القبائل في العصر الجاهلي. - التقاليد و األخالق و المثل العليا. -

 آداب الفروسية و البطولة. - الفروسية. -

 الطبيعة من خالل الشعر الجاهلي. - وصف الطبيعة. -

 ترجمة الحكم و األمثال لعقلية الشعوب و األمم. - الحكم و األمثال. -

 

 هـ(41-أدب صدر اإلسالم.) ظهور اإلسالم -2

 

 اجتماعية واكبت ظهور اإلسالم. روحية، قيم مقي - القيم الروحية و االجتماعية في اإلسالم. -

 وضع الشعر أثناء الدعوة اإلسالمية. - النضال و الصراع. -

 شعر الفتوح و آثاره النفسية على الفرد و األسرة. - شعر الفتوحات اإلسالمية. -

 من آثار اإلسالم على الفكر و اللغة. - تأثير اإلسالم في الشعر و الشعراء. -
 

 هـ(132-هـ 41األدب األموي ) -3

 

المؤثرات الحزبية في  والخالفة اإلسالمية  -

 الشعر

 ني أميةحزاب السياسية في عهد باأل -

 التعبير الوجداني في شعر الغزل في العهد األموي. - المواقف الوجدانية -

 مظاهر التقليد و التجديد في الشعر األموي. - التقليد و التجديد -

 وضع النثر في العصر األموي. - نهضة الفنون النثرية -
 

 

 

 

 المطالعة الموجهة و التعبير الشفوي:

 

جهة و التعبير الشفوي من منطلق تحقيق الهدف الختامي والم المطالعة عينظر إلى اختيارمواضي

 المندمج لنهاية السنة و كذا الكفاءات المحددة.
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اء وو على العموم، ينبغي أن تعالج هذه المواضيع و ضعيات ذات داللة بالنسبة إلى المتعلمين س

 يع حول:ضأتمحورت هذه الموا

 و  تاريخية.قضايا اجتماعية، فكرية، أخالقية أ -

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :قواعد النحو و الصرف
 

 قواعد النحو: ( أ

 

 جذع مشترك ) علوم وتكنولوجيا(- جذع مشترك ) آداب(

 ( في المرفوعات:1

 مبتدأ و الخبر و أنواعهما.ال -   

 كان و أخواتها. -   

 كاد و أخواتها. -   

 األحرف المشبهة بالفعل. -   

 "ال" النافية للجنس. -   

 

 ( في الفعل:2

 رفع الفعل المضارع و نصبه. -   

 جزم الفعل المضارع. -   

 

 

 

 

 ( في المنصوبات:3
 المفعول به. -   

 المفعول المطلق. -   

 عول ألجله.المف -   

 الحال. -   

 التمييز. -   

 المنادى. -    

 

 ( في التوابع:4

 النعت. -   

 البدل. -   

 التوكيد. -  

 

 ( في المرفوعات:1

 المبتدأ و الخبر و أنواعهما. -    

 كاد و أخواتها. -    

 "ال" النافية للجنس. -    

 

 

 

 ( في الفعل:2

 رفع الفعل المضارع و نصبه. -    

 جزم الفعل المضارع. -    

 بناء الفعل الماضي. -    

 بناء الفعل األمر. -    

 بناء الفعل المضارع. -    

 

 ( في المنصوبات:3

 المفعول المطلق. -    

 المفعول ألجله. -    

 الحال. -    

 التمييز. -   

 المنادى. -   
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 ب( قواعد الصرف:
 

 

 الفعل و داللته الزمنية. -

 ل المجردوالمزيد و معاني حروف الزيادة.الفع -

 اسم الفاعل و صيغ المبالغة. -

 اسم المفعول. -

 الصفة المشبهة. -

 اسما الزمان و المكان و اسم اآللة. -

 الممنوع من الصرف. -

 العدد األصلي و العدد الترتيبي. -

 

 اسم اإلشارة. -

 اسم الموصول. -

 أسماء الشرط. -

 أسماء االستفهام. -

 

 

 

 

 

 

 ة:ــــــفي البالغ

 

 جذع مشترك ) علوم و تكنولوجيا( جذع مشترك ) آداب(

 أ( في علم البيان:

 التشبيه ) أركانه، أقسامه، أغراضه( -  

 المجاز اللغوي. -  

 المجاز العقلي. -  

 المجاز المرسل. -  

 االستعارة التصريحية والمكنية. -  

 الكناية و أقسامها. -  

 

 عانيب( في علم الم

 والجملة اإلنشائية. الخبرية و الجمل الجملة -   

 أضرب الجملة الخبرية. -   

 أنواع الجملة اإلنشائية. -   

 

 جـ( في علم البديع.

 الجناس . -   

 الطباق. -   

 أ( في علم البيان:
 التشبيه ) أركانه، أقسامه، أغراضه( -  

 المجاز اللغوي. -  

 رة التصريحية والمكنية.االستعا -  

 الكناية و أقسامها. -  

 

 

 

 ب( في علم المعاني

 الجملةالخبرية و الجملة اإلنشائية. -   

 أضرب الجملة الخبرية. -   

 أنواع الجملة اإلنشائية. -   

 

 جـ( في علم البديع.

 الجناس . -   

 الطباق. -   
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 المقابلة. -   

 

 المقابلة. -   

 

 

 

 

 

 روض:*ـــفي الع

 العروضية.الكتابة  -  

 القافية وحروفها. -  

 الحروف التي تصلح أن تكون رويا. -  

 و المطلقة.  القافية المقيدة -  

 عيوب القافية. -  

 الجوازات الشعرية. -  

 البحور الشعرية: -  

 * بحر الطويل.    

 * بحر الكامل.   

 * بحر البسيط.   

 * بحر الوافر.   

 * بحر الخفيف.   

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 * نشاط خاص بالجذع المشترك)آداب( فقط.
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 ي*:ـــد األدبـــــادىء النقـــمب
 

 تعريف النقد األدبي. -      

 

 

 قد األدبي.وظيفة الن -      

 

 

 النقد بين الموضوعية والذاتية. -   

 

 

 عناصر األدب. -

 

 

 الصورة األدبية -   

 

 

 الشعر و أقسامه. -  

 

 

 التذوق الجمالي للنص. -  

 

 

 الوحدة العضوية والوحدة الموضوعية. - 

 

 

 التجربة الشعرية. -  

 

 

 اللفظ و المعنى. -  
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 الطبع و الصنعة. -  

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 * نشاط خاص بالجذع المشترك)آداب( فقط

 

 المشاريع:
 

 إعداد فهرس حول مظاهر الحياة العقلية للعرب في العصر الجاهلي. -

 لنقائض و عالقتها بالسياسة.إعداد فهرس حول ظاهرة ا -

 إعداد خطبة إللقائها بمناسبة معينة. -

 كتابة قصة قصيرة تعالج ظاهرة اجتماعية ذات داللة بالنسبة للمتعلم. -

 تأليف مسرحية تعالج ظاهرة ذات داللة بالنسبة إلى المتعلم. -

 كتابة تحقيق استطالعي حول مؤسسة ما. -

 و صحية أو سكانية.ظاهرة بيئية أ لكتابة تقرير حو -

 إعداد معرض حول السالم. -

 

 :التعبير الكتابي
 

 :أ( التعبير التدريبي

 تلخيص نصوص متنوعة. - 

 نصوص متنوعة. شرح - 

 إتمام قصة قصيرة. -

 

 : ب( التعبير الفكري

 الوسائل المجدية لتحقيق المطالب و اآلمال. - 

 أثر العمل في حياة األمة و الفرد. - 

 أهميته في حياة الفرد و المجتمع .الوقت و  - 

 الدقة في المحافظة على المواعيد. - 

 رسالة المعلم و أثرها في رقي األمم و إزدهارها. - 

 اإلنسانية و رقيها. تمزايا التسامح في بناء المجتمعا - 

 أساليب استثمار وسائل اإلتصال واإلعالم في الحصول على العلم و المعرفة. - 

 

 :األدبيجـ( التعبير 
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 زهير بن أبي سلمى شاعر السلم و السالم. -

 الخطابة في عصرها الذهبي )األسباب و الخصائص(. -

 مظاهر التجديد في شعر شعراء المدينة. -

 خصائص الشعر السياسي في العصر األموي. -
 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 وضعيات التعلم:

النظر إلى وضعيات التعلم من زاوية المقاربة بالكفاءات يعني النظر إلى المتعلم   -مبدئيا  –ينبغي 

التعلميــة. وانطالقا من هذا المبدإ تتحدد  -باعتباره المحور الرئيس الذي تدور حوله العملية التعليمية

ا من كون المتعلم يتعلم عن طريق الخبرة الشخصية و باستغالل مكتسباته القبلية ات التعلم؛ بدء  وضعي

 و أنه بالتالي يبحث و ينقب، يكشف و يجرب و يستنتج و يعيش التجرية و يتعلم ما يعيشه و يحياه.

و على المـدرس أن  و قوام الوضعية التعلمية تبعا لذلك، أن تنطلق من ميـــول المتعلــم و اهتماماتــه

يشكل الظروف تشكيال يسمح لتلك الميول واالهتمامـات بأن تبرز و تتفتح، دون أن يعني ذلك 

 تركهـــا و شأنها فريسة الفوضى و الضياع.

 و من األسس التي تنبني عليها وضعيات التعلم الناجعة:

 .حرص المدرس على ربط مكتسبات المتعلم القبلية بالمكتسبات الجديدة - 

البحث واالستكشاف و التفكير في العالقات التي تربط عناصر المادة التعلمية بعضهــا ببعض عن  -

 طريــق الموازنة.

 توفير الوسائل و الروافد التي تساعد على الفهم و االستيعاب. -

 نإثارة حب المعرفة لدى المتعلمين و إكسابهم خبرة في طرائق التفكير التي تهديهم إلى الكشف ع -

 الحقائق بأنفسهم و الوصول إلى المعرفة الصحيحة.   

تعويدا و  حسن تنشيط المناقشة بين المتعلمين تفعيال لمعارفهم و حثا لهم على البحث و االطالع  -

لهم على التعبــير عن رأيهــم وصواب عرضهــم لوجهـــة نظرهم ولتبادل وجهات النظر و احترام 

 رأي اآلخرين.

تدفع المتعلمين إلى استخدام طرق التفكير المختلفــة و المعــارف المتنوعــة، لتنمــو تبني وضعيات  -

قدرتهم على التفكير العلمي و تفسير الظواهر بطريقة منطقية صحيحة استجابة لمتطلبات الوضعيات 

يـات ( فتزداد ثقتهم بأنفسهم و تنمو لديهم الجرأة على مواجهــة وضعsituations- cibleالمستهدفة)

 غير مألوفة و التي يتعرضون لها داخل المؤسسة التعليمية و خارجها.

 تشجيعهم على التفكير الحر و الحكم المستقل. -

 

 الوسائـــــــل:

إن تجسيد منهاج اللغة العربية للسنة األولى من التعليم الثانوي العام و التكنولوجي يستدعي         

 إنجاز الكتب اآلتية:

 ب التلميذ الخاص باألدب و النصوص و المطالعة.كتا -       
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 دليل األستاذ. -       

 إن هذا الكتاب يتبنى مواقف التدريس اليوميــة باعتبارهــا و حدات بنـاء المنهاج، :( كتاب التلميذ1

م و هو قاسم مشترك بين األستاذ و التلميذ. و أهميته تتمثل في كونه وسيلة هامة في بناء فكر المتعلــ 

و نسيجه الوجداني و تشكيل كفاءاته و سلوكه و هو على العموم خير مرجع لترجمة اتجاهاته و قيم 

 المنهاج إلى مواقف حقيقية. و الكتاب يشتمل على نصوص أدبية و نصوص تواصلية.

 

 

 

 

 

 

 و يشترط فيها أن تكون: :أ. النصوص األدبية

 

 األدبي.موافقة للظواهر المحددة بالنسبة إلى العصر  -   

 

 مناسبة لمستوى المتعلمين الفكري و اللغوي. -  

 

 مشتملة على أسئلة تساعد على الدراسة األدبية الوافية للنصوص المختارة. -  

 

 مطابقة ألهداف المنهاج. -  

 

 مشكولة شكال كامال إذا كانت كلماتها و عباراتها غير متداولة و جزئيا إذا كانت معروفة مألوفة. -  

 

 حتوي نشاطات و تطبيقات و مشاريع تسمح بتحقيق األهداف و الكفاءات و ذلك ضمن عمليات    ت -  

 التقييم.     

 

 و هي نصوص داعمة للنص األدبي و يشترط فيها أن تكون:ب. النصوص التواصلية : 

 

 مساعدة على تعميق الفهم الخاص بالظاهرة التي تعالجها النصوص األدبية. -   

 

 ج كباراألدباء و النقاد في عالم األدب و الفكر.من إنتا -   

 

 مقنعة في دعم الظاهرة التي تعالجها. -    

 

 تتميز بالعمق الفكري و الثراء اللغوي بحيث تغني معارف التلميذ و معلوماته في الموضوع          -   

 المعالج.    

 

 ثر من جميع الجوانب.مشتملة على أسئلة تساعد المتعلمين على حسن استثمار األ -   
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 مثيرة لفضول المتعلمين في البحث عن سندات و مراجع أخرى زيادة في المعرفة و فتحا آلفاق            -   

 جديدة.     

 

 مشكولة شكال جزئيا تدريبا للمتعليمن على قراءة نص غير مشكول. -   

 

 تراعي مستوى المتعلمين الفكري و اللغوي. -   

 

 لعة الموجهة:( نصوص المطا2
يقترح منهاج السنة األولى من التعليم الثانوي نصوصا للمطالعة الموجهة. و هذه النصوص تكون إما 

 قصصا قصيرة أو مقاالت أو فصوال مسرحية.

 

 :تختار القصص و الفصول المسرحية على األسس اآلتية 

 غباتهم و ميولهم.أن تكون متفقة مع مرحلة نموالمتعلمين الفكري واللغوي، منسجمة مع ر - 

 أن تعالج قضايا اجتماعية، أخالقية أو تاريخية مما يحتاج إلى بذل الجهد و إعمال الفكر ليكون ذلك     -

 لتدريب المتعلمين على النقد و إصدار الحكم و الموازنة. أساسا     

 تتعلق بحاضرهم أن تكون ذات داللة بالنسبة للمتعليمن بحيث يحسون بأنها هامة ترتبط بخبراتهم، و  -

 أو مستقبلهم.   

 أن تكون من نتاج كبار األدباء الجزائريين، العرب، أو العالميين بحيث تثري لغتهم و تقوم أسلوبهم      -

 في التفكير و التعبير، و تنمي فيهم حب المطالعة.   

 

 .و تختار المقاالت على أساس معالجتها لقضايا اجتماعية أو علمية أو نقدية 

 ينبغي أن تكون من تلك التي تختص بالخصائص اآلتية: و    

 البعد عن التكلف. - 

 استخدام عبارات جزلة و ألفاظ مختارة موحية. - 

 تصوير المشكلة و مناقشتها في هدوء و روية. - 

 صغر الحجم ووحدة الموضوع. - 

 يظهر فيها التمهيد و العرض و الخاتمة. - 

 

لقصيرة و الفصول المسرحية و المقاالت مذيلة باسئلة تيسر و ال بأس أن تكون نصوص القصص ا

لألستاذ و التالميذ استثمارها على أحسن وجه،على أن تؤخذ هذه األسئلة من باب االستئناس ال من باب 

 االمتثال القسري.

 

فاهيم إن دليل األستاذ مرجع بيداغوجي هدفه مساعدة األستاذ على استيعاب الم :( دليـــــل األستــــاذ3

 التربوية الواردة في المنهاج الجديد و تفعيلها في تدريس نشاطات اللغة العربية المقررة.

 وعلى العموم، ينبغي أن يشتمل الدليل على المعطيات اآلتية:

شرح المقاربة المعتمدة في بناء المنهاج من حيث هي اختيار منهجي و شرح مقاربة تفعيل هذا  -

 تعليمية. االختيار من حيث هي طريقة

تقديم نموذج عن كيفية تنشيط وحدة تعلمية من منظور المقاربة بالكفاءات بمراعاة خاصة اإلدماج       -

 و النشاطات المقررة.
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 شرح تدابير التقييم المقترحة و تقديم نماذج في أساليب تفعيلها. -

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 التقييــــــــــم:

 

في مستهل الحديث عن تدابير التقويم في ظل المقاربة بالكفاءات فإن المنهجية تستوجب عدم الخلط    

ي المعنى ذاته. مع العلـــــم أنهما في استخدام التقويم و التقييم. حيث يذهب ظن البعض بأن كليهما يعط

ا في االستعمال، و هي تعني باإلضافة إلى يفيدان في بيان قيمة الشيء، إال أن كلمة التقويم أكثر إنتشار  

بيان قيمة الشيء، تعديال أو تصحيح ما اعوج منه. أما كلمة" التقييم" فتدل على إعطاء قيمة للشيء 

م و أشمل من كلمة "التقييـــم" حيث ال يقف التقويم عند حد بيان قيمة فقط. و من هنا فكلمة )التقويم( أع

 شيء ما، بل البد من إصالحه و تعديله بعد الحكم عليه.

و بناء على هذا المفهوم للتقويم، فإن استعمال صيغته يكون أنسب لمجال المقاربة بالكفاءات، ذلك ألن 

نه غير كاف فال بد من معرفة مدى تفاعل المتعلم مع إدماج المكتسبات في المقاربة بالكفاءات هام ولك

هذه المكتسبات مع الوقوف على تشخيص نقائص هذا التفاعل ورسم أساليب العالج التي ترتقي 

 بالمتعلم إلى المستوى المطلوب الذي يجعله قادرا على مواصلة التعلمات الالحقة.

يكاد ينحصر في قيــاس الحجم المعرفي  -محتويــاتفي ظل المنــاهج المبنيــة على ال -و إذا كان التقييم

المخزون في ذاكرة المتعلم؛ فإن التقويم من منظور منهاج المقاربة بالكفاءات يتصـف بالشموليـــة و ال 

ينحصر في المعارف وحدها بل يتعداها إلى المعـــارف الفعليــة و المعارف السلوكية، بتوظيف المتعلم 

 لقدراته و مهاراته.

 على العموم، إن خصائص التقويم المبني على الكفاءات يتمثل في العناصر اآلتية: و

 ينصب على تمييز أداء المتعلم و على الجودة و اإلتقان. -

 تكون االختبارات و وسائل التقويم المختلفة موجهة نحو معرفة ما يقدر المتعلم على إنجازه. -

 ال يرتبط التقويـــم بالمحيط الــدراسي فقط بل يتعــداه إلى  يحتل التقويم التكويني مجاال موسعا بحيث -

 المحيط الذي يتم فيه التكوين.  

 يستهدف تقويم مستوى الكفاءة، ويتدرج تقويـم مستوى الكفــاءة من المستـــوى األدنى إلى المستوى        -

 الوحدة التعلمية والفصل           األقصى. وهي كفــاءات تتحقق بصفــــة متواصلة غير منقطعة، من خالل  

 الدراسي و العام الدراسي إلى المرحلة الدراسية.  

 

و تجدر اإلشارة إلى مستوى آخر من الكفاءة  و هو الكفاءة المستعرضة. والكفاءات المستعرضـــة 

كفاءات متقاطعة تشترك في تكوينها بعض المواد أو مواد كثيرة و التي يمكن تحقيقها عن طريق 

 إدمــاج نواتـج تعلمات معينة لبعض المواد أو لبعض المجاالت.
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 قوم المتعلمون بداللة مقارنتهم مع بعضهم بعض و لكن بداللة العمل المطلوب إنجـــازه و مــا تم    ال ي   -

 إنجازه فعال.   

 فاءات     و للتأكيد من تحقق الكفاءات في مختلف المستويات التعلمية ال بد من توفير سجالت للك -

 المحققة خاصة بكل تلميذ.  

و هو ما يؤكد تفرد التعلم و استمراريته عن طريق بناء المعرفة. و بعد إبراز بعض مميزات التقويم  

من منظورالمقاربة بالكفاءات، فإنه يجدربالدراسة الكاملة االنتقال إلى تفقدهذا التقويم من حيث أشكال 

 ل من زاوية المقاربة بالكفاءات.التقييم المعروفة و مميزات كل شك

 

 

 

 

 * أشكال التقييم و خصائصها:

إن عملية التقييم ال تتم بشكل آلي، بل هي تخضع من حيث اإلعداد و الصوغ و الشكــل إلى األهداف  -

المراد تحقيقها من المرحلة التعلمية أو الوحدة التعلمية أو الدرس، و لذلك توجد داخل أدبيات التربية 

 من أساليب و أشكال التقييم، يمكن تبيان أهمها فيما يأتي: العديد

 

و هو إجراء يقوم به األستاذ في مطلع العام الدراسي أو في مستهل عملية  :أ. التقييم التشخيصي

التدريس من أجل الحصول على بيانات و معلومــات حول كفــاءات المتعلميــن السابقــة و قدراتهم       

 عارفهم و مواقفهم تمكن من اتخاذ قرارات حول التعلمات الالحقة.و ميوالتهم  و م

فالتقييم التشخيصي هو إذا تشخيص لمنطلقات عملية التدريس و مدى استعـــداد التلميــذ، فعنــــد بداية 

يمكن لألستاذ أن يلجأ إلى اختبارسريع، أو حوارمفتوح أو استعمال شبكات   -التعلمية -العملية التعليمية

ننة أوروائز من أجل التعرف على مدى قدرة التالميــذ على متابعـة مستوى المنهاج الدراسي الجديد مق

 أو الوحدة التعلمية و التمكن من الكفاءات المنشودة.

 و يسهم التقييم التشخيصي في عملية إدراك إمكانات تعلم التلميذ من حيث:     

 نقصه في أداء مهام معينة. -

 عارفه غير المكتملة حول الكفاءات القبلية.تحديد مستوى م -

 في ضوء إمكانات التلميذ. -التعلمية -ترشيد العملية التعليمية -

 فحص عادات سيئة يكون التلميذ قد اكتسبها من قبل، و أصبحت تكون عائقا أمام تصوره و إدراكه     -

 الموضوعي لألمور.   

 ضعيات مستهدفة.فحص ضعفه، على مستوى تفعيل معارفه في حل و -

تحديد مواطن الضعف في معارف و مهارات التالميذ أو غياب الرغبة و التحفيز الضروريين  -

 لإلقبال على التعلم.

و مهما يكن من أمر يبقى التقييم التشخيصي عنصرا هامــا في استراتيجيـــة التحكـــم في العمليــة     

ـة االنطالق و التعرف على خصـائص المتعلميـن قبـل التعلمية ذلك أن عملية فحص وضعيـ -التعليمية

انطالق عمليات تعلمهم من شأنها أن  تغطي النقص الحاصـل و تجعل جميع التالميذ يبلغون الكفاءات 

 المحتملة في أدنى أو أقصى مستوياتها.

 

 ب. التقييم التكويني:
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األستــاذ من اكتشـــاف مواطـن يوصي المنهاج بضرورة تكثيف هذا النوع من التقييم حتى يتمكـــن 

الصعوبة التي يصادفها التلميذ خالل تعلمه ثم العمل على جعله يكتشف استراتيجيات تمكنه من متابعة 

 سيرورة التعلم في شكلها التصاعدي.

و عن طريق هذا التقييم التكويني يتمكن األستاذ كذلك من تحديد مؤهالت المتعلم لإلقبال على مراحل 

 تعلمه وفق مراحل متسلسلة، كما يمكن من تصحيح ثغرات الفعل التربوي.جديدة من 

ويعد التقييم  التكويني بعد هذا، إجراء عمليا يمكن من التدخــل  لتصحيح مسار التعليم و التعلم عن  

 طريق إجراءات جزئية لذلك فإن وظيفته األساسية تسعى إلى :

  تحسيس المتعلم بدرجة تحكمه في مؤشر الكفاءة. 

 . كشف صعوبات التعلم 

 .كشف وسائل تجاوز هذه الصعوبات 

و بناءعلى هذه الوظائـــف التي يسعى التقييم التكويني إلى تحقيقها يمكن إعتبارهذا الشكل من التقييم 

 –إجراء من أجل تتبع مجهــودات التالميـــذ وقياس الصعوبات التي تعترضهم خالل العملية التعليمية 

الي التدخل من أجل تذليل تلك الصعوبـــات و تدارك مواطــن النقص المالحظـــة عند التعلمية و بالت

 التالميذ، و هو بذلك يتيح للمتعلم إمكانة:

 معرفة درجة مواكبته للدرس الجديد. - 

معرفة نوع الصعوبات التي تعترضه. -   

تقييم مجهوده و تصحيحه -   

تنظيم عمله و ترشيده. -   

التكويني للمدرس :كما يتيح التقويم   

إمكانة تمييز الفروق بين التالميذ.     -  

ووسائلها .  – التعلمية   – فحص جودة العملية التعليمية  -   

معرفة مدى تفاعل المتعلمين مع الفعل التعلمي. -  

التحكم في عملية تدرج الحصص المكونة لسيرورة الوحدة التعلمية . -  

لها التقييم التكويني، فإنه يساعد على فحص العالقة بين مالمح باإلضافة إلى هذه اإلمكانات التي يخو

 المتعلمين و الكفاءات أو السلوكات أو المهارات المكتسبة خالل الوحدات التعلمية .

 

 ج. التقييم اإلجمالي أو التحصيلي:

ة،وهو التعلمي -يغطي التقييم اإلجمالي المرحلة الثالثة و األخيرة من سيرورة العملية التعليمية 

تقييم يتم عند نهاية مجموعة من المهام التعلمية ، حيث تكون له في الغـــالب صفــة الشمولية          

و هو يكون إجراء يرمي إلى الحكم على درجة تحقق التعلم الذي يتوخاه المنهاج إعتمادا على 

أعلى و اإلعتراف  معطيــات منهجية تمكن من اتخاذ قرارات مناسبة بانتقال المتعلم إلى مستوى

 بكفاءته في التحكــم    في أنشطة معينة.

و يعتبر التقييم اإلجمالي أساسا في اتخاذ قرارات التطوير و التعديل بالنسبة للمنهاج التربوي 

ووسائله، فهو إجراء عملي يأتي في نهاية المرحلة التعلمية من أجــل التأكــد من أن النتائج 

قد تحققت فعال وهو بذلك يتيح للمدرس تحديد النتائج الفعليــة  المرجوة من عملية التدريس

للتعلـــم و حصيلــة مجهودات التالميذ و مقارنتها بالنتائج المتوخاة. و من هذا المنطق، يهتم 

التقييم اإلجمالي بفحص مالمح تخرج المتعلمين، و يمكن بالتالي من الجواب على أسئلة من 

 مثل:
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ذه المالمح و الكفاءات المنشودة؟ و هل يمكن نقل المتعلم إلى مستوى هل هناك عالقات بين ه

 أعلى؟

 و يمكن تلخيص أهداف التقييم اإلجمالي فيما يأتي:

 تقدير التحصيل النهائي للتالميذ. -

 تقدير نجوع المنهاج و فاعليته . -

 التزويد ببيانات تمكن من إعادة تخطيط المنهاج إن دعت الضرورة . -

 

إلشارة إلى أن التقييم اإلجمالي يكون من منطق المقاربة بالكفاءات خاضعا لثالث فرص من و تجدر ا

 االختبارت و ذلك بهدف تفادي االخفاق المجحف أو النجاح غير المستحق.

 و من أهم ما ينبغي مراعاته في بناء االختبارفي المقاربة بالكفاءات ما يأتي:

اج المتعلمين.أن تتناول عناصر االختبار تقويم إنت -  

أن يكون مستوعبا لمستويات الكفاءة في سياق إدماجي. -  

مؤشرات الكفاءة -فعال -أن يقيس -  

أن تكون األسئلة مميزة بين التالميذ الذين تحقق فيهم مؤشر الكفــاءة و أولئك الذين لم يتحقق فيهم   -

هذا المؤشر.    

الكفاءة. أن تكون األسئلة متدرجة حسب صعوبتها و حسب مستوى -  

أن تكون األسئلة "مستقلة غير مرتبطة فيما بينها بحيث إذا أخفق المتعلـــم في اإلجابــة عن السؤال  -  

السابق ال يعيقه ذلك في اإلجابة عن السؤال الالحق.       

ر و ما يجدر ذكره أن وضعيـــة التقييــــم مهمــا كان نوعهـــا فإنها تنبني على أساس معايير أي معايي

 التصحيح.

 و في تحديد معايير وضعية التقييم تجب مراعاة ما يأتي:

القلة مع قوة الداللة. -  

أن تكون مستقلة فيما بينها و متجانسة. -  

أن تكون موحدة بالنسبة إلى المادة الواحدة. -  

 

 و حتى تكون المعايير المحددة ذات مصداقية يجب أن تكون العملية التعلمية مرتكزة عليها.

ا، و إن كل نشاط تقييمي يجب أن يستهـــدف الكفـــاءات المحددة و الهـــدف الختـامي المندمج؛ هذ  

 و يخصص للنشاط التقييمي األسبوعي الخامس من كل وحدة تعلمية.

 وعلى العموم يمكن تحديد معايير التصحيح بالنسبة إلى مادة اللغة العربية على النحو اآلتي:

 

جابة المنتوج للمطلوب و انسجام المعاني و غياب التناقض.بمعنى است المالءمة( 1  

 

أي صحة التراكيب النحويــة و الصرفية و توظيف أزمنة األفعال توظيفا صحيحا  اللغــة سالمة( 2  

و استعمال عالمات الترقيم حسب مقتضيات المقام.        

 

أي الرسم الصحيح لما هومتصل بقواعد اإلمالء.سالمة الرسم   (3  

 

من حيث جمالية العرض و ثراء الرصيد المعجمي المستعمل، و التعليل  الطرافة و ثراء اللغـــة: (4

للموقف...     
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