
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية

                             المفتشية العامة للبيداغوجيا                            مديرية التعليم األساسي      

 خاصة بمادة اللغة العربٌة مذكرة منهجٌة

 للسنة الرابعة من التعلٌم المتوسط

فً الطور الثالث من مرحلة التعلٌم المتوسط خالل  المحسن لغة العربٌةتنصٌب منهاج الفً انتظار ل

 نمترح على ، و الذي ٌشمل السنة الرابعة من التعلٌم المتوسط 8102/8102السنة الدراسٌة الممبلة 

منظور الرابعة العمل على تطبٌك المماربة بالكفاءات من  المشرفٌن على تدرٌس ألسام السنة اتذةساأل

وروافده  / التعلمٌة و التً تستغرق أسبوعا بدءا بنشاط المراءة و دراسة النص األدبًلوحدة التعلٌمٌةا

 دون إغفال إدماج التّعلّمات فً نهاٌة الوحدة. المماربة النصٌة مع مراعاة

الخمس ساعات  تمدّم كّل وحدة من منهاج اللغة العربٌّة فً الّسنة الّرابعة من التّعلٌم المتوّسط خالل  

 المخّصصة لها وتوّزع خاللها النّشاطات التّعلّمٌّة حسب ما هو مبٌّن فً الجدول اآلتً:

 المدّة النّشاطات التّعلّمٌّة
 لراءة ودراسة النّّص:

 بوضعيّة انطالقيّة ذات داللة؛ ـ تقديم الوحدة التعليميّة/التعلّميّة
  ؛ـ قراءة صامتة واعية

 لعاّم الستخراج الفكرة العاّمة؛ا ـ أسئلة مراقبة الفهم
 ؛ـ قراءة األستاذ النّموذجيّة

 ـ قراءات فرديّة جهريّة
 ـ دراسة المفردات والتعابير

 ـ استخراج األفكار األساسيّة 
 ـ استخالص القيم من الّسند

 

 سا 1

 :ظاهرة لغويّة
 في استخالص أمثلة النّشاطـ اعتماد المقاربة النّّصيّة 

 حهاقراءة األمثلة وشر -
 استنباط القواعد الجزئيّة -
 االسنتاج النّهائيّ  -
 تدريبات على الّظاهرة -
 واجبات منزليّة -

 سا1

 

 

 



 :تعبٌر شفويّ 
 ـ تكليف المتعلّمين بتحضير نّص المطالعة الموّجهة

 ـ مراقبة الفهم العاّم بأسئلة دقيقة حول نّص المطالعة الموّجهة
 
 تقديم العروض الّشفويّة المنتجة من قِبَل المتعلّمين.ـ 
 تسجيل ما يراه األستاذ مناسبا.ـ 

 سا1

 تعبير كتابيّ 
 ـ مراجعة األستاذ مع متعلّميه النّمط المدروس خالل الوحدة

 ـ تقديم التّقنية المراد دراستها
 ـ تعريفها وتقديم مؤّشراتها ومميّزاتها ونماذج منها

 لتّقنيةـ التّدريب على ا
 ـ تصحيحها

 سا1

 :أعمال موّجهة
ـ مرافقة المتعلّمين في معالجة نقائصهم المعرفيّة والمنهجيّة بالّطريقة 

 الّتي يراها األستاذ مناسبة.
 ـ 

 سا1

 سا 5 المجموع

 

 توجٌهات لألساتذة فً كٌفٌة تناول النشاطات:

 ننا نؤّكد على ما ٌلً:باإلضافة للتوجٌهات الواردة فً مختلف الوثائك التربوٌة فإ  

 /فً المراءة و دراسة النص:0

جٌة و تدرٌب ذمراعاة تمثٌل المعانً المتضمنة فً نصوص المراءة أثناء المراءة النمو -

 المتعلمٌن علٌها بما ٌؤثر فً مشاعرهم و ٌعٌنهم على الفهم و االستٌعاب.

 غوي.شرح المفردات شرحا معجمٌا و سٌالٌا إلثراء رصٌدهم اللب االهتمام -

 إبراز الجوانب البالغٌة الفنٌة التً ٌشتمل علٌها النص. -

 إسماط المٌم الواردة على الممارسات الٌومٌة للمتعلم. -

 /فً الظاهرة اللغوٌة:8

 التركٌز على التموٌم التكوٌنً للمتعلم أثناء بناء تعلماته . -

 علمٌن.اإلكثارو التنوٌع من التدرٌبات اللغوٌة نحوا و صرفا لعضد مكتبسات المت -

 /فً التعبٌر الشفوي:3

حٌث بتوجٌهات من األستاذ  إعطاء الفرصة ألكبر عدد من التالمٌذ لممارسة التعبٌر الشفوي -

 لٌعبرعن مضمون نص المطالعة دون الرجوع للورلة.ٌفسح المجال للتلمٌذ 

 تسٌٌر الحوار األفمً بٌن المتعلمٌن و جعلهم ٌتبادلون األفكار و اآلراء.  -

 : ر الكتابً/فً التعب4ٌ

 

 

 



 فً إطار منهجٌة سلٌمة.تمنٌات الحرص على إدماج التعلمات وتدرٌبهم على مختلف ال -

ًّ والمرالبة المستمّرة المعتمدة.ب : العملبالنّسبة للتّموٌممالحظة:  مخّططً التّموٌم الٌداغوج

   

 

 

 


