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 -1تمهيد
 -1.1التكفل باألمازيغية في المدرسة :
فتحت "األقسام النموذجية" األوىل لتعليم األمازيغية يف أكتوبر  1995عرب  16والية.
كان ذلك أوّل عملية تكفَل بهذه املادة من قبل مأتي مدرس متَ توظيفهم باقرتاح من
احملافظة السامية لألمازيغية .من بني هؤالء املدرسني من كان ينشط قبال ضمن اجلمعيات
الثقافية األمازيغية ،وطلب مدرسون آخرون يف قطاع الرتبية حتويلهم من مادتهم األصلية إىل
تعليم األمازيغية .متَ بعد ذلك توظيف مدرسني آخرين ممن حيملون شهادة الليسانس يف
اللّغة األمازيغية.
وقد قامت وزارة الرتبية بعد ذلك بإعداد برامج وفرتات تكوينية للتكفل بتكوين
املدرسني ،سواء مبناسبة التداريب اليت نظمتها الوزارة لصاحلهم أو اليت تقوم بتنظيمها
احملافظة السامية .ومتَ يف تلك املناسبات تسليم شهادة "تاناڤـا" أو شهادات للمشاركة.
تقرتح خ طة عمل الوزارة أن تتكفل كلّ جهة لسانية متغريتها إىل نهاية الطور الثالث.
وابتداء من السنة  1ثانوي .يهدف تعليم هذه املادة التقريب بني خمتلف املتغريات للوصول
إىل ما يدعى فعال باللّغة األمازيغية ،هذه األخرية هي عبارة عن ملخص لعدد من املتغريات
اللّغوية املختلفة.
يف الوقت الراهن يتوجه تعليم اللغة األمازيغية يف التعليم الثانوي ،تدرجييا ،حنو تفاهم
متبادل بني املتغريات املستعملة يف اجلهات األمازيغية ،ويرمي هذا الربنامج إىل بلوغ هذا
اهلدف ،على األقل ،على مستوى املضامني اللّغوية.

 -2.1األمازيغية ومتغيراتها الل ّغوية والكتابية :
إنّ إعداد برنامج للغة األمازيغية يف هذه املرحلة ،ينبغي أن يأخذ يف االعتبار على
األقل  5متغريات لغوية ،وهي :
 القبائلية والشاوية وامليزابية والشنوية والرتقية.و قد أدى بنا تعقد معاجلة هذه املتغريات إىل تبين املسعى اآلتي :
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 بالنسبة إىل برنامج السنة  1ثانوي فيما خيص تسهيل عملية التطبيق على املستوىاحمللي :
 .1.2.1حترير الربنامج بالعربية والفرنسية ؛
 .2.2.1املضامني املعرفية ،مبا يف ذلك املصطلحات املعجمية والنحوية والصرفية يتم
حتريرها باألمازيغية.

 -3.1المشاكل التي تطرحها المصطلحات البيداغوجية والتعليمية :
ريثما ترافق اجملموعة املتخصصة املؤسسة املختصة اليت أعلن إنشاؤها مؤخَرا،
سنواصل اجملهودات اليت قدمناها يف الربامج السابقة فيما خيص البحث عن املصطلحات
والتعابري اجلديدة استجابة حلاجات حترير املضامني املعرفية وكذا من أجل إعداد الكتاب
املدرسي للسنة  1ثانوي.

 -4.1جمهور بمختلف المستويات :
إنّ اللّغة األمازيغية اليت مت التكفل بتعليمها فعال يف عدد من الواليات الناطقة
باألمازيغية ،يتم تعليمها أيضا للتالميذ غري الناطقني بها.
مييل هذا التعليم ،ابتداء من السنة  1ثانوي –قدر اإلمكان– إىل التقريب بني مستويات
التالميذ الناطقني باألمازيغية وغريهم ممن زاولوا دراستهم لألمازيغية يف مرحلة التعليم
املتوسط ،وعليه فإنّ الربنامج املوضوع للسنة  1ثانوي يعين خمتلف املستويات معا .وهكذا،
ففي حالة وجود مستويات متفاوتة يف قسم واحد ،يتعني معاجلة ذلك بواسطة "بيداغوجيا
الفوارق" ؛ فيعمل املدرّس على تكييف تعليمه مع الوضع احلقيقي جلمهور القسم مع تشجيع
اجلميع على املشاركة يف خمتلف أنشطة الفوج.
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 -2تعليم األمازيغية في السنة  1ثانوي
 -1.2الجمهور المستهدف :
يتناول هذا الربنامج تعليم وتعلَم اللّغة األمازيغية لتالميذ السنة  1ثانوي بالنسبة إىل كلّ
الشعب .فهو مكمل لربنامج السنة  4متوسط وامتداد له ؛ و بالتالي فهو يعتمد مفهوم التعلم
الذي يرمي إىل تنمية الكفاءات ،ونذكر بأنّ الكفاءة هي جمموع مندمج من املعارف
واملهارات واملواقف اليت تساعد على القيام بأنشطة حمدّدة مضبوطة.
وتكتسب الكفاءات بتفعيل أنشطة القراءة والكتابة والتعبري الشفوي ،انطالقا من النصوص
خمتلفة األشكال أو املواضيع ذات الطابع التدرجي والسياقات ذات الداللة املعنوية،
باإلضافة إىل إعمال التفكري يف اللّغة.

 -2.2العالقة بين السنة  4متوسط و  1ثانوي :
مثلما هو األمر بالنسبة إىل برنامج السنة  4متوسط ،فإنّ هذا الربنامج يواصل تثمني
التعلمات اإلمجالية ومتييز الفعل الوظيفي على الوصفي ،علما بأنّ اهلدف الرئيسي هو
الوصول بالتلميذ إىل أن يقرأ أحسن وأن يفكر وينظم تفكريه ويعرب شفويا وكتابيا.
و عليه ،فإنه يتعني العمل على إدماج معرفة أدوات اللّغة وتوظيفها ضمن كفاءات
اإلدراك والتعبري الكتابي والشفوي .تتم ممارسة ذلك ضمن مقاطع التعلم اليت ترمي إىل
بلوغ األهداف مع منح الداللة للتعلمات للوسائل اللّغوية.
يقرتح الربنامج من أجل ذلك العمل على ممارسة الوصف والشرح واحملاجة والسرد
اليت تتيحها خمتلف األنواع األدبية.

 -3.2أهداف البرنامج :
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اهلدف اإلمجالي لتعليم األمازيغية يتمثل يف جعل تالميذ السنة  1ثانوي يتحكمون يف
مهارة فهم النصوص ذات األشكال املختلفة وحتريرها وكذا القدرة على التواصل شفويا .فهم
مطالبون أيضا بتجاوز هذه القدرة إىل جعل اللّغة األمازيغية وسيلة للنفوذ إىل القيم
االجتماعية والثقافية .وال ميكن بلوغ ذلك إال عن طريق تنمية الكفاءات.

 -3التعلمات الخاصة بالسنة  1ثانوي
تعين التعلمات األنشطة الثالثة املميزة للمادة اليت ترمي إىل مواصلة تنمية كفاءات
القراءة والكتابة والتعبري الشفوي ذات الصلة املباشرة بكفاءة أخرى من نوع ثقايف وهي
جعل املتعلم قادرا على أن يشهد بثقافته باستعمال موارد اللّغة األمازيغية يف جممل تواصله
يف احلياة املدرسية والشخصية واالجتماعية.
فبفضل استعماهلم ملوارد اللّغة األمازيغية اليت يكتسبونها يف خمتلف األنشطة وضمن
خمتلف وضعيات التواصل ،يندرج التالميذ ضمن ثقافة الرتاث األمازيغي بوجه عام ،وضمن
الثقافة األدبية بوجه خاص .باإلضافة إىل ذلك فهم مدعوون إىل مطالعة النصوص من ثقافات
وآداب متنوعة.
ونتيجة ذلك كله هو وعيهم بهويتهم الوطنية وإحياؤهم ودفعهم إىل ممارسة اإلبداع.

 -1.3ملمح الدخول والخروج
على مدى املرحلة الثانوية ،يوسع املتعلم ويدقق كفاءاته يف التواصل الشفوي والكتابي
يف اللّغة األمازيغية .وهكذا ،ففي نهاية السنة  3ينبغي أن يربهن على استقالل ذاتي يف إنتاج
نصوصه من حيث الشكل واملضمون .يف هذا االجتاه ،فإنّ تلميذ السنة  1ثانوي الذي تابع
دراسة عادية يكون قد بلغ مستوى القدرة على تنمية كفاءته يف التعبري عن أفكار وخميلته
شفاهة وكتابة ،وفق قواعد سري اللّغة واخلطاب.
 ملمح الدخول
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من خالل مرحلة التعليم املتوسط كان التلميذ قد اكتسب تدرجييا سلوك القارئ
املستقل ذاتيا للنصوص املناسبة ملستواه .كما أنّه تدرّب على التعّرف ثم إنتاج نصوص قصرية
ذات الطابع الوصفي والشرحي واحلجاجي.
وهكذا فاملتعلم يأتي إىل السنة  1ثانوي وهو قادر على :
 أن يقرأ قراءة صامتة للنصوص املناسبة ملستواه وأن جيتهد يف إدراك حمتواه وتدرّجه
الداخلي ؛

 أن يقرأ قراءة صوتية بكيفية معربة مع متفصل جيّد واحرتام لوقع اجلمل وعالمات
الفصل ؛
 إعادة شفوية وكتابية للنصوص القصرية اليت قرأها أو استمع إليها يف أشكاهلا السردية
والوصفية والشرحية واحلجاجية ؛
 إنتاج نصوص من خمتلف األمناط.

 ملمح التخ ّرج
يف هذا املستوى ،تهدف التعلمات تعزيز مكتسبات السنوات السابقة قبل كلّ شيء،
سواء على مستوى ممارسة احلديث أو املمارسات الفعلية للقراءة العادية أو التحرير املتكـرر
للنصوص املتباينة األشكال .وعليه ،يتوقع من املتعلمني يف نهاية املرحلة الثانوية :
 أن يعززوا كفاءتهم يف إدراك وإنتاج نصوص سردية تندرج فيها فقرات من الوصف
(شخص أو مكان  )...ومقاطع من احلوار املباشر أو غري املباشر ؛
 أن يقدروا على التعبري شفويا من أجل عرض أفكارهم والدفاع عنها ؛
 أن يندرج نشاطهم ضمن ثقافة للتعبري الكتابي من أشكال خطابية متنوعة ،وذلك
بفضل القراءات املتكررة للنصوص املنتمية للرتاث الثقايف األمازيغي واملغاربي
والكوني.
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 -4محتويات التعلم
إنّ دراسة اللّغة مرتبطة بنشاط القراءة والكتابة والتعبري الشفوي ؛ فتصبح موضوعا لتعلم
خاص ضمن املقاطع.
يف السنة  1ثانوي يركز أكثر على الشكل السردي للخطاب وعلى الوصف وممارسة
الشرح واحلجاج .واهلدف من ذلك هو جعل التالميذ يتحكمون يف هذه األشكال التعبريية
من حيث تركيبها ومميزاتها اللّغوية يف نفس الوقت الذي يثرون بذلك معجمهم اللّغوي.
أمّا التدرّج اإلمجالي هلذا احملتوى فترتك املبادرة فيه للمدرّس حسب مشروعه
البيداغوجي وأهدافه ومستوى قسمه.
حيدّد هذا الربنامج بدقة حمتويات التعلم اخلاص بكلّ نوع من أنواع النشاط يف
اجملاالت الشفوية والكتابية واألدوات اللّغوية.

 -1.4التواصل والتعبير الشفوي :
 -1.1.4تقديم :
يف التواصل الشفوي يعرب التلميذ مبناسبة املناقشات والعروض اليت تتناول املواضيع
الواردة يف نصوص القراءة أو اليت تثريها املناسبات التعلمية األخرى .فبالتدريج ومن السنة
 1إىل السنة  3ثانوي ،يتدرب التلميذ ليصبح متحدثا فعاال أي قادرا على تناول الكلمة يف
وضعيات التواصل بكيفية مناسبة ومنسجمة.
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 -2.1.4الهدف العام للتواصل الشفوي :
هدف التعلم للتواصل الشفوي هو الوصول بالتلميذ إىل استعمال لغة متهيّئة ومدقّقة.
وهو ،بفضل جتنيد معارفه والتعبري عن آرائه ومشاعره وانشغاالته وتساؤالته ،يتعلم شيئا فشيئا
توضيح أفكاره وإجياد املفردات املناسبة لذلك.

 -3.1.4الكفاءات واألهداف التعلمية في المجال الشفوي :
يف السنة  1من التعليم الثانوي ينبغي أن يربهن املتعلم على قدرته على التواصل
شفويا يف وضعيات متنوعة من التعبري ؛ فيكتسب الكفاءات وأهداف التعلم اآلتية :

أهداف التعلم

الكفاءات

 -1فهم البالغ الشفوي وإدراك  -وصف الواقع من جانب أو عدة جوانب منه ؛
كيفية تنظيمه.

 رواية حدث أو التحدث عن جتربة شخصية ؛ -ممارسة استماع نشيط مع طرح األسئلة أو إعادة الصياغة للحديث.

 -2تناول الكلمة للشرح.

 شرح مسعى أو مسار ؛ شرح ظاهرة بصورة منطقية ؛ تكييف تناوله للكلمة مع وضعية التواصل ؛ -توسيع أو تقليص بالغ شفوي.

 -3صياغة قاعدة أو كالما عاما.

 تناول املوضوع بدقة ؛ وصف مميزات املوضوع ؛ -إعطاء أمثلة.

 -4رواية احلديث عن شخص.

 رواية كلمات عن شخص باألسلوب املباشر أو غري املباشر ؛ -رواية وفية حلدث عاشه أو مسع عنه.

 -5تقديم أو طلب اإلعالم.

 استعمال خمتلف املؤشرات ملعرفة حمتوى اإلعالم مسبّقا ؛ ربط الصلة بني عناصر اإلعالم ؛ -كشف معامل االنسجام والتماسك لبالغ.

 -6تنظيم حديثه بصورة منطقية

 عرض نص سبقت قراءته ؛ -استظهار قصيدة مسموعة أو مقروءة بشكل سليم ؛
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 -استعمال مفردات وتعابري للربط بني اجلمل.

 -4.1.4محتويات ووضعيات التعلم في المجال الشفوي :
 حتليل وضعية الشفوي :
إدراك مقاصد املتكلم  :خيرب ؟ يشرح ؟ يقنع  ...؟
إدراك البالغ الشفوي  :حييط باملوضوع.

 حالة السرد :
يعيد حمتوى السرد  :حيكي حكاية استمع إليها بنفس كلماتها.
يعيد نظام السرد.

 األغنية أو القصيدة :
إعادة حمتوى القصيدة أو األغنية مع اإلشارة إىل املعامل اليت بخرب عن
األشخاص واألشياء والواقع واملكان والزمان واملشاعر والتأثر :
 يف وضعية الشرح :
يتعرّف موضوع الشرح
يتعرّف خطة الشرح  :التمهيد ،مرحلة الشرح ،استنتاج
تنظيم اإلعالم الذي ينوي القيام به  :اختيار كيفية الشرح (تعريف ،وصف،
مقارنة ،ذكر األمثلة ،إعادة الصياغة ،استعمال األضداد ،اعتماد الصور ...اخل).
 عرض احلديث :
تناول الكلمة مع األخذ يف االعتبار مركبات وضعية التواصل :
 يضمن االنسجام حلديثه ويوضح أفكاره.
 التدخل يف النقاش من أجل املشاركة يف تقدمه وتطوره.

 -2.4القراءة واإلدراك الكتابي
 -1.2.4تقديم :
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يعترب هذا الربنامج نشاط القراءة أداة للمعرفة وموردا للمتعة يف آن واحد .إن تعلم
القراءة يهدف إىل االكتساب التدرجيي للمهارات اليت تساعد التلميذ على أن يصبح قارئا
منصتا وكفئا .وحتى تكون القراءة جيّدة جيب أن يفهم املعاني املعرب عنها يف النص
ويستوعبها قصد تطبيق املكتسبات اجلديدة يف سياقات خمتلفة .هذا املسار التحليلي
واالستيعابي من شأنه تكوين الفكر وفتح آفاق جديدة.
إنّ ممارسة نشاط القراءة ليعزّز أيضا كفاءات الكتابة والتواصل الشفوي .فالنصوص
العادية واألدبية اليت يطالعها املتعلم تشكل بالنسبة إليه مناذج للكتابة.

 -2.2.4الهدف العام لتعلم القراءة :
ن اهلدف من القراءة هو الوصول بالتلميذ إىل تنمية قراءة أشكال متنوعة من البالغات
إ ّ
الكتابية (نصوص عادية ،حكايات ،روايات ،شعر ،شريط مصور ،خرافات ،أساطري ،قطع مسرحية

...اخل) .من أجل ذلك جيب –طوال فرتة التعلم– جعل التلميذ يف صلة دائمة مع تنوع
النصوص ،بذلك سوف يزيد من قدرته على فهم هذه النصوص واستعمال املعلومات
املتحصل عليها من خالل قراءتها من أجل القيام باملهام املدرسية.

 -3.2.4الكفاءات وأهداف التعلم في القراءة :
يف نهاية السنة  1ثانوي ،ينبغي أن يربهن املتعلم على كفاءات يف قراءة النصوص
العادية واألدبية وفق ما ورد يف جدول املقارنة اآلتي :
أهداف التعلم

الكفاءات

 -1تعرّف البنية الغالبة يف النص  -1إبراز املوضوع واجلوانب اليت يعاجلها :
املقروء.

 يف بداية القراءة وأثنائها يدرك مضمونه مسبقا بالرجوع إىل معارفه يف
املوضوع وإىل املعامل اليت يزوده بها النص.
 كشف املعامل اليت تشري إىل املوضوع وإىل اجلوانب املعاجلة.
 -2إبراز خطة النص املقروء.

 -2متثل إمجالي حملتوى  -1معرفة موقع النص والشخوص واملراحل ؛
النص السردي.

 -2اكتشاف عقد احلكاية باالستعانة باملخطط البياني للسرد وخمطط األحداث.

 -3ردّ الفعل إزاء قراءة النص  -1التمييز بني الواقع واخليال ،املمكن الوقوع وغري املمكن.
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بالتفاعل مع قراء آخرين.

 -2إبراز الفكرة الرئيسية للنص :
 كشف املعلم وقراءة ما يعاجل جانبا معيّنا ؛
 انتقاء املقطع الذي يشري إىل الفكرة الرئيسية ؛
 إعطاء الفكرة الرئيسية ؛
 -3ربط العالقة بني الفقرات :
 إبراز موضوع الفقرة
 إجياد الفكرة الرئيسية واألفكار الثانوية
 كشف الكلمات والتعابري أو اجلمل اليت تشري إىل أفكار الفقرات.

 -4كشف عناصر االنسجام يف  -1ربط العالقة بني اجلمل ؛
 حتليل عناصر االنسجام يف النص والتماسك املوجود بني اجلمل.

النص.

 -4.2.4محتويات التعلم في قراءة النصوص األدبية :
 النص السردي :
 حتليل وضعية القراءة كشف عامل احلكاية والسرد ،لغة النص ونظامه.
 االستعانة بهوامش النص للتعرّف على نوع النص األدبي ومنط السرد والطابع
الواقعي أو اخليالي للنص.
 ممارسة القراءة بصفة دائمة أو متقطعة ،قراءة كاملة أو انتقائية قصد االستجابة
حلاجة ؛
 بناء معنى النص : تعرّف الشخوص ،ومميزاتهم البدنية والسيكولوجية ؛
 اإلحاطة باملوضوع واألدوار والوسائل املتوفرة لدى الشخوص للقيام
بأدوارهم ؛
 إبراز املوضوع أو املواضيع يف النص ؛
 إعادة بناء خمطط النص السردي ؛
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 تعرّف عناصر الدميومة والتطور املساعدة على انسجام النص (عناصر تطور
املوضوع ،معرفة كيف حيصل االنسجام يف النص).
 التمييز ،يف النص السردي ،بني احلوار والوصف والشرح واحلجاج ؛
 متييز القيم اليت حيملها النص مبالحظة القيم املعرب عنها أو اليت يكتشفها
الشخوص ؛
 اكتشاف أهداف النص  :هل هو البحث عن االستجابة للحاجة إىل اخليال
واجلمال أو التأثري يف القارئ ؟
 ردّ الفعل إزاء النص : التموقع بالنسبة إىل النص وذلك بربط العالقة :
~ بني وسطه االجتماعي  /الثقايف وبني ما ورد يف النص.

~ بني جتربته اخلاصة وبني ما يعيشه شخوص احلكاية (ذوق ،عواطف،
معتقدات ،آراء ...اخل).

 النص الشعري :
 اكتشاف العامل الشعري :
~ إبراز عناصر هذا العامل املذكورة صراحة أو مذكورة مبميزاتها.
 متييز العناصر اليت بخدم تنظيم النص الشعري :
~ العروض  :طول البيت ،جمموع األبيات (الفقرة الشعرية تكرار األبيات)،
عالمات الفصل ،نوعية الراوي وتسلسله ...

 -5.2.4محتويات التعلم في قراءة النصوص العادية :
 -تعرّف إدراج مقطع من منط آخر ضمن نص معني وإدراك الفائدة من ذلك.

 النص الوصفي :
 الكشف عن احلديث وعن تنظيم النص الوصفي.
 تعرّف موضوع الوصف :
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~ بإبراز املواصفات بدقة  :شيء من األشياء ،كائن حي ،وضعية ،حدث،
القيام بفعل.
 إعادة تنظيم النص بإبراز نظام العد لعناصر هذا الوصف  :التدرّج يف الزمان
ويف املكان ؛ التدرّج من العام إىل اخلاص... ،اخل.

 النص الشرحي :
 تعرّف موضوع الشرح بإبراز التأكيد واحلدث أو الظاهرة املشروحة ؛
 تعرّف أساليب الشرح (تعريف ،مقارنة ،إعادة الصياغة ،اللّجوء إىل األمثلة  ...؛
 ذكر الكلمات املفتاحية واجملاالت املعجمية ؛
 ذكر العالقات (السبب ،النتيجة ،اهلدف  ) ...اليت تتيح الشرح ؛
د أو السرد ؛
 ذكر عالمات الوقف اليت تعرب عن عالقة النتيجة والشرح والع ّ
 إعادة تصميم النص ،وذلك :

~ باإلحاطة باملرحلة اليت تتناول الشرح وجتيب عن التساؤل الوارد يف
املقدمة.
 التعرّف على الكيفية اليت تنسجم بها الشروح أو تتوضح  :ذكر األسباب
واملقارنة بني حدث وآخر ،ظاهرة وأخرى ،العالقة بني السبب والنتيجة
...اخل ؛
 إبراز االستنتاج إذا لزم األمر.

 النص احلجاجي :
 تعرّف موضوع احملاجّة ؛
 تعرّف عناصر احملاجة  :ذكر احلجاج واحلجاج املضاد ؛
 تعرّف مواطن استعمال تقنيات الشرح يف النص احلجاجي :
~ التعريف ،التوضيح ،استعمال األمثلة ،الوصف.

 -3.4الكتابة والتواصل الكتابي
 -1.3.4تقديم :
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إنّ مم ارسة الكتابة تقتضي من التلميذ أن يكتسب املعارف اللّغوية الضرورية اليت
تساعده على التعبري بوضوح وبشكل سليم يف عدد من وضعيات التواصل الكتابي .وهو يتعلم
كيف يوظف لغته خارج تلك النصوص العادية ،بالتعامل مع النصوص األدبية مثل القصائد
الشعرية والنصوص املقتطفة من الروايات .فالوضعية الكتابية الناجعة هي تلك اليت تبعث فيه
روح اإلبداع واجلمال وتدفعه إىل التقصي يف أسرار اللّغة.

 -2.3.4الهدف العام لتعلم والتواصل الكتابي :
اهلدف من تعلم الكتابة هو الوصول باملتعلم إىل تنمية مهارته يف حترير النصوص اليت
تستجيب ملختلف أغراضه من أجل ربط العالقة مع اآلخرين  :حيكي ،يقدم اخلرب ،يعرب عن
مشاعره وعن آرائه ،البحث على فعل الشيء ،مع مراعاة قواعد الكتابة.

 -3.3.4الكفاءات واألهداف التعلمية في مجال الكتابة :
بوجه عام ،من السنة  1إىل السنة  3ثانوي ،ينبغي أن يقدر املتعلم على حترير نصوص
يتزايد حجمها تدرجييا ويتحكم يف املعرفة املناسبة لقواعد الكتابة .فيما يلي جدول املقارنة
بني الكفاءات وأهداف التعلم يف هذا اجملال :
أهداف التعلم

الكفاءات

 -1ضبط حمتوى النص مع األخذ يف  -1إنتاج مجل لغرض توضيح الغرض من الكتابة ؛
االعتبار الغرض من الكتابة واملوضوع  -2اإلدالء باألفكار اليت تسهم يف الغرض من الكتابة.
واملوجه إليه.
 -2هيكلة النص والعمل على تسلسل  -1عرض أفكاره بكيفية منظمة ؛
 -2استعمال أساليب البناء وعرض مناسب لشكل النص ؛

أفكاره بانسجام.

 -3ربط العالقات بني اجلمل.
-3

استعمال

الكلمات

املناسبة واملتنوعة.
-4

استعمال

واملعجمية.

املكتسبات

والعبارات  -1استعمال مفردات مدققة ؛
 -2جتنب التكرار باستعمال البدائل.
النحوية  -1إعادة استعمال املكتسبات النحوية  - :تركيب اجلمل ،عالمات
الفصل ،رسم الكتابة.
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 -2استعمال مفردات مدققة.
 -5إعادة القراءة للنص الذي حيرره  -1القيام بالتصحيح الذاتي باالعتماد على معارفه السابقة وباستغالل
التوثيق املتوفر.

من أجل تصحيحه وحتسينه.

 -4.3.4محتوى التعلم والتواصل الكتابي :
 كتابة النصوص السردية :
 تنظيم النص :
وضع تصميم للنص بواسطة خط بياني سردي مكتسب يف القراءة ؛
حتديد نظام لسري األحداث.

 حترير النص :

القيام بتحرير الوضعية التمهيدية اليت تؤدي إىل جو النص السردي :
تقديم شخص أو شخوص ،ضبط الزمان واملكان ،اإلشارة إىل جو
احلكاية ؛
حترير مدخل احلكاية باللّجوء إىل عنصر االنطالق أو إىل حدث من
شأنه إحداث اضطراب يف التوازن بالنسبة إىل الوضعية التمهيدية ؛
حترير العقدة بذكر مجلة متتابعة من األحداث اليت جتعل احلكاية
تتقدم؛
حترير حلّ للعقدة يضع حدا لسريورة التغيري يف احلكاية ؛
حترير الوضعية النهائية اليت تضع حدا جلو احلكاية ؛
إدراج أحورة بشكل سليم ضمن احلكاية ؛
ضمان الوضوح واالنسجام يف النص  :ضمان ،طوال النص ،مواصلة تقدم
احلكاية ،وذلك :
 باللّجوء إىل خمتلف أمناط البدائل اللغوية للعودة إىل املعلومات
الواردة يف النص ؛
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 بالعمل على تنظيم النص  :العالقات بني املراحل األساسية للحكاية ؛
 توضيب النص بكيفية مناسبة.

 كتابة النصوص الوصفية :
 اختيار موضوع الوصف :
 انتقاء اجلوانب واجلوانب التحتية (مركبات ،أجزاء ،مجل ،مراحل) موضوعالوصف ؛
 انتقاء مواصفات ومميزات املوضوع. وضع تصميم للنص :
التدرج يف الزمان ويف املكان ؛
التدرج من العام إىل اخلاص ؛

حترير النص ؛
اإلشارة إىل موضوع الوصف يف مستهل النص ؛
تناول الوصف بذكر جوانب املوضوع حسب الرتتيب الوارد يف التصميم ؛
استعمال بعض أوجه األسلوب (تشبيه ... ،لذكر املواصفات) ؛
تكييف املفردات مع متطلبات املنتوج ؛
ضمان مطابقة نصه .

 كتابة النصوص الشرحية :
 اختيار موضوع الشرح :
انتقاء احلدث الذي ينوي شرحه.
 وضع تصميم للنص :
اختيار أسلوب الشرح املالئم (تعريف ،مقارنة ،اللّجوء إىل األمثلة أو إىل
إعادة الصياغة ...
تبنّي موقفا معينا بالنسبة إىل املوضوع املختار (موضوعي ،ذاتي).
 اختيار تصميم :
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 ذكر األسباب ؛ مقارنة حدث أو ظاهرة حبدث أو ظاهرة أخرى ؛ -العالقة بني السبب والنتيجة.

 حترير النص :
 حترير املقدمة : بذكر احلدث أو الظاهرة أو التأكيد الداعي إىل طرح األسئلة أو الذي
يقتضي شرحا ؛
 حترير الشرح ؛ مبعاجلة خمتلف جوانب املوضوع حسب املصمم وأساليب الشرح
املعتمد ؛

 حترير االستنتاج : بإعادة الصياغة ألهم ما تناوله الشرح.
 ضمان التواصل وتدرج املعلومات طوال النص ؛ إدراج الكلمات املروية عند احلاجة ؛ توضيب النص مع األخذ يف االعتبار نظام النص. كتابة النصوص احلجاجية :
 حتليل وضعية التواصل :
~ توضيح الغرض بدقة ؛
~ رفض الرأي اآلخر من أجل الدفاع عن رأيه الشخصي.

 اختيار موضوع احلجاج :
~ ضبط الرأي املدفع عنه ؛
~ صياغة الرأي والرباهن.

 اختيار كيفية تنظيم النص :
~ حتديد اسرتاتيجية حجاجية  :الرفض أو شرح باحلجاج ؛
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~ حتديد وجهة نظره وتوضيح موقفه بالنسبة إىل رأيه ؛
 حترير النص  :ضمان املواصلة وتدرج املعلومات طوال النص.

 -4.4نحو الجملة ونحو النص :
 -1.4.4تقديم :
يتم تعلّم حنو اجلملة (تراكيب ورسم الكتابة) وتعلم حنو اخلطاب بتناوهلما معا  :فهما
ينطلقان من املالحظة اليت يقوم بها املتعلم أثناء ممارسة القراءة والكتابة للوصول إىل
املراقبة وتقييم الشكل واملعنى من خالل نصوصه هو.
هذا املسعى الذي ينطلق من القراءة والكتابة يقتضي تدريب املتعلم على أساليب
املالحظة واالكتشاف واملراقبة ،حبيث ميارسها بالكثرة حتت إشراف املدرس إىل أن يصبح
قادرا على استعماهلا لوحده.

 -2.4.4الكفاءة المستهدفة :
يتمثل الرهان يف القدرة على إعادة استعمال الرتاكيب النحوية املدروسة وإدراجها
يف النصوص املطلوبة منه من أجل تطوير املعلومات وضمان االنسجام يف النص.

 -3.4.4محتويات التعلم :
 مركبات اجلملة :
اجملموعة االمسية (اسم ،ضمري ،صفة) ومركباتها ؛
اجملموعة الفعلية ومركباتها :

~ الفعل وحدة (معلوم ،جمهول  :قيمته واستعماله) ؛
~ الفعل  +املفعول (املباشر وغري املباشر).
 اجملموعة احلرفية متمم اجلملة (مستقل). اجلمل التوابع :
التابعة املوصولة  :استعمال املوصول ؛
التابعة التامة ؛
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التابعة املكملة للجملة  :الزمان واملكان والسبب والنتيجة ،واهلدف ،التخلي
واملعارضة ،االحتمال والتشبيه.
 التجانب :
 الوظائف الرتكيبية لعناصر اجلمل املتجانبة. االنسجام :
مؤشرات تنظيم النص :
 +توضيب النص
 +العناصر املنظمة للنص  :املفردات وجمموعات املفردات أو اجلمل اليت
تتميز بتمفصالتها اليت تدل على الرتتيب والتدرج ؛
مؤشرات العالقة :
ـ التأشري الصريح للعالقات الداللية (اجلمع ،الغرض ،الزمان إىل  )...بني
العناصر داخل اجلملة أو بني اجلمل ؛

ـ العودة إىل اإلعالم السابقة :
 +استعمال البدائل اليت تساعد على ضمان االنسجام يف النص ؛
ـ تطور املعلومات يف النص :
 +االنسجام بني املوضوع واجلملة حسب السياق ؛
 +خمتلف أمناط تطور املوضوع يف النص.

 اخلطاب :
وضعية التواصل ؛
وضعية تناول املنصوص.

 -5.4المعجم :
 -1.5.4تقديم :
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الكفاءة املعجمية من الضرورات ألنها تتيح الفهم وتسهم يف التعبري الصحيح املالئم.
وميكن تنمية هذه الكفاءة يف القسم ضمن األنشطة اليت تتناول دراسة املفردات اللغوية
ومبناسبة ممارسة التواصل الشفوي والكتابي.
ويف السنة  1من التعليم الثانوي ،بخص هذه التعلمات :
 بالنسبة إىل النصوص السردية والشعرية :
املفردات املتعلقة باملواصفات املادية واخللقية والنفسانية للشخوص ؛
املفردات املتعلقة بالعواطف واإلحساسات والشعور ؛
املفردات املتعلقة بالوضعية واحلركة يف املكان والزمان.

 بالنسبة إىل النصوص الشرحية واحلجاجية (حسب املواضيع)  :األنشطة املهنية
واحليوان والثقافة والصحة وما إىل ذلك.

 -2.5.4الكفاءات المستهدفة :
 بالنسبة إىل املفردات اللّغوية جنعل املتعلم يزيد من قدرته على :
مالحظة ثم تطبيق األساليب املتصلة بتشكيل الكلمات ؛
ربط العالقة بني الكلمات وضمان تناسبها يف النص ؛

كشف متوقع الكلمة احمللية ضمن املعجم اللغوي األمازيغي.

 -3.5.4محتويات التعلم :
 االشتقاق :
تعرف واستعمال أساليب االشتقاق :
 +فعل

اسم (روآل

 +فعل

صفة (زمآر

أمآروال)
ؤزمري)

 +الرتكيب (ؤرميز ،أغآمسار ،أذرار-ؤفوذ)

 أسر الكلمات :
اكتشاف خمتلف أسر الكلمات.

 معاني الكلمات :
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اكتشاف اجملال الداللي للكلمات ذات املعاني املختلفة ؛
إجياد املعنى بواسطة السياق (تعريف ،مثال ،مرتادف ،طباق ،تشبيه .)...

 العالقات بني الكلمات :
الوعي بالعالقة اإلدماجية اليت تربط الكلمة األصلية بكلمة أخرى متفرعة
(أغآلرسيو يشمل  :ئزآم ،أغيالس  )...؛
اللّجوء إىل الكلمات أو شبه اجلمل ذات الداللة األصلية من أجل ضمان
املواصلة بني اجلمل (سي بآلقاسم يآنغا ييـوآن وآرقاز ذي سّوق ،ثاواغيت-ا أذ
د-تآقلو س ثيياض).

 الرتادف :
الكشف عن جماالت الرتادف للكلمات ذات املعاني املتعددة.
 اجملاالت املعجمية :
وضع قائمة الكلمات حول موضوع من املواضيع ؛
مالحظة واستعمال كلمات أو عبارات تقوم بالدور املنظم للنص ( :مثال  :البداية،
التوسط ،التذكري ،اإلعالم ،النهاية).

ئسآقرآن ن تآفييرث :



أڤـّاي أنيسآم (ئسآم ،أمقيم ،ذ ؤربيب)  :ئسآڤرآن-ئس.
أڤـّاي أمياڤان  :ئسآڤرآن-ئس.
-

(أسواغ ،أتّواغ  :أزال ذ ؤسآمرآس).
أمياق ئمان-ئس ّ

-

أمياڤ  +أڤـّاي ن ؤمآرنو.

-

أسآماذ ن تآلفييرث (ئآللّي)
ّ

-

ييماساغآن.
ؤماساغ  :أسآمرآس ن
أمسآنثل ن
ّ
ّ

-

أسآمان (ؤسريذ ،أرو سريذ).
أمياڤ ّ +



أڤـّاي ن تآنزآغث



ئمسآنثال :
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-

أسآماذ ن ؤمياڤ.
أمسآنثآل ّ
أسآماذ ن تآفييرث  :أكوذ ،أذآق ،ثامآنتيلت ،أنالكام ،ئسوي ،أقبال ذ
أمسآنثآل ّ
تآلنمآقال ،ثورذا ،أسآروآس.



تازذاوث ن ؤضريس :
-

تودسا ن ؤضريس :
ئمآشراضآن ن ّ
 +ثاسبآترا
ئمسوداس ن ؤضريس  :أواآلن ،أقّايآن ن واواآلن نآغ ثيفيارئ د-ئسآكفاآلن
+
ّ
ثيوآرمين ن ؤضريس ،قّارآن-د أمآزوار نآغ أسفاري.



واساغ :
ئمآشراضآن ن ّ
-

واساغآن ئنآمكانآن (ن تمارنيث ،ن ييسوي ن واكوذ ،أتق) ڤـار ييفآرذيسآن
أكراض ن ّ
ن تآفييرث نآغ ڤـار ثآفيار.







أسآغنو ن ييسآلّي :
-

ثقآرآز ثآزذاوث ن ؤضريس.
أسآمرآس ن ييخوالن ئواثان أ ّكآن أرا ّ

-

ثازذاوث ڤـار ؤسآنثال ذ ييوآنّان ن تافييرث ئلمآند ن ؤساثال.

-

ثيوساثين ن تفارا ن ؤسآنثال ذآڤ ؤضريس.

ثافارا ن ييسآلّي :

ئناو :
-

ثاقنيت ن تآيوالت ذ ثآقنيت ن تيناوث.

ؤآلموذ :
ئقبورآن ن ّ


أسو ّدآم :
-

تارايين ن ؤسو ّدآم :
أ ّكاز ذ ؤسناس ن ّ

 +أمياڤ
 +أمياڤ



أسو ّدآس :

ئسآم (روآل

أمآروال)

أربيب (زمآر ؤ رمير)
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أواآلن يازذي ؤزار :
-



أمآديا  :ؤرمير ،أغآسمار ،أذرار-ؤفوذ ،أسغآرسيف ،أآلمسير.

أسيكآد ن تايويوين ن واواآلن.

أنامآك ن واواآلن أ ّكآذ تاقآثنامكا :
-

أسيكآذ ن وآنّار أنآمكان ن واواآلن ئقآثنا مكانآن.

ثيفين ن ؤنامآك ن واوال ئلمآندن ؤساثال (ثاباذوث ،أمآديا ،أكناو ،أرواس،

أسآروآس ،أتق).


أساغآن ڤـار واواآلن :
ّ
-

أجآمال ذ واوال ؤبميس (أغآرسيو
واساغ ن ؤسي ّكي يآالّن ڤـار واوال ّ
ثيڤـزي ن ّ

-

ؤجآمال ذ وولميس ئ ؤسآفرو ن يينوماك
تارايث ن ؤسبادو س ّ
أسآمرآس ن ّ
ن واواآلن.

-

ؤجآمال ئوا ّكآن أذ مسآذفارآنت
أسآمرآس ن واواآلن نآغ ثيفيار ئالن أزال ن ّ

ئسي ّكي ئزآم ،أغيالس )...

ثافيار أ ّكآن ئواثا (سي بلقاسم يآنغا ييوآن ؤرقار ذي ّسوق .ثاواغيث-ا أذ د-

ثآقلو س ثيياض).



ثاروآست :
-



أسيكآذ ئزاضوان ن تآروآست ن واواآلن ئقآثنا مكانآن.

ئقران ن ؤماوال :
-

أسكار ن ؤموغ ن واواآلن غآف كرام ؤسآنتآل.
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-

أسآ ّكو ذ ؤسآمرآس ن واواآلن نآغ ثينفالييين ئزاطّآن أضريس (أماديا  :ثازوارا،

أساكا ،أسماكثي ،ثالغوت ،ثاڤـّارا).

 -5التوجيهات المنهجية والبيداغوجية
 -1.5تصوّرات بيداغوجية جديدة لتعليم األمازيغية
 -1.1.5تصوّر آخر للتعلم :
إن تعلم اللّغة األمازيغية يف املدرسة ينبغي أن يرتكز على اكتساب الكفاءات .وتنمي
هذه الكفاءات لدى املتعلم بوضع املتعلمني يف وضعيات ذات داللة بالنسبة إليهم حبيث
يقدرون على جتنيد املعارف املكتسبة أثناء التعلم ،وذلك بفضل التمارين اإلدماجية
والوضعيات-املشكالت املقرتحة عليهم هلذا الغرض.
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جيب ،يف مجيع التمارين اليت جترى يف القسم ،أن يوجه تعلّم األمازيغية حنو احلياة
العملية مع أخذ الداللة بعني االعتبار .وعليه ،ينبغي أن يكون التلميذ دوما واعيا بأن ما يتعلمه
له داللة معنوية بالنسبة إليه وهو صاحل ألن يكون مفيدا يف حياته اليومية .وهكذا فإن تعليم
هذه املادة يوجه حنو تنمية القدرات الفكرية العليا ،مثل  :التحليل والرتكيب وحل
املشكالت ببذل اجملهود الذاتي وإعمال الفكر.

 -2.1.5تصّور آخر بالنسبة إلى دور المعلم والتلميذ :
إنّ كلّ عملية إصالح تستلزم ممارسات بيداغوجية جديدة يف أحسن األحوال ؛ فما
الفائدة من تبنّي تصورات جديدة للتعلم والتقييم إذا مل يرافقها جتديد يف تكوين املعلمني ؟
وحتى ميكن هؤالء العمل يف مثل هذه الظروف ،جيب أن يكونوا معلمني مبدعني ،مستقلني
ذاتيا ،تلقائيني معريين لتالمذتهم آذانا واعية ،منشطني غري مبلغني للمعارف أو حماضرين أو
قراء ملذكرات بيداغوجية جاهزة ،جيب إشراك املتعلم يف تعلمه ويف تكوّنه .البد من وضعه
يف وضعية تساعده على التفكري وحل املشكالت .إنّ وضعية التعلم من هذا النوع البد أن
تدفعه إىل جتنيد موارده من أجل القيام مبهامه املطلوبة منه.
 -3.1.5تصّور آخر لتسيير القسم ولتسيير المدرسة بشكل أع ّ
م:
يقرتح الربنامج اعتماد بيداغوجيا الفوارق  :يعين ذلك أن تكون للمعلم عالقات من
نوع آخر مع املتعلمني ،أي  :سلوك أقل توجيه ،معرفة أحسن لوضعية كل متعلم وإثارة

اهتمام التالميذ .جيب أن نعلم بأن كل التالميذ ال يتعلمون بنفس الكيفية وأن كل واحد
منهم يبين معارفه انطالقا من مكتسباته السابقة وأنه يكتسب ما يكتسبه يف املدرسة بالعمل
اجلادّ.
وبعبارة أوجز فإن املعلمني وكذا رؤساء املؤسسات جيب أن يكون هلم وعي بالرهانات
والتحديات على مستوى تسيري القسم وتسيري املؤسسة.

 -2.5مسعى التعليم  /التعلم :
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القاعدة األساسية يف مسار تعلّم لغة ما  :املتعلم يستمع ويفهم ،ثم يتحدث ويقرأ وأخريا
يكتب ؛ مما يستلزم يف هذا املسعى التعلمي أن يسبق الشفوي املمارسة الكتابية .كما أن
الفهم يسبق التعبري .وهكذا فإن تفعيل أيّ مقطع تعلّمي تندرج فيه أنشطة املتعلم ضمن هذا
التدرج املنسجم :
 فهم املسموع. تعبري شفوي. فهم النص املكتوب. تعبري كتابي.ن موضوع التعلّم وهدفه هما معا املنطلق والقاعدة يف اختيار أي مسعى بيداغوجي.
إ ّ
يقرتح هذا الربنامج منطلقا بيداغوجيا يستند إىل املسعى االستقرائي الذي يتيح بناء
واعيا للمعارف واملعارف الفعلية من قبل التلميذ بنفسه .هذا املسعى البنائي يستند إىل
املالحظة والتجريب والتفاعل والتقييم.

 -3.5تنظيم التعليم  /التعلم في شكل مشاريع :
يقرتح هذا الربنامج بيداغوجيا املشروع .يتم بناء املشروع على مراحل يف شكل
مقاطع تعلمية متكاملة وهو يستلزم تظافر مجلة من األنشطة املتنوعة للوصول إىل منتوج
كتابي أو شفوي يقتضي نظاما دقيقا وخمطّطا.

 -1.3.5إنجاز المشروع :
من أجل إجناح أي مشروع ،ينبغي اتباع مسار تعلمي حيتوي على ثالث مراحل :
التخطيط ،اإلجناز (تسيري العمل) وتقييم املشروع :
* يتمثل التخطيط يف :
 حتليل املهمة (غرض التواصل واملنتوج النهائي) واالسرتاتيجيات الضرورية للقيامبهذه املهمة ؛
 حتليل املهارة يف إجناز املهمة يف ظروف اإلجناز ؛28

 وضع خمطط العمل ؛ تفعيل املعارف املكتسبة قبال حول املوضوع والوسائل الضرورية لتحقيق املهمةبنجاعة.
* ويتمثل اإلجناز (تسيري املهمة) يف :
 التسيري الفعال للوسائل (اسرتاتيجيات ومعارف) من أجل القيام باملهمة (مبا يفذلك التعديالت الضرورية أثناء اإلجناز).
* ويتمثل التقييم (حصيلة التعلمات) يف :
 حتليل املنتوج مع األخذ يف احلسبان غرض التواصل والتوقعات ؛ حتليل الوسائل املستعملة إلجناز املهمة بصورة فعالة ؛ حتليل كفاءات القائم (أو القائمني باإلجناز) مع األخذ يف احلسبان ظروف اإلجناز.إن املشروع البيداغوجي هو خمطط تكويين حقيقي ذو بعدين :
البعد املفاهيمي والبعد اإلجرائي ،تتخلله وقفات للحوصلة تساعد ،بواسطة التقييم
الذاتي ،والتقييم اجلماعي وتقييم املعلم أيضا ،على ضبط األمور والقيام بالتعديل الضروري
للتعلمات سواء فيما خيص املنتوج أو املسار الذي يوصل إىل املنتوج.

مخطط بياني للمشروع

المشروع البيداغوجي
عنوان المشروع

الكفاءة النهائية المستهدفة

المقطع 3
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األنشطة  :قراءة ،ممارسات تعبيرية،
أدوات لغوية ،إنتاج كتابي

المقطع 2
األنشطة  :قراءة ،ممارسات تعبيرية،
أدوات لغوية ،إنتاج كتابي

المقطع 1
األنشطة  :قراءة ،ممارسات تعبيرية،
أدوات لغوية ،إنتاج كتابي
مقاطع
وكفاءات

أنشطة محتويات
لغوية
تعلم
تعاقد بيداغوجي

إنتاج
كتابي

 -2.3.5تسيير الزمان :
التوقيت املقرر لتعليم األمازيغية يف هذا املستوى هو ساعتان ( )2ويقرتح الربنامج
استعمال هذا الزمان األسبوعي بتنظيم مقطع التعلم على النحو اآلتي :
الساعة  : 1قراءة  /فهم النص
الساعة  : 2مفردات وتطبيقات لغوية
الساعة  : 3حنو  +صرف
الساعة  : 4قواعد ورسم الكتابة
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الساعة  : 5متارين إنتاجية كتابية
الساعة  : 6قراءة النص / 2فهم النص
الساعة  : 7متارين إنتاجية كتابية
الساعة  : 8تقييم وتقييم ذاتي (تصحيح وتعديل)

مالحظة  :يتم تناول التوقيت مبرونة يف شكل جماالت زمانية وفق حاجات التعلم.

 -4.5التقييم :
يهدف التقييم إىل :
 ضبط املكتسبات واحلاجات حسب الكفاءات املتوقعة ؛ االستجابة حلاجات مبينة ؛لقد حدثت هذه السنوات األخرية تغريات على مستوى :
 هيكلة الربامج الدراسية (كيفية إعدادها على أساس الكفاءات) ؛ تصور عملية التعلم (من البيهافيورية إىل املعرفية اإلدراكية) مواضيع التقييم (من املعياري إىل املمقيس) أدوات القياس (روائز /وضعيات-مشكالت) كيفية تبليغ نتائج تقييم التعلمات (عالمات – وصف النتائج)إنّ الصياغة الواضحة لألهداف املرجوة يف نهاية فرتة التكوين (مشروع أو مقطع)
لتمكّن من تقييم مكتسبات التالميذ بشكل واضح  :مكتسبات املنتوج النهائي واملكتسبات
املرحلية وكذا تقييم املسعى املعتمد.

يقيم املنتوج النهائي يف جممله بناء على املقاييس املتعلقة بطبيعة املنتوج (حكاية،
رسالة ،عرض… ،اخل) ،هذا النمط من التقييم يساعد املتعلم على إلقاء نظرة نقدية
وموضوعية على منتوجه والعمل على حتسني إجنازاته يف املستقبل.
أمّا تقييم املسعى املعتمد فإنه يتناول الكيفية اليت مت بها القيام بالعمل واالختيارات
اليت حصلت وكذا توزيع العمل وتنظيمه وحل املشاكل .إنّه تقييم للمسار وليس تقييما
للنتائج ،فهو يهدف إىل التقييم املوضوعي للتعلمات واملنجزات اليت تتم بشكل مجاعي
وإىل املساعدة على حتسني هذا النوع من السلوك يف املستقبل.
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وأمّا تقييم التعلمات املرحلية فإنه يهدف الكفاءات العرضية واملادوية والعناصر
املستهدفة يف املخطط البيداغوجي للمعلم ويعتمد على أدوات التقييم (شبكة املالحظة
والتقدير ،أدوات القياس… ،اخل).
من األهمية مبكان ضمان التقييم الفردي بالنسبة إىل كل تلميذ ؛ ألن املشروع ما هو إال
السياق اجلماعي الذي تتم ضمنه التعلمات الفردية األساسية.
يتم تقييم املتعلمني دائما يف ثالثة أشكال :
 التقييم التشخيصي ،بداية التعلمات ؛ التقييم التكويين ،أثناء عملية التعلم ؛ -التقييم التحصيلي ،يف نهاية فرتة التعلم.

 -6توصيات إلعداد الكتاب المدرسي
يف اجتاه بيداغوجيا اإلدماج ينبغي أن يقوم الكتاب املدرسي بوظيفة تنمية القدرات
والكفاءات ،وذلك :
 بتبليغ املعلومات (اللغوية واخلطابية والقيم اليت حتملها النصوص املعتمدة ؛ -تنمية القدرات والكفاءات وإكساب الطرائق واملواقف.

 -1.6تقديم الكتاب :
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 غالف الكتاب ينبغي أن يكون جذابا مغريا من حيث املوضحات واأللوانوالنصوص ؛
 ينبغي أن يستهل يف داخله مبوجز للمحتوى يف شكل جدول يتضمن توجيهاتتتعلق بتنظيم املقاطع املقررة ؛
 يتم تنظيم الكتاب يف شكل فصول أو مشاريع جمزأة إىل مقاطع تعلمية ؛ وكلمقطع يتناول جانبا من الفصل أو املشروع  :شكل اخلطاب ،نوع النص األدبي أو
العادي ،أدوات اللغة ؛
 -ينبغي أن تكون كيفية عرض الكتاب من شأنها تسهيل استعماله.

 -2.6أنشطة التالميذ :
تقدم أنشطة التالميذ ضمن املقاطع اليت حيتويها املشروع ،وحيتوي املقطع التعلمي
على :
 أنشطة القراءة  :ثالثة نصوص قرائية على األقل متبوعة بأسئلة ،من بينها قصيدةشعرية .وينبغي يف الظروف احلالية اليت تعلّم فيها األمازيغية ،إدراج بعض النصوص
من املتغريات اللّغوية األخرى ،حسب األهداف املسطرة للمقطع ؛
 التحكم يف اللّغة : االنطالق من نص القراءة ؛
 حترير التعلمات بلغة يفهمها التالميذ.

 أنشطة الكتابة : متارين كتابية متنوعة تعد بالتدريج لإلنتاج يف نهاية املقطع ؛
 إنتاج كتابي نهاية مقطع التعلم ؛
 أنشطة إدماجية  :متارين تتناول إدماج املعارف واملعارف الفعلية املكتسبة أثناءمقطع التعلم أو قبله ؛
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 -قراءات مسلية  :ثالث نصوص أو أكثر هلا صلة باملقطع بغية إثارة الرغبة يف القراءة.

ملحوظة  - :يرجع يف ذلك إىل تنظيم املقاطع املقرتح يف الوثيقة املرافقة ؛
 ينبغي أن يستجيب تصور الكتاب ملطلبني  :الوضوح وتيسري االستعمال. -3.6التمارين :
 ينبغي :
 إدماج التمارين ضمن مقاطع التعلم ؛ اقرتاح التمارين يف شكلني خمتلفني  :متارين تطبيقية ووضعيات مشكالت. ينبغي أن تكون التعليمات واضحة موجهة للمتعلمني.
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