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  : مدخل
ھذه  الوثیقة التي  والشركاءین أیدي المؤلفین والمدرسین لمقروئیة منھاج الجیل الثاني نضع ب تیسیرا

و تقدم دالئل ضروریة لتصامیم الكتب المدرسیة كما  التنفیذتتضمن منھجیة وضع برنامج اللغة العربیة قید 
وتحیل القارئ إلى مراجع مسھلة للتحكم  للمادةتقترح مقاربات بیداغوجیة للتكفل بمختلف المیادین المھیكلة 

  ئق التقدیم والتقویم والعالج.في طرا
وھي غایات  المناھجفي إعداد الوثیقة المرافقة على الغایات المحددة لھا في الدلیل المرجعي لبناء  دعتما    

تعبر عن سقف توقعات عال نتمنى أن نحققھ والمتعاملین معھا  من خالل قدرتھا  على شرح وتوضیح ما 
ري فیھ األستاذ اختیاراتھ البیداغوجیة من جھة أخرى، لیكون ینبغي تعلمھ من جھة، واإلطار الذي یج

  التعلیم مصدرا من مصادر اإلمتاع  واإللھام لألستاذ  ودربا یمتد بالمتعلم إلى أفق النجاح والتفوق والتمیز. 
في  تجسد الوثیقة المرافقة رغبة المجتمع الحقیقیة بأن تصبح اللغة العربیة جزءا أساسیّا وحیا وجمیال    

حیاتنا، وأن تكون عنصرا مھما من عناصر تكویننا المعرفي والعاطفي، وأن تقودنا نحو اكتشاف قیمنا 
 وممیزاتنا وتقدیر تراثنا واالعتزاز بھ. 

وقد راعینا في بناء الوثیقة المرافقة معاییر ومؤشرات لتحقیق االنسجام المنھجي، وتوحید الرؤیة علي    
ّعلمیة، ونأمل في تأسیسقاعدة معرفیة مشتركة بین ا ّعلیمیة الت فلسفة تعلیمیة  ألطراف المعنیة بالعملیة الت

تتفاعل مع معطیات العصر ومتطلباتھ، وتبتعد عن التلقین والحفظ. ولعل من بین ما تتطلع إلیھ الوثیقة 
ّعلیمیة ّعلمیة، فھي  وتؤكد علیھ تأكیدا كبیرا ،ھو أن یكون األستاذ والمتعلم طرفین فاعلین في العملیة الت الت

ّعلم على المدیین المتوسط  تحقیقاترى في  احترافیة األستاذ غایة نصبو إلى  إن تمكن من ھندسة أنشطة الت
إلى وفي الوقت نفسھ تتطلع الوثیقة ،على تطویر إمكاناتھ وأسالیبھ وطرق تدریسھ  ھوالطویل، وحرص

  ي تكوینھ العلمي والمعرفي.جعل المتعلم باحثا، وتكون المناقشة والنقد جزءا أساسیا ف
ستسھم إن طبقت تطبیقا صحیحا لیس  واإلنتاج الكتابي، المكتوبوفھم  وإنتاجھ،إن مھارات فھم المنطوق 

في تحقیق مالمح التخرج فحسب، بل في تلبیة طموحات مجتمع یعمل على استرجاع عناصر تمیزه 
  یة. الحضاري وتملك أسباب النجاح واالنفتاح على الثقافة العالم

  
ّ من یتحققإن ھذا ال وتدریب األساتذة تدریبا مكثفا یسھم في نشر ثقافة  التربويخالل تأھیل الوسط  إال

تغییر الممارسات الصفیة، واالنتقال من التفكیر الجزئي إلى التفكیر الكلي، مع العمل على تحدیث أسالیب 
  علمیة في الصف. التقویم لیكون قائد الممارسات التّ 

        
  تقدیم المادة وكیفیة مساھمتھا في تحقیق المالمح        

  
 المركبات وإحدى الجزائریة، المدرسة ولغة والرسمیة، الوطنیة اللغة ھي العربیة اللغة تقدیـم المادّة:

 .الرئیس وأساسھا الوطنیة السیادة رموز وأحد  الجزائریة، الوطنیة للھویة األساسیة
 خالل من وذلك ووجدانھم، أذواقھم وصقل للتالمیذ، الثقافي البعد تغذیة لىتعمل ع أن الیوم المدرسة وعلى
ّى األخرى اللغات تنافس وتجعلھا العربیة اللغة تثمن استراتیجیات تبّني  التطورات استیعاب من تتمكن حت

 عتزازواال بلغتھم، الثقة التالمیذ استعادة على تعمل أن المدرسة وعلى .والتكنولوجیة والحضاریة العلمیة
 بالثقة فیتزودون والحضاریة، الثقافیة ھویتھم وتأكید لألمة، باالنتماء الشعور لدیھم یعزز مما بثقافتھم،

ّتحھم الكافیة  .األجنبیة واللغات الثقافات مختلف على- عقدة دون -لتف
ّلمین تزوید فھو العربیة اللغة لتعلیم األسمى الھدف أما  مختلف في استثمارھا یمكنھم بكفاءاة، المتع

   .والكتابي الشفھي التواصل وضعیات
 معرفة وال وبالغتھا األدبیة النماذج بعض معرفة على یقتصر العربیة اللغة تعلیم من المطلوب یعد ولم

 كلغة واستعمالھا واإلدراك الفھم من مستوى أعلى یبلغ المتعلم جعل بل فحسب، والصرفیة النحویة القواعد
ّلم تزود أن المدرسة ىوعل حیة،في جمیع المجاالت  القدیمة العربیة والثقافة اآلداب في متینة بمعرفة المتع

  بأشكالھ المختلفة. الكتابي للجانب االعتبار إعادة والمعاصرة وأن تعمل على والحدیثة
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 القصة الروایة و مثل الحدیثة، األدبیة لألنواع الجدیدة الكتب في الئقة مكانة تخصیص من أیضا بد وال
ّى الخ،...والمسرح الحر والشعر ّن حت  .الفنون ھذه معرفة من أطفالنا یتمك

س أن یدرك أھمیة ّ ّصال اإلعالم تكنولوجیات وعلى المدر  لبیداغوجیا إثراء عامل تشكل التي الجدیدة واالت
 ألعاب تعلیمیة، برامج (برمجیات، تدریجیا علیھا الطلب سیزداد – خاصةال ااتھتطبیق خالل من اللغات

  العربیة. اللغة تعلیم في الحیویة بعثلیستخدمھا في  )الخ...
ّم عتبری ثر عرضیة، كفاءة العربیة اللغة في التحك ّ ّلمات، مختلف نجاعة في مباشرة بصفة تؤ ومن ثم  التع

ضیة والقیم والمواقف، ولذلك  ْ َر إرساء الموارد المطلوبة لتنمیة الكفاءات الشاملة للمواد، و الكفاءات الع
  ـ : فھي وسیلة ل

 امتالك المعارف واالنتفاع بھا ونقلھا. -
 ھیكلة الفكـر. -
 التعبیـر والتواصل. -
 االندماج في الحیاة المدرسیة واالجتماعیة والمھنیة والنجاح فیھا.  -

 دورھا إعطائھا قصد العربیة اللغة تعلیم تحسین ھو البیداغوجي رللتحوی األسمى الھدف یكون أن ویجب
العربي  عالمنا عن التعبیر على قادر نوعیة، ذي تعلیم حاجات لسد الكامل افيالثق واالجتماعي االقتصادي
ّنیة العلمیة والتكنولوجیة النجاحات تحویل ثم و منوالعالمي، المتوسطي اإلفریقي، ،اإلسالمي   عبر والف

  ؛ثم الوصول إلى مرحلة اإلبداع واالبتكار.ا ونقلھ العالم
  میادین اللغة العربیة: 

 أكثر وجعلھم عواطفھم وتوجیھ السامعین إلثارة، الصوت ھو إلقاء نص بجھارة المنطوق:فھم میدان       
 یتوافر ویجب أن المرسل، إلیھاو یدع التي الفكرة صحة تثبت وبراھین أدلة على یشتمل بحیث استجابة ،

ّذ أن یعنیھ ال ولكن ما، بفكرة یقتنع قد السامع االستمالة ألن المنطوق عنصر في  ولتحقیقھا،  یسعىفال تنف
أداة من أدوات  ،وھو إلى ذلكمن المطلوب الغرض یحقق ألنھ عناصر المنطوق أھم من العنصر ھذا

 الرأي وتصویر ووسیلة للتعبیر عن األحاسیس وإبداء وشرحھا ونقدھا والتعلیق علیھاعرض األفكار
فاظ وترسیخھا والربط بینھا. المشاعر. كما أنھ یحقق حسن التفكیر وجودة األداء عن طریق اختیار األل

  وھو أداة إرسال للمعلومات واألفكار  ویتخذ شكلین"التعبیر الوظیفي ، والتعبیر اإلبداعي". 
  
میدان فھم المكتوب: ھو عملیات فكریة تترجم الرموز إلى دالالت مقروءة، فھو نشاط ذھني یتناول   -

المعلومات، وتقییم النص)، ویعتبر أھم وسیلة  مجموعة من  المركبات (الفھم ، إعادة البناء، واستعمال
، وتدفعھم ألن یكونوا و الحضاري على الموروث الثقافيالمعرفة ویقفون یكتسب المتعلمون من خاللھا 

ایجابیین في تفاعلھم مع النص ومحاورتھ لتوسیع دائرة خبراتھم وإثراء تفكیرھم وتنمیة المتعة وحب 
  شاط القراءة و المحفوظات و المطالعة .االستطالع عندھم،ویشمل المیدان ن

التعبیـر الكتابـي : ھو القدرة على استعمال اللغة المكتوبة بشكل سلیم وبأسلوب منطقي منسجم  میدان  -
واضح تترجم من خاللھ األفكار والعواطف والمیول (في حدود مكتسبات المتعلمین في فترة زمنیة معینة 

إلدماج .ویتجسد من خالل  كل النشاطات الكتابیة الممارسة من طرف ). وھو الصورة النھائیة لعملیة ا
  المتعلمین.
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  : مفاھیم مھیكلة
المخطط السنوي لبناء التعلمات :ھو مخطط عام لبرنامج دراسي، ضمن مشروع تربوي، یُفضي إلى  -

الختامیة للمیادین، ویُبنى تحقیق الكفاءة الشاملة لمستوى من المستویات التعلیمیة. انطالقا من الكفاءات 
ّعلمیة المتكاملة  .   على مجموعة من المقاطع الت

 -ینوب عن التحضیر الیومي -: ھو مجموعة مرتبة ومترابطة من األنشطة والمھمات، المقطع التعلمي -  
تدرج لولبي، یضمن الرجوع إلى التعلمات  یتمیز بوجود عالقات تربط بین مختلف أجزائھ المتتابعة في

قبلیة لتشخیصھا وتثبیتھا ، من أجل إرساء موارد جدیدة لدى المتعلمین ، قصد المساھمة في إنماء الكفاءة ال
  الشاملة، ، ویُبنى حسب الخطوات اآلتیة :

  ـ تحلیل قبلي للمادة الدراسیة.
  ـ ضبط الموارد المستھدفة( معرفیة، منھجیة، قیم ومواقف وكفاءات عرضیة) .

  االستكشاف والھیكلة واإلدماج والتقییم والمعالجة.ـ تحدید فترات البحث و
تتضمن السنة الدراسیة مجموعة من المقاطع، یستغرق كل منھا فترة زمنیة معینة ویساھم في تنمیة الكفاءة 
میة جزئیة ووضعیات إدماج وتقویم تُؤدي إلى انجاز عمل مركب یضمن تجنید  ّ الشاملة عبر وضعیات تعل

  مالھا استعماال صحیحا  في حل وضعیة مشكلة انطالقیة.الموارد المكتسبة واستع
  

:ھي اختیار بیداغوجي یقتضي الربط بین التلقي و اإلنتاج، ویجسد النظر إلى اللغة المقاربة النصیة -    
فروع اللغة، باعتبارھا نظاما ینبغي إدراكھ في شمولیة، حیث یُتخذ النص محورا أساسیا تدور حولھ جمیع 

لكبرى التي تظھر فیھا كل المستویات اللغویة و الصوتیة و الداللیة و النحویة والصرفیة و األسلوبیة ، وبھذا ویمثل البنیة ا
  یصبح النص

میة( المنطوق أو  ّ ، ومن خاللھما تنمى كفاءات میادین اللغة األربعة، ویتم تناول النص على المكتوب) محور العملیة التعل
  مستویین:

(المعجم اللغوي ،الدالالت الفكریة...) إذ یعتبر  على وظیفة المركبات النصیة أحكاملق بإصدار ـ المستوى الداللي: ویتع
 النص مجموعة جمل مركبة مترابطة تحقق قصدا تبلیغیا  وتحمل رسالة ھادفة . 

  وظیفیة للكلمات.ـ المستوى النحوي: ویقصد بھ الجانب التركیبي لوحدات الجملة التي تشكل تجانسا نسقیا ، یُحدد األدوار ال
   
تناول مختلف األنماط مع التركیز على األنماط المبینة في الجدول : یقترح المنھاج في التعلیم المتوسط أنماط النصوص - 

  أدناه .
 الطور الثالث الطور الثاني  الطور األول  الطور
  الرابعة  الثالثة  الثانیة  األولى  السنة

  كل األنماط المقررة  الحجاجي و التفسیري  الحوار التوجیھ و  السرد و الوصف  الغالبالنمط 
  

نمط یتناسب مع موضوعھ،  نصھو الطریقة المستخدمة في إعداد النص لغایة یرید الكاتب تحقیقھا. ولكل  :تعریف النمط
أو  فالقصة والسیرة یناسبھما النمط السردي، ووصف الرحلة یناسبھا النمط الوصفي، والمقالة یناسبھا النمط البرھاني

  .التفسیري، ویناسب الخطابة والرسالة النمط االیعازي، والمسرحیة النمط الحواري
 

یساعد النمط على إیصال الفكرة عندما یحسن الكاتب توظیفھ، وال شك أن توظیف األنماط وإتقان الربط  :الغایة من النمط
 .بینھا یتطلب مھارة في الصیاغة الفنیة وطرائق الكتابة

یستخدم الكاتب عادة عدة أنواع من األنماط ، حیث یندر وجود نص أحادي النمط ، أما  :تداخل األنماط
  ."إطالق النمط على نص ما، فالقصد منھ : النمط الرئیسي."المھیمن علیھ

 
  :أنواع األنماط -

ٍ یسوده  : *النمط الحواري وار ھو الحدیثِ الذي یدور بین طرفین أو مجموعةٍ من األطراف في جو ِ الح
ً عن التعصّب والصراخ أو اإلجبار واإلكراه، والھد یتصف بالحركة والتقطع والعبارات وء والودّ بعیدا

ن المواقف من تعجب واستفھام  و نفي و رفض ودعاء وطلب وأمر ونھي...الخ. ّ ن بتلو ّ    القصیرة، ویتلو
  مؤشراتھ:

  ـ استخدام الجمل والقصیرة.  
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  بروز ضمیر المخاطب - 
  عالم. ـ تواتر أسماء األ  
  ...غلبة أسالیب االستفھام والتعجب أو األمر ـ  
ّغة      العودة إلى السطر –وداللتھا ـ وضوح الل
  
ة ،الحكایة، الروایة، التحقیقات والروبورتاجات ،  موضوعاتھ:    المقابلة،الحیاة الیومیة، المسرح، القصّ

  االستجوابات .
         

سلسل المنطقي، یقدم فكرة للعامة، یخلو من المشاعر أو العاطفة یمتاز بالترتیب والت: *النمط التوجیھي
فھو یأتي للنصح واإلرشاد والتوجیھ ال أكثر، یخاطب أكبر فئة من الناس لحثھم على القیام بفكرة معینة أو 

ف محدّد، و ّ ھ نھیھم عن تصر ّ یتضمن توجیھات و إرشادات إلفادة السامع أو القارئ حول األمور التي تھم
ً بحیث تصل بالقارئ إلى  مجتمعھ بصورة عامة. أو تھمّ  في شكل نصوص مرتبة ومتسلسلة منطقیّا

التصرف األمثل ، ولغتھا واضحة ودقیقة ، تخلو من استخدام المجاز والتشبیھات، كما یمكن أن تحتوي 
مراعاة تنوع أحجام الحروف وألوانھا وأشكالھا، واستخدام مع  على صور توضیحیة ورسوم إرشادیة

ألرقام، وظھور بعض العبارات  وبروزھا عند الطباعة واإلخراج ،بھدف لفت النظر والتركیز على اُ 
 المھم الذي یقصده الكاتب .

  مؤشراتھ: *
ة األمر والنھي.       ـ سیطرة الجمل اإلنشائیة وخاصّ
  ـ .استخدام ضمائر المخاطب وأسالیب النفي واإلغراء والتحذیر.    
  إللزام ونحوھا : یتوجب، یلزم، یقتضي، یجب علیك ...ـ استعمال أفعال ا    
  الداللة . الواضحةجمل القصیرة الـ استعمال     

  
ھ النصوص  موضوعاتھ: ،تشمل تعلیمات وتوجیھات دالة على نوع  الناسإلى كافة التوجیھیة توجَّ

  كل نشریة تعلیمات.التصرف الواجب القیام بھ في الزمان والمكان ، كما توجد في أغلب المنتجات على ش
  

السرد ھو نقل أحداث أو أخبار من الواقع أو نسج الخیال أو من كلیھما معا ،في إطار  : السردي *النمط
بعضھا ببعض بعالقات زمنیة  طزمنیا، یرتبتسلسال  ھزمان ومكان بطریقة فنیة.تتسلسل األحداث فی

  منطقیة.
  مؤشراتھ:

 .فیھ األحداث ـ استعمال عنصر المكان والزمان الذي تجري
 .ـ بروز الشخصیات المؤثرة في األحداث الرئیسیة و الثانویة

 .ـ غلبة الزمن الماضي على األحداث
 .اإلكثار من أدوات الربط والسیما حروف العطف ـ

  ـ ھیمنة الجمل الخبریة .

  ... الفلم -القصة، الرحلة، السیرة، الحكایة ، المثل ،المسرح  موضوعاتھ:

ھو تصویر لغوي فني إلنسان أو حیوان أو جماد ... أو ھو وصف الشيء بذكر نعوتھ النمط الوصفي: *
تي تقوم لدى األدیب، مقام األلوان عند الرسّام ،والنغم عند الموسیقي األلفاظ خالل من ّ   .والعبارات، وال

  مؤشراتھ:
شكل من  الشيء الموصوف وتركیز الوصف علیھ "من منظر طبیعي" أو وصف شخصیة ما، أو  ـ تعیین 

   ...األشكال، أو حالة نفسیة، أو حادثة
 .الصور البالغیة وخصوصا االستعارة والكنایة والتشبیھ استعمال ـ
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 ...التعجب النداء االستفھام اإلنشائیة، الجمل استعمالـ 
 .ثراء النص بالنعوت واألحوال وظروف ـ
  التي تعبر عن الحركة والحیویة أو  غلبة الجمل الفعلیة التي تتضمن بشكل خاص األفعال المضارعة و ـ

  .دھشة  فرح ،   تعبر عن حاالت نفسیة : قلق،   

بعض القصائد، بعض المقاالت ، القصص، الجرد ، خرائط أو مخططات ، نشرات األحوال موضوعاتھ:  
   الجویة.

  
ة، والبیّنة، والدّلیلھو إقامة  *النمط الحجاجي: ّ ی .الحجّ رمي إلى إثبات ، والبرھان وھو أسلوب تواصلي

ّة والشّواھد  قضیّة، أو اإلقناع بفكرة، أو إبطال رأي، أو السّعي إلى تعدیل وجھة نظر ما، من خالل األدل
   .المقنعة

  مؤشراتھ:
 كید والنفي والتعلیل واالستنتاج والتفصیل والمقابلة.استخدام أسالیب التو ـ
 ودعمھا بالبراھین أو دحضھا. القضیةطرح إ ـ
 یر المتكلم.استخدام ضم ـ
 استخدام الخطاب المباشر والجمل القصیرة. ـ

 .ـاالستعانة بالبراھین واألدلة من المصادر والمراجع التاریخیة أو الفكریة
 . استخدام أدوات الربط المتصلة ـ

   ـ استخدام أسلوب الشرط.
  

  المقاالت ، اإلعالنات ، الشعارات ، نصوص نقدیة . موضوعاتھ:
  

طریقة في التعبیر تتناول حقیقة عامة ،ال رأیا شخصیا فال یكتفي بإبالغ القارئ ھو  :*النمط التفسیري 
بالمعلومات بل بتفسیرھا وشرحھا مع ذكر أسبابھا ونتائجھا من غیر إشراك الذات، "ھي معرفة معززة 

  بالشروح والشواھد ومدعمة باألدلة".

  مؤشراتھ: 
  :الم التعلیل، ألن ،لكي، بما أن.. ،(النتائج)) لذلك، ھكذا،  أدوات التحلیل المنطقي الدالة على:(األسباب) ـ

ً، ثانیا، ...(التعارض) لكن ،غیر أن،  بید أن بناء ،من ھنا ،لذا    ... ...( التفصیل): أما، اما، أو، أم، أوال
 . ـ استخدام األفعال المضارعة الدالة على الحقائق

 . استخدام الجمل الخبریة ـ 
 .میة الدالة على االستمراریةـ كثرة الجمل االس

 ـ غیاب الرأي الشخصي ،وعدم حضور المتكلم في النص.
  .  ـ الراوي قد یحضر في النص أو یغیب عنھ

  المقال ، الموسوعات ، الوثائق ،األخبار. موضوعاتھ:
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  : أنواع القراءة  

  ین أساسیین :تنقسم القراءة من حیث أنواعھا إلى قسم                 
  أ ـ من حیث الشكل :                

  ( السریة ) : قراءة لیس فیھا صوت وال ھمس وال تحریك لسان أو شفة ، یدرك القراءة الصامتةـ  1              
      القارئ المعاني واألفكار من خالل انتقال العین فوق الكلمات والجمل ، دون االستعانة بعنصر                    
  الصوت. ویدرب علیھا بدءا من نھایة الطور األول االبتدائي غالبا .                   
  یتدرب المتعلم على امتالك آلیات استخدامھا من خالل :                  
  ـ قراءة القصص والنوادر بقصد التسلیة .                  
  ت والرسائل والبرقیات .ـ قراءة اإلعالنات والالفتا                  
  ـ قراءة الصحف .                  
  ـ القراءة في المكتبات العمومیة .                  

  : ھي القراءة التي ینطق بھا القارئ بصوت مسموع ، مع مراعاة ضوابطھا وفھم معناھا  القراءة الجھریةـ  2           
  راءة الصامتة . ویتدرب المتعلم فیھا على :وبذلك تكون أصعب من الق                 
  ـ القراءة الخالیة من األخطاء .                 
  ـ احترام مواقع الوقف التي تكتمل عندھا الفكرة .                 
  ـ استخدام النبرات الصوتیة .                 
  ـ األداء الجید وحسن التذوق .                 

  وھي تفید في :               
  ـ قراءة البیانات واألخبار واإلرشادات .                    
  ـ إلقاء الخطب والمحاضرات والقصائد الشعریة واألناشید .                    
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  السنة األولى المتوسطة: ،المخطط السنوي لبناء التعلمات 

  
 الكتابي اإلنتاج فھم المكتوب م المنطوق وإنتاجھفھ المحاور المقاطع األسابیع

 تقویم تشخیصي 01

02 

المقطع 
01

 

الحیاة 
 العائلة

الموارد 
المعرفیة

األنماط المدروسة من  منطوقةخطابات  
تتضمن قواعد الخطاب الشفوي 

موضوعات سردیة وصفیة تتناول 
 محیط األسرة.

ـ نصوص متنوعة شعریة ونثریة ،مشكولة جزئیا 
  لیھا الوصف والسرد .یغلب ع

ـ الضمیر وأنواعھ ،عالمات الوقف .،النعت 
 وأحكامھ

صف یغلب علیھا الو موضوعات من مختلف األنماطـ 
  سرد      وال
  تصمیم نص  -
  تحریر مقدمة -
  

الموارد المنھجیة  03
  ــ یصغي باھتمام . 

  ــ یصدر في شأنھ ردود أفعال .
  ـ یعبر بنظام وبلغة صحیحة .

  ـ یراعي مقام المخاطب .
  ـ یتناول الكلمة بلباقة .

 ـ یضبط النفس أثناء التواصل

  القراءة  الجھریة المناسبة لمعاني الموضوع .
  ـ احترام عالمات الوقف ،فھم المقروء واستثماره 

 ھـ إثراء األفكار،نقد المقروء .تحدید أنماط
النصوص .البناء السلیم للجمل .التوظیف 

 د النحو والصرف واإلمالءالصحیح لقواع

  
  ـ ثراء األفكار وانسجامھا .البناء السلیم للجمل 

  حسن التوظیف لقواعد اللغة .  - 
  ـ استعمال عالمات الوقف حسب مقتضى الحال 
  استعمال الوابط المناسبة -
 التصیم السلیم -

04 
  

 ) للمقطع (إدماج ، تقویم ، ،ومعالجة 05

06  

المقطع 
02

 

 ن حب الوط

الموارد المعرفیة
خطابات متنوعة مرتبطة بالحیاة  

  ةالمدرسیة والحیاة العام
نصوص متنوعة شعریة ونثریة  مشكولة جزئیا  -

  یغلب علیھا الوصف والسرد .
  الفاعل الفعل وداللتھ الزمانیة . -
  عالمات الوقف .  -

موضوعات من مختلف األنماط یغلب علیھا الوصف 
  والسرد      

  ص یتضمن تحریر مقدمةإنتاج ن -
یتضمن  من وضعیة مناسبةانطالقا  منتجتحریر  - 

  قیما ومواقف
  07  

  

الموارد المنھجیة
التعبیر عن الفھم . مراعاة حدیث اآلخرـ   

تناول الكلمة بلباقة .ضبط النفس أثناء 
  التواصل

  القراءة الجھریة المناسبة لمعاني الموضوع .
.فھم المقروء واستثماره   ـ احترام عالمات الوقف

إثراء األفكار .نقد المقروء .تحدید أنماط 
النصوص .البناء السلیم للجمل . التوظیف 

  الصحیح لقواعد النحو والصرف واإلمالء .
   

  .ثراء األفكار وانسجامھا - 
  البناء السلیم للجمل . -.
  االستعمال السلیم لقواعد اللغة  - 
  عالمات الوقف حترام.ا- 
  ا استخدام الروابط المناسبة للنمط والتقنیة  - 

  التصمیم السلیم  -  

08  

  ) للمقطع (إدماج ، تقویم ، ،ومعالجة  09
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10 
المقطع 

03
 

عظماء 
 االنسانیة 

الموارد المعرفیة
 

خطابات متنوعة مرتبطة بالحیاة 
 بالمحور

نصوص متنوعة شعریة ونثریة  مشكولة جزئیا 
  رد .یغلب علیھا الوصف والس

  .ـ عالمات الوقف  نائب الفاعل -المفعول بھـ 
  األلف اللینة في األسماء واألفعال -

.  
یغلب علیھا  موضوعات من مختلف األنماطـ 

       والسرد الوصف
  إنتاج نص یتضمن تحریر مقدمة -
یتضمن  وضعیة مناسبةانطالقا من  منتجتحریر  - 

  قیما ومواقف
 

11 

الموارد المنھج
یة

 
  التعبیر عن الفھم .

  ـ مراعاة حدیث اآلخر .
  ـ تناول الكلمة بلباقة .

 ـ ضبط النفس أثناء التواصل

  ـ القراءة الجھریة المناسبة لمعاني الموضوع .
  ـ احترام عالمات الوقف .ـ فھم المقروء واستثماره 

ـ إثراء األفكار . نقد المقروء . تحدید أنماط 
بطھا ویتحكم فیھا النصوص . البناء السلیم ضوا

.للجمل .التوظیف الصحیح لقواعد النحو والصرف 
  واإلمالء 

  
. 

  ـ ثراء األفكار وانسجامھا .البناء السلیم للجمل 
  حسن التوظیف لقواعد اللغة. -
  .استعمال عالمات الوقف حسب مقتضى الحال .-
  استخدام الروابط المناسبة للنمط والتقنیة -
  إبراز المواقف -
 

12 

 ) للمقطع (إدماج ، تقویم ، ،ومعالجة 13

  (تقویم فصلي) + (تقویم تشخیصي ومعالجة)  14

15 

المقطع 
04

 

االخالق 
 والمجتمع 

الموارد المعرفیة
 

  بالمحورخطابات متنوعة مرتبطة 
  
 

نصوص متنوعة شعریة ونثریة  مشكولة جزئیا 
  یغلب علیھا الوصف والسرد .
  ا ، عالمات الوقف المبتدأ والخبر ، كان وأخواتھ

  ھمزة الوصل -
  
 

موضوعات من مختلف األنماط یغلب علیھا ـ 
  الوصف والسرد     

  إنتاج نص یتضمن تحریر مقدمة -
،یتضمن وضعیة مناسبةانطالقا من  منتجتحریر  - 

  قیما ومواقف
 16 

الموارد المنھجیة
  التعبیر عن الفھم . 

  ـ مراعاة حدیث اآلخر .
  لكلمة بلباقة .ـ تناول ا

 ـ ضبط النفس أثناء التواصل

  ـ القراءة الجھریة المناسبة لمعاني الموضوع .
  ـ احترام عالمات الوقف .
  ـ فھم المقروء واستثماره .

  ـ إثراء األفكار . ـ نقد المقروء
،والتوظیف الصحیح        ـ البناء السلیم للجمل 

  لقواعدالنحووالصرف واإلمالء
 

  ـ مراعاة مقام المخاطب .التعبیر بنظام .
ـ تسلسل األفكار وترابطھا  ـ تتبع المشاھد 

ومالحظتھا والمقارنة واالستنتاج ـ ثراء األفكار 
وانسجامھا ـ البناء السلیم للجمل ـ حسن التوظیف 

لقواعد اللغة ـ صحة توظیف أزمنة األفعال .ـ 
 استعمال عالمات الوقف حسب مقتضى الحال .

17 
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 ) للمقطع ماج ، تقویم ، ،ومعالجة(إد 18

19 
المقطع 

05
 

العلم 
واالكتشافات 

 العلمیة
الموارد المعرفیة

  ـ نصوص متنوعة شعریة ونثریة   بالمحورخطابات متنوعة مرتبطة  
  مشكولة جزئیا یغلب علیھا الوصف والسرد . 

   ـ إن و أخواتھا
  الجمع وأنواعھ -
  . عالمات الوقف .-
  ھمزة القطع -

ات من مختلف األنماط یغلب علیھا موضوع -
  الوصف والسرد

  مایفید التشبیھ والتفاضل -
  ما یفید النعت والتوكید -
   تلخیص نص سردي أو وصفي -
 مراعاة خصائص التقنیة -

20 

الموارد 
المنھجیة

  التعبیر عن الفھم . 
  ـ مراعاة حدیث اآلخر .

  ـ تناول الكلمة بلباقة .
 التواصل ـ ضبط النفس أثناء

  ـ القراءة الجھریة المناسبة لمعاني الموضوع .
ـ احترام عالمات الوقف .فھم المقروء واستثماره ـ 

إثراء األفكار .  تحدید أنماط النصوص . البناء 
السلیم للجمل . التوظیف الصحیح لقواعد النحو 

 والصرف واإلمالء .التعبیر بنظام 

  سلیم للجمل . ثراء األفكار وانسجامھا .البناء ال-
  حسن التوظیف لقواعد اللغة.  -
  استعمال عالمات الوقف حسب مقتضى الحال . -

  استعمال الروابط المناسبة للمقام
 التصمیم السلیم -

21 

 ) للمقطع (إدماج ، تقویم ، ،ومعالجة 22

23 

المقطع 
06

 

 االعیاد 

الموارد المعرفیة
 

  المحورخطابات متنوعة مرتبطة 

  ص متنوعة شعریة ونثریةـ ـ نصو
  مشكولة جزئیا یغلب علیھا الوصف والسرد .

  ـ. عالمات الوقف .
  أسماء اإلشارة -
  األسماء الموصولة -
  
  

موضوعات من مختلف األنماط یغلب علیھا الوصف 
  والسرد

  مایفید التشبیھ والتفاضل -
  ما یفید النعت والتوكید -
  تلخیص نص سردي أو وصفي -
  24 لتقنیةمراعاة خصائص ا -

الموارد المنھجیة
 

  التعبیر عن الفھم .
  ـ مراعاة حدیث اآلخر .

  ـ تناول الكلمة بلباقة .
 ـ ضبط النفس أثناء التواصل

  القراءة الجھریة المناسبة لمعاني الموضوع .
ـ احترام عالمات الوقف .ـ فھم المقروء واستثماره 

  ص ..ـ إثراء األفكار . ـ تحدید أنماط النصو
ـ البناء السلیم للجمل .ـ التوظیف الصحیح لقواعد 

 النحو والصرف واإلمالء .

..  
  ـ تسلسل األفكار وترابطھا    
  نتاج والمقارنة واالست -  
  .ثراء األفكار وانسجامھا  ـ .
  التوضیف السلیم لقواعد اللغة.ـ  
  ـ استعمال عالمات الوقف حسب مقتضى الحال  

 

25  

 ) للمقطع ج ، تقویم ، ،ومعالجة(إدما 26
  (تقویم فصلي) + (تقویم تشخیصي ومعالجة) 27
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28 

المقطع 
07

 

 الطبیعة 
  

الموارد المعرفیة
 

مشكولة جزئیا عریة ونثریة ـ نصوص متنوعة ش  بالمحورخطابات متنوعة مرتبطة 
  یغلب علیھا الوصف والسرد .

  المفعول المطلق . -
  المفعول معھ  -
  طة والتاء المفتوحةالتاء المربو -
  عالمات الوقف -

موضوعات من مختلف األنماط یغلب علیھا الوصف 
  والسرد

  مایفید التشبیھ والتفاضل -
  ما یفید النعت والتوكید -
  تلخیص نص سردي أو وصفي -
  مراعاة خصائص التقنیة -
 

29 
الموارد 
المنھجیة

  التعبیر عن الفھم . 
  ـ مراعاة حدیث اآلخر .

  تناول الكلمة بلباقة .ـ 
 ـ ضبط النفس أثناء التواصل

  ـ القراءة الجھریة المناسبة لمعاني الموضوع .
 ـ احترام عالمات الوقف . فھم المقروء واستثماره 

ألفكار .نقد المقروء .تحدید أنماط النصوص إثراء ا
لتوظیف الصحیح لقواعد . البناء السلیم للجمل .

 النحو والصرف واإلمالء .

تتبع المشاھد ومالحظتھا والمقارنة واالستنتاج . ـ 
ثراء األفكار وانسجامھا . البناء السلیم للجمل . حسن 
  التوظیف لقواعد اللغة.صحة توظیف أزمنة األفعال .

 ـ استعمال عالمات الوقف حسب مقتضى الحال .
30 

 ) للمقطع (إدماج ، تقویم ، ،ومعالجة 31

32 

المقطع 
08

 

 الصحة 

الموارد 
المعرفیة

خطابات متنوعة مرتبطة بالحیاة  
  المدرسیة والحیاة العامة .

ـ نصوص متنوعة شعریة ونثریة  مشكولة جزئیا 
  یغلب علیھا الوصف والسرد .

  ـ المفعول ألجلھ . 
  الحال  -
  .عالمات الوقف  -

موضوعات من مختلف األنماط یغلب علیھا الوصف 
  والسرد

  تلخیص نص سردي أو وصفي -
یتضمن  أسطر10الیقل عن منسجمتحریر نص  -

 33 قیما ومواقف

الموارد المنھجیة
  التعبیر عن الفھم . 

  ـ مراعاة حدیث اآلخر .
  ـ تناول الكلمة بلباقة .

 ـ ضبط النفس أثناء التواصل

  القراءة الجھریة المناسبة لمعاني الموضوع .
ثماره ـ احترام عالمات الوقف .ـ فھم المقروء واست
.إثراء األفكار. تحدید أنماط النصوص .البناء 

السلیم للجمل . التوظیف الصحیح لقواعد النحو 
 والصرف واإلمالء

  ـ تسلسل األفكار وترابطھا   
  ثراء األفكار وانسجامھا . -المقارنة واالستنتاج .-
.حسن التوظیف لقواعد اللغة .. -البناء السلیم للجمل -
  قف حسب مقتضى الحال .استعمال عالمات الو -
  استعمال الروابط المناسبة -
 التصمیم السلیم -

34 

 ) للمقطع (إدماج ، تقویم ، ،ومعالجة 35
 التقویم اإلشھادي 36
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  مخطط تنظیم التعلمات لسنوات التعلیم المتوسط 
  مادة اللغة العربیة                                         

 المقرر لسنوات التعلیم المتوسطالحجم الساعي  - أ
                   

  الحجم الساعي األسبوعي  المستوى
  د 30سا و  5  ةمتوسطالالسنة األولى 
  د 30سا و  5  ةمتوسطالالسنة الثانیة 
  د 30سا و  4   ةمتوسطالالسنة الثالثة 
  سا 5   ةمتوسطالالسنة الرابعة 

            
  
  یتھا األنشطة اللغویة ومواق -ب   

  
  التوقیت األسبوعي للنشاط  السنة الثانیة  التوقیت األسبوعي للنشاط  السنة األولى 

  ساعة 1  فھم المنطوق وإنتاجھ        ساعة 1  فھم المنطوق وإنتاجھ      
  فھم المكتوب(قراءة مشروحة

  فھم المكتوب(قراءة مشروحة  ساعة 1ساعة +  1  + الظواھر اللغویة )
  ساعة 1ساعة +  1  + الظواھر اللغویة )

  ساعة 1  فھم المكتوب (دراسة النص)  ساعة 1  فھم المكتوب (دراسة النص)
  ساعة 1  إنتاج المكتوب  ساعة 1  إنتاج المكتوب 
  دقیقة 30  أعمال موجھة   دقیقة 30  أعمال موجھة 

  
  التوقیت األسبوعي للنشاط  السنة الرابعة  التوقیت األسبوعي للنشاط  السنة الثالثة 

  ساعة 1  فھم المنطوق وإنتاجھ        ساعة 1  فھم المنطوق وإنتاجھ      
  فھم المكتوب (قراءة 

+ دراسة النص + الظواھر 
  اللغویة )

  ساعة 1ساعة +  1
  فھم المكتوب (قراءة 

+ دراسة النص + الظواھر 
  اللغویة )

  دقیقة 30ساعة+  1ساعة +  1

  ساعة 1  إنتاج المكتوب  ساعة 1  إنتاج المكتوب 
  دقیقة 30  أعمال موجھة   دقیقة 30  عمال موجھة أ
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 مخطط التعلمات إلنماء كفاءة - .                      
 
  
 
  

  سھ.  على المنوال نفنموذج المقترح في كیفیة صوغ الوضعیة المشكلة االنطالقیة  و الوضعیات الجزئیة التابعة لھا ،و یبقى على األستاذ  بناء بقیة المقاطع ال             
  

  میدان فھم المنطوق وإنتاجھ
  
  

     
    

                       امیدان فھم المكتوب          
  
  
  
  

            
   إلنتاج الكتابيمیدان ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تواصلیة دالة مشافھة بلغة سلیمة ویفھم معاني الخطاب المنطوق ویتفاعل معھ،وینتج خطابات شفھیة محترما أسالیب تناول الكلمة،في وضعیاتیتواصل  :    الكفاءة الختامیة
  موظفا رصیده اللغوي المناسب ینتج خطابات شفھیة –فھمھ لھا بالتفاعل معھا  ویعبر عن یستمع إلى خطابات وصفیة وسردیة للوقوف على موضوعھا   : مركبات الكفاءة

 یستنتج قیما ومواقف یتضمنھا الخطاب  -

ویصدر في شانھا أحكاما،ویعید تركیبھا بأسلوبھ،مستعمال مختلف الموارد المناسبة ،في وضعیات قراءة تحلیلیة واعیة نثریة وشعریة متنوعة األنماط .:یقرأ نصوصا الكفاءة الختامیة
  تواصلیة دالة

ردة في النص یستخرج القیم الوا –ویبدي رأیھ فیھا،ویستخرج الظواھر اللغویة ویستنتج ضوابطھا  - النص بأداء حسن،ویستخرج فكرتھ العامة وأفكاره األساسیةـ یقرأ   :  مركبات الكفاءة
 علیھا ویعلق

 في وضعیات تواصلیة دالةیغلب علیھا النمطان السردي والوصفي سطرا بلغة سلیمة،10متنوعة األنماط التقل عن ینتج كتابة نصوصا مركبة منسجمة ، : الكفاءة الختامیة
  یكتب نصا یضمنھ قیما ومواقف مناسبة للموضوع –یوظف مكتسباتھ اللغویة والبالغیة والتقنیة  –یكمل فكرة،أو یلخص فقرة بأسلوبھ :یكتب مقدمة موضوع منسجم أو  مركبات الكفاءة

 

  ةتوسطامل منوذج ملقطع تعلمي يف السنة األوىل -
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  الموارد المعرفیة والمنھجیة 
  
  

 التعبیر الكتابي فھم المكتوب فھم المنطوق وإنتاجھ المحاور المقاطع األسابیع
 تقویم تشخیصي 01

02 

المقطع 
01

 

الحیاة 
 العائلة

الموارد المعرفیة
 

األنماط المدروسة من  منطوقةخطابات 
تتضمن قواعد الخطاب الشفوي 

موضوعات سردیة وصفیة تتناول 
 محیط األسرة.

ـ نصوص متنوعة شعریة ونثریة ،مشكولة جزئیا 
  یغلب علیھا الوصف والسرد .

ـ الضمیر وأنواعھ ،عالمات الوقف .،النعت 
 وأحكامھ

  
موضوعات من مختلف األنماط یغلب علیھا الوصف ـ 

  والسرد      
  تصمیم نص

  تحریر مقدمة
الموارد المنھجیة  03 

  ــ یصغي باھتمام . 
  ــ یصدر في شأنھ ردود أفعال .

  ـ یعبر بنظام وبلغة صحیحة .
  ـ یراعي مقام المخاطب .

  ـ یتناول الكلمة بلباقة .
 اصلـ یضبط النفس أثناء التو

  القراءة  الجھریة المناسبة لمعاني الموضوع .
  ـ احترام عالمات الوقف ،فھم المقروء واستثماره 

ـ إثراء األفكار،نقد المقروء .تحدید أنماط 
النصوص .البناء السلیم للجمل .التوظیف 
 الصحیح لقواعد النحو والصرف واإلمالء

  تتبع المشاھد ومالحظتھا والمقارنة واالستنتاج .
راء األفكار وانسجامھا .البناء السلیم للجمل  حسن ـ ث

التوظیف لقواعد اللغة .صحة توظیف أزمنة األفعال ـ 
 04 استعمال عالمات الوقف حسب مقتضى الحال

  

 ) للمقطع (إدماج ، تقویم ، ،ومعالجة 05
  
  

 الكفاءات العرضیة والقیم الوطنیة
 الكفاءات العرضیة المواقف والقیم

 ّ نات الھویة الجزائریةیتعل ّ ي مواھبھ العلمیة واألدبیة الھویة الوطنیة ق بمكو ّ ّى بالموضوعیة في أحكامھ، ینم  طابع فكري  ،یحسن اإلصغاء، یتحل
ّط أعمالھ ونشاطھ، یحسن تسییر الوقت المخصّص لھ الضمیر الوطني  عنھیحب وطنھ ویدافع   طابع منھجي یخط

ّى بروح التعاون والتضامن في ّف األدوات اللغویة المناسبة للوضعیة ، یحسن استخدام وسائل اإلعالم  المواطنة محیطھ یتحل  طابع تواصلي یوظ
ل مسؤولیة أقوالھ وأفعالھ، یستثمر مكتسباتھ لتحقیق مشروعھ  التفتح على العالم یتقبّل االختالف ویسعى إلى التعایش السلمي ّ  طابع ش/واجتماعي یثق في نفسھ ویتحم
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مكان  مشوارك الدراسي في واصلغدا ست ،یا بني لي أبي قال المدرسيعلى مائدة الطعام ولیلة الدخول   -     

ر غیّ وخطیر ،  فالطریق طویل ،، لقد بلغت من العمر ما یكفي لتعتمد على نفسك في الذھاب والعودة جدید وبعید
ثم صمت وقام  .نجح في حیاتك الدراسیةلت،  واجتھد في دروسك،  واختر رفاقك، حافظ على نفسك، عاداتك
   للصالة.

  ؟وما یجب فعلھ،  أفكر في كیفیة تطبیق توجیھات أبيفراشي في فبت اتقلب 
                                                                                                                    

  المھمات : 
  اتھ .عادغیر یـ  1       
  یحافظ على  ضوابط النظام ـ  2       
  ـ یتعرف على الرفاق.  3       
  .یشارك بمنتج في المجلة الحائطیة     4       

       
  

  الوضعیة الجزئیة األولى : ( األسبوع األول )
  

ت تحدث أمك ك وأناعدت من المتوسطة یوم الدخول منھكا، ولم تسعفك اطرافك على الوقوف، فغفت عین           
َ ف، عن یومك األول    قائال : ألم اقل لك غیر من عاداتك. كتفكت والدك على بَ ر

   
  .،صور.. وضعیةنص مناسب للالسند   

 استجابة لتعلیمات محددة وفق كل میدان . - أدناه  -في سیاق الوضعیة تنجز المھمات 
 فھم المنطوق وإنتاجھ فھم المكتوب الكتابي االنتاج

  تصمیم نص

یتكون من مشكول جزئیا یقرأ نصا  -
كلمة یتناول محتوى  170حوالي 

  الوضعیة.
  ـ  تناول الضمیر وأنواعھ  
  تحلیل نص ادبي  -

نص منطوق یتناول  العودة إلى  -
المدرسة ( المتوسطة) ینتھي بتناول 

  الوضعیة الجزئیة األولى .
وصف احداث الیوم األول من الدخول  -

 إلى المتوسطة 
  إعطاء أھمیة  للعمل الفردي و الثنائي و الفوجي أثناء إنجاز الوضعیات یحسن:مالحظة 

 
  بطاقة مؤشرات مركبات الكفاءات الختامیة (الوضعیة الجزئیة األولى)

 المیدان مركبات الكفاءات الختامیة  المؤشرات
فھم  السرد والوصف یستمع إلى خطابات متنوعة یغلب علیھا  یحدد الفكرة العامة للخطاب-یصغي باھتمام 

 المنطوق
 وإنتاجھ 

 ینتج خطابات شفھیة موظفا الرصید اللغوي المناسب یبرز عناصره األساسیة
 یستنتج قیما ومواقف یتضمنھا الخطاب یوظف العبارات المناسبة

فھم  یقرأ النص بأداء حسن ویستخرج أفكاره منغمة جھرا قراءة مسترسلة  أیقر
 ویبدي رأیھ فیھا،ویستخرج الظواھر اللغویة الوقف عالمات  یراعي المكتوب

 یستخرج القیم الواردة في النص ویعلق علیھا  یوظف المفردات الجدیدة - یحدد أفكار النص
 یكتب مقدمة موضوع منسجم أو یكمل فكرة   ینفذ التعلیمات

 االنتاج
  الكتابي

 یةیوظف مكتسباتھ اللغویة والبالغیة والتقن   یعین ھیكل النص
 یكتب نصا یضمنھ قیما ومواقف مناسبة للموضوع یصمم نصا

 ـ یحدد عدد المؤشرات في كل میدان حسب طبیعة الوضعیة الجزئیة وخصوصیة القسم. مالحظة :
 ـ تصب ھذه المؤشرات في بطاقة المالحظة والمتابعة.             

  

 )األم الوضعية املشكلة االنطالقية ( الوضعية

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

 

 

 

http://www.novapdf.com


 التعلیم المتوسط مرحلة  –الوثیقة المرافقة لمنھاج اللغة العربیة 
 

 Page 17 2016أفریل 
 

  الوضعیة الجزئیة الثانیة : ( األسبوع الثاني )
على القانون الداخلى للمتوسطة،ولما عدت إلى البیت ذكرت مضمونھ ألبیك فقال لك: ھذا جید،ولكن اطلعت   

  ھناك ضوابط أخرى یجب أن تلتزم بھا.
  

  .موضحات أخرى مناسبةالقانون الداخلي للمؤسسة السند :          
 ان .استجابة لتعلیمات محددة وفق كل مید - أدناه  -في سیاق الوضعیة تنجز المھمات 

 فھم المنطوق وإنتاجھ فھم المكتوب االنتاج الكتابي

 بطاقة وصفیة لضبط وقتھ  

یتكون من مشكول جزئیا یقرأ نصا  -
كلمة یتناول محتوى  170حوالي 

  ،وینقده،یفھم مضمونھالوضعیة.
  عالمات الوقف -الضمیر وأنواعھ ـ   
 تحلیل نص ادبي   -

نص منطوق یتناول  الحیاة المدرسیة  -
  تھي بعرض الوضعیة الجزئیة الثانیة  .ین
  ،عرض مضمون القانون الداخلي -
   وصف الضوابط والتعلیق علیھا -

  ضرورة إعطاء أھمیة  للعمل الفردي و الثنائي و الفوجي أثناء إنجاز الوضعیاتمالحظة :
  

  بطاقة مؤشرات مركبات الكفاءات الختامیة (الوضعیة الجزئیة الثانیة )
 المیدان بات الكفاءات الختامیة مرك المؤشرات

فھم  یستمع إلى خطابات متنوعة یغلب علیھا السرد والوصف یحدد الفكرة العامة للخطاب -یصغي باھتمام 
المنطوق 
 وإنتاجھ 

 ینتج خطابات شفھیة موظفا الرصید اللغوي المناسب یبرز عناصره األساسیة
 ضمنھا الخطابیستنتج قیما ومواقف یت یوظف العبارات المناسبة

فھم  یقرأ النص بأداء حسن ویستخرج أفكاره یقر جھرا قراءة مسترسلة  منغمة
 ویبدي رأیھ فیھا،ویستخرج الظواھر اللغویة یراعي عالمات الوقف  المكتوب

 یستخرج القیم الواردة في النص ویعلق علیھا  یوظف المفردات الجدیدة -یحدد أفكار النص 
االنتاج  تب مقدمة موضوع منسجم أو یكمل فكرة یك  ینفذ التعلیمات

 یوظف مكتسباتھ اللغویة والبالغیة والتقنیة  یعین ھیكل النص   الكتابي
 یكتب نصا یضمنھ قیما ومواقف مناسبة للموضوع یصمم نصا

 ـ یحدد عدد المؤشرات في كل میدان حسب طبیعة الوضعیة الجزئیة وخصوصیة القسم. مالحظة :
 ـ تصب ھذه المؤشرات في بطاقة المالحظة والمتابعة.             

  
  الوضعیة الجزئیة الثالثة : ( األسبوع الثالث )  

التي یة لتوصیة أبیك.فما األوصاف تلب  كتختار أصدقاءتعرفت على الكثیر من الزمالء في المتوسطة وأردت أن 
  ؟في اختیار أصدقائك ااعتمدتھ

  نص مناسب للوضعیة 
 استجابة لتعلیمات محددة وفق كل میدان . - أدناه  -ضعیة تنجز المھمات في سیاق الو

 فھم المنطوق وإنتاجھ فھم المكتوب االنتاج الكتابي

  وصف رفیق 

یتكون من مشكول جزئیا یقرأ نصا  -
كلمة یتناول محتوى  170حوالي 

  الوضعیة.
  النعت وأحكامھـ   
 تحلیل نص ادبي   -

  مناسب للوضعیةمنطوق نص  -
  . الثالثة ینتھي بتناول الوضعیة الجزئیة  
  رفیقي المفضل   -

  ضرورة إعطاء أھمیة  للعمل الفردي و الثنائي و الفوجي أثناء إنجاز الوضعیاتمالحظة :
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  بطاقة مؤشرات مركبات الكفاءات الختامیة (الوضعیة الجزئیة الثانیة )
 المیدان مركبات الكفاءات الختامیة  المؤشرات

فھم  یستمع إلى خطابات متنوعة یغلب علیھا السرد والوصف یحدد الفكرة العامة للخطاب -یصغي باھتمام 
المنطوق 
 وإنتاجھ 

 ینتج خطابات شفھیة موظفا الرصید اللغوي المناسب یبرز عناصره األساسیة
 یستنتج قیما ومواقف یتضمنھا الخطاب یوظف العبارات المناسبة

فھم  یقرأ النص بأداء حسن ویستخرج أفكاره سترسلة  منغمةیقر جھرا قراءة م
 ویبدي رأیھ فیھا،ویستخرج الظواھر اللغویة یراعي عالمات الوقف  المكتوب

 یستخرج القیم الواردة في النص ویعلق علیھا  یوظف المفردات الجدیدة -یحدد أفكار النص 
االنتاج  رة یكتب مقدمة موضوع منسجم أو یكمل فك  ینفذ التعلیمات

 یوظف مكتسباتھ اللغویة والبالغیة والتقنیة  یعین ھیكل النص   الكتابي
 یكتب نصا یضمنھ قیما ومواقف مناسبة للموضوع یصمم نصا

 ـ یحدد عدد المؤشرات في كل میدان حسب طبیعة الوضعیة الجزئیة وخصوصیة القسم. مالحظة :
 المالحظة والمتابعة.ـ تصب ھذه المؤشرات في بطاقة              

  
  الوضعیة الجزئیة الرابعة :( األسبوع الرابع )

  "المرحلة األولى": ( اإلدماج والتقویم في المیدان الواحد )
  استجابة لتعلیمات محددة وفق كل میدان.- أدناه -في سیاق أنشطة مختلفة  تنجز المھمات 

 المھمات  جھوإنتامیدان فھم المنطوق  فھم المكتوب اإلنتاج الكتابي
  یضع تصمیما لنص -
یعد بطاقة بأسماء أصدقائھ یسند  -

لكل واحد منھم األوصاف التي 
  یتصف بھا

یضفي صفات المح على أصدقائھ  -
ویخص أ حدھم بصفات التوجد في 

  غیره 
ینصح أصدقاءه باالبتعاد عن  -

 .الصفات المذمومة 

یعبر عن فھمھ للنص بعبارات تامة  -
  میر بأنواعھالمعنى موظفا الض

یلخص مضمون النص في فقرة  -
  برز الربط فیھا بالضمیرمنسجمة ی

یشرح المفردات الجدیدة من خالل  -
  السیاق

یبدي تذوقھ للنص بعبارات  -
واضحة تبرز فیھا صفة المدح 

  للموصوف
  یبدي رأیھ في المقروء وینقده

 یبین الخطأ والصواب لصدیقھ  -

 یصف ذھابھ وإیابھ إلى المتوسطة -
في فقرة منسجمة باالعتماد على ما 

  ،مستعمال الضمائر المناسبةسمعھ
یبین صفات الصدیق الذي یصاحبھ  -

  انطالقا من نص مسموع
یذكر الضوابط التي یجب أن یتحلى  -

بھا في المدرسة وخارجھا انطالقا 
  مما سمعھ من األب واألستاذ .

  
 

أمثلة  من 
أنشطة 
 اإلدماج

 

 توظیف مقاطع شعریة 
  ینتج نصا یتضمن مقدمة وصفیة -
یلخص نصا وصفیا أو سردیا وفق  -

  قواعد التلخیص
یحرر فقرة منسجمة انطالقا من  -

 سند.

  حلل فكرة قرأھا ویبدي رأیھ فیھای -
الناقصة في یضع الروابط المناسبة  -
  لنص ا
ینثر أبیاتا شعریة بالتركیز على  -

 المعنى

  یستخلص النتائج مما سمعھ -
  المواقف التي سمعھایعلق على 

  یعبر عما سمعھ وینقده -
ینعت الصدیق باوصاف ممدوحة  -

 ویرفع عنھ األوصاف المذمومة

أمثلة  عن 
أنشطة 
 التقویم

 *ینبغي اعتماد  أسالیب التنشیط الثنائیة ، و الفوجیة كأولویة في التدریب على اإلدماج .
لكفاءات العرضیة المحددة  في الوضعیة المشكلة بعین االعتبار  في كل *یجب على المعلم أخذ القیم والمواقف وكذا ا

 مراحل اإلنجاز .  
 مالحظات
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 لتالمیذ المدرسةإعالن 
ّ إنشاء مجلة حائطیة، فعلى الراغبین في المشاركة ، تقدیم مواضیعھم لألستاذ تنشیطا للحیاة الثقافیة  المدرسیة،  سیتم

  ) مستقبلي بیديالمشرف في موضوع الشھر تحت عنوان (

  

 
  المرحلة الثانیة  : ( اإلدماج والتقویم مابین المیادین )

  
  
  

ر مدیر المتوسطة  ّ   إنشاء مجلة حائطیة فكتب اإلعالن اآلتي:  *قر

  
بموضوع یتناول في المجلة الحائطیة لب منكم أستاذ اللغة العربیة المشاركة ط التعلیمة: استجابة لھذا اإلعالن ،

  اسطر متبعا الخطوات اآلتیة . 10رسم مسار لمستقبلك في 
  وصف حالتك الحالیة  - 1
 رسم خطوات المستقبل  - 2
  تحدید ھدف مستقبلي یؤشر على نجاحك  - 3

  في المجلة الحائطیةالمواضیع مالحظة: تنشر أحسن     
  

  )یح بالمعاییر ( خاصة بالمتعلمشبكة التصح

 ال  نعم المؤشرات المعیار

  )3الوجاھة (

      
      
      
      
      
      

االستعمال السلیم ألدوات 
  )3(المادة

      
      
      
      

 )3(االنسجام

   
   
   
      
      

       )1(األصالة 

 مييةالوضعية اإلدماجية التقو 
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  التقــــــــــــــــویم -
ّمات التلمیذننا من التقویم ھو الوسیلة التي تمكّ  ّرة وتفسیرھا قصد  الحكم على تعل ّخاذ من خالل تحلیل المعطیات المتوف ات
ّ بوضع إستراتیجیة للتقویم بأنواعھ: قرارات بیداغوجیة وإداریة م أن ینجح إال ّ شھادي إو تكویني تشخیصي. وال یمكن للتعل

ّمات. (فق  رة من المنھاج) .أو نھائي الذي یساھم في المصادقة النھائیة على التعل
  

    :ولتماشى  التقویم مع ھذه الرؤیة تقترح الوثیقة المرافقة تصورا بثالثة أبعاد 
   ّم فیھا باكتساب المواردالبعد األول : تقویم مرتبط   . اإلدماجو سیرورة التعلم؛یتماشى مع والتحك
  یاتحل الوضعالناجع في  تجنید الموارد واستعمالھاالبعد الثاني:  تقویم كفاءة . 
  القیم  والكفاءات العرضیةالبعد الثالث:  تقویم . 

 
 ولتحقیق ھذه األبعاد تقترح الوثیقة المرافقة  شبكات التقویم التالیة  ؛ 

ة بالتقویم المستمر متابعة شبكات المالحظة وال - 01 الخاصة بالقسم (تتماشى مع سیرورة تعلم الموارد)، وأخرى خاصّ
 وتقویمھ في المیدان الواحد). للمتعلم ( تتماشى وتعلم اإلدماج

 شبكات بمعاییر التصحیـح؛ تتماشى وحل الوضعیات . - 02
 متابعة المرتبطة بمتابعة مدى تذویت القیم والكفاءات العرضیة .شبكات المالحظة وال - 03
 

 :متابعة شبكات المالحظة وال -
  

" یتم إعدادھا عند صیاغة  1/2/3"بطاقة  المؤشرات لمركبات الكفاءات الختامیة مرتبطة بالوضعیات الجزئیة  -
  المقطع التعلمي ،وتھدف لضبط سیرورات التعلم .

  بطاقة مؤشرات مركبات الكفاءات الختامیة (الوضعیة الجزئیة الثانیة )
 المیدان مركبات الكفاءات الختامیة  المؤشرات

فھم  یستمع إلى خطابات متنوعة یغلب علیھا السرد والوصف یحدد الفكرة العامة للخطاب
المنطوق 
 وإنتاجھ 

 ینتج خطابات شفھیة موظفا الرصید اللغوي المناسب یبرز عناصره األساسیة
 یستنتج قیما ومواقف یتضمنھا الخطاب یوظف العبارات المناسبة

فھم  یقرأ النص بأداء حسن ویستخرج أفكاره أیقر جھرا قراءة مسترسلة وأداء منغم
ّل المعنىیحترم عالمات الوقف ویتم المكتوب  ویبدي رأیھ فیھا،ویستخرج الظواھر اللغویة ث

 یستخرج القیم الواردة في النص ویعلق علیھا  یحكم على أفكار النص ویحدد المفردات الجدیدة
االنتاج  یكتب مقدمة موضوع منسجم أو یكمل فكرة   یستخدم خصائص النمط المستھدف

 غویة والبالغیة والتقنیةیوظف مكتسباتھ الل  تنفیذ التعلیمات   الكتابي
 یكتب نصا یضمنھ قیما ومواقف مناسبة للموضوع انسجام الروابط المستعملة

 ـ یحدد عدد المؤشرات في كل میدان حسب طبیعة الوضعیة الجزئیة وخصوصیة القسم. مالحظة :
 ـ تصب ھذه المؤشرات في بطاقة المالحظة والمتابعة.             
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مؤشرات لتحقق مركبات كل  األستاذ: یرتبط ھذا النوع من الشبكات بالوضعیات الجزئیة والتي تسایر التعلم حیث یحدد فیھا الخاصة بالقسممتابعة بكات المالحظة والش -      
  – بكة المالحظة والمتابعة "الخاصة بالقسم" شمیدان، ویعتمد فیھا على "معاییر ومؤشرات تناول مركبات الكفاءات الختامیة" المذكورة سالفا ، ویتم صبھا الحقا في 

  "شبكة  المالحظة والمتابعة "خاصة بالقسم 
  

 المجموع
  االنتاج

 المجموع م/ فھم المكتوب المجموع  الكتابي 
  م/ فھم المنطوق

 الرقم االسم واللقب وإنتاجھ
 المؤشرات المؤشرات المؤشرات

 01                   1 2 3 + ـ 1 2 3 +  - 1 2 3 + -
                02 
                03 
                04 
                05 
                06 
                07 
                08 
                09 
                10 
                11 
                12 
                13 
                14 
                15 
                16 
                17 
                18 
 المجموع الموجب                
  المجموع السالب                

  
 : م " كل النشاطات التي تجري في ا مالحظة ّ لقسم"یتم استعمال ھذه البطاقة في مختلف األنشطة المرافقة للتعل
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ة بالمتعلممتابعة شبكات المالحظة وال - : ترتبط بأنشطة اإلدماج والتقویم في المیدان الواحد، وتتمیز بكونھا وسیلة فحص تبرز مدى اكتساب وتحكم المتعلم في  الموارد الخاصّ
 للتقویم المستمر .بكل میدان توظف  ةخاصالمعرفیة والمنھجیة والكفاءات العرضیة المرتبطة بالمیدان الواحد وتتشكل من معاییر ومؤشرات 

  ( الخاصة بالمتعلم)عة لتقویم میداني فھم  المنطوق وإنتاجھ نموذج لشبكة المالحظة والمتاب

الرقم
المعاییر 

  معاییر التقییم 
  = متمیز 2
  =  نام 1                   
 = متعثر 0                   

  االسم واللقب
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

............
.........

 ............
..........

 ............
.........

 ............
.........

 ............
.........

 ............
.........

 ............
.........

 ............
.........

 ............
.........

 ............
.........

 
..

..........
.........

 ............
.........

 ............
.........

 ............
.........

 ............
.........

 ............
.........

 ............
.........

 ............
.........

 ............
.........

 ............
.........

 

 المؤشرات
1 

ال
وجاھة 

                     االستھالل .  
                     سالمة وضعیة الجسم  2
                     الصوت  مستوى 3
                      االستجابة لطبیعة الموضوع 4
                      احترام زمن العرض  5
6 

البناء اللغوي
  

                      عرض الفكرة
                      استخدام جمل تامة المعنى 7
                      توظیف األفعال حسب أزمنتھا 8
                      توظیف التراكیب والصیغ 9

                      توظیف األسالیب المناسبة 10
ّمثل الصحیح للمعنى 11                       الت
                      المات اإلعراب  احترام ع 12
انسجام  اإلنتاج 13

                      احترام  الجانب المنھجي  
                      تناقضالعدم  14
                     استغالل السندات التوضیحیة 15
                     طرح الرأي وتعلیلھ 16
                     ضوع تالؤم األفكار مع المو 17
18 

  
التمیز 

  
                     إدراج قیمة 

                     اقترح حل، إبداء رأي 19
                      قوة التأثیر..شد االنتباه و 20

 س بما یتناسب وطبیعة الوضعیة والمتعلم، كما یمكن اقتراح مؤشرات أخرى.اشتقاق أفعال قابلة للمالحظة والقیا لألستاذـ صیغت المؤشرات في شكل مصادر لیتسنى ل مالحظة :
 ھي رموز ولیست عددا من النقاط. 0/ 1/ 2ـ األرقام :              
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  فھم المكتوب (الخاصة بالمتعلم) نموذج لشبكة المالحظة والمتابعة لتقویم میدان-

الرقم
المعاییر 

 

  معاییر التقییم
  = متمیز 2

  =  نام 1                  
 = متعثر 0                  

  االسم واللقب

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

.....................
 .....................

. 
.....................

 .....................
 .....................
 .....................
 

.....
................

 .....................
 .....................
 .....................
 .....................
 .....................
 .....................
 .....................
 .....................
 .....................
 .....................
 

...................
..

 .....................
 .....................
 

 المؤشرات

الوجاھة  1
 

                     االستھالل .. 
                     سالمة وضعیة الجسم.  2
                     الصوت المناسب للمقام. مستوى 3
أداء المعنى  4

وتمثیلھ
                     الصحیحة مخارجھا من الحروف نطق 

                     (االسترسال)قراءة وحدات لغویة كاملة  5
                     احترام عالمات اإلعراب   6

                     احترام عالمات الوقف 10
                     صحیحة. بطریقة التنغیم استخدام 11
12 

دراس
ة المبنى 

  
المعنى

                      معطیات النصالتعرف  
                     معان من خالل سیاقات  تحدید 13
                     تجزئة النص إلى وحدات  14
                     تحدید الروابط بین النص والسند 15
                     االجابة عن أسئلة حول المعنى  16
التمیز 17

                     قوة التأثیر.شد االنتباه و 
                     جھورة الصوت. 18
                      القراءة اإلیقاعیة   19

  .الوضعیة والمتعلم، كما یمكن اقتراح مؤشرات أخرى.اشتقاق أفعال قابلة للمالحظة والقیاس بما یتناسب وطبیعة  لألستاذـ صیغت المؤشرات في شكل مصادر لیتسنى  مالحظة :
 ھي رموز ولیست عددا من النقاط. 0/ 1/ 2ـ األرقام :                     
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  الكتابي( الخاصة بالمتعلم) األنتاجنموذج لشبكة المالحظة والمتابعة لتقویم میدان  -
الرقم

المعاییر 
 

 
  معاییر التقییم

  = متمیز 2
  =  نام 1                 

 = متعثر 0                 

  االسم واللقب
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

..............
.......

 ..............
........

 ..............
.......

 
..............

.......
 

..............
.......

 
..............

.......
 

............
..

.......
 

..............
.......

 
..............

.......
 

..............
.......

 
..............

.......
 

..............
.......

 
..............

.......
 

..............
.......

 
..............

.......
 

..............
.......

 
..............

.......
 

..............
.......

 
....

.................
 

..............
.......

 

 المؤشرات
الوجاھة  1

                     االستھالل ..  
                     االستجابة لطبیعة الموضوع 2
                     احترام حجم المنتج  3
                     وسیلة العرض المناسبة  4
5 

البناء اللغوي
  

                      عرض الفكرة
                      استخدام جمل تامة المعنى 6
                      توظیف األفعال حسب أزمنتھا 7
                      توظیف التراكیب والصیغ 8
                      توظیف األسالیب المناسبة 9

ّمثل ال 10                       صحیح للمعنىالت
                      احترام عالمات اإلعراب   11
انسجام  اإلنتاج  12

                      احترام  الجانب المنھجي  
                      تناقضالعدم  13
                      توظیف عالمات الترقیم 14
                     ةاستغالل السندات التوضیحی 15
                     طرح الرأي وتعلیلھ 16
                     تالؤم األفكار مع الموضوع  17
التمیز 18

  
                      إدراج  قیمة  

                      االستدالل 19
                     اقترح حل، إبداء رأي 20

  .ح مؤشرات أخرى.غت المؤشرات في شكل مصادر لیتسنى للمعلم اشتقاق أفعال قابلة للمالحظة والقیاس بما یتناسب وطبیعة الوضعیة والمتعلم، كما یمكن اقتراـ صیمالحظة : 
 ھي رموز ولیست عددا من النقاط. 0/ 1/ 2ـ األرقام :              
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 ه األخیرة مع جل الوضعیات، سواء كانت  الوضعیاتتتماشى ھذ شبكات بمعاییر التصحیـح (أنظر المنھاج): -

المرتبطة  بالمقطع التعلمي أو بتقویم مدارج الكفاءة المتوافقة مع نھایة كل فصل أو  بالكفاءة اإلدماجیة التقویمیة 

  الشاملة نھایة السنة، غیر أن ھذا التماشي  وإن تشابھت أدواتھ فإنھ یختلف في طرق إنجازه وأھدافھ .

مشاركة شبكات بمعاییر التصحیح المرتبطة الوضعیات اإلدماجیة التقویمیة (تقویم المقطع): یكون الھدف منھا  –1.2.5

رتكز على  ُ یة بالغة. فالتقویم الذاتي و الثنائي وتقویم األقران الم ّ التالمیذ في تقویم أعمالھم وتحلیلھا ویكتسي ھذا األمر أھم

ینبغي  اعتباره من الكفاءات التي نسعى ، تحقیق المؤشراتوالتأكد من   عاییرحسن االستجابة للمتدریب المتعلمین على 

 .إلى إكسابھا

 ال نعم المؤشّرات المعاییـر                     
   . 4، المؤشر  3، المؤشر  2، المؤشر  1المؤشر  : وجاھـة المنتــوج  1المعیـار 
   . 3، المؤشر  2، المؤشر  1المؤشر  ة : االستعمال السلیم ألدوات المــادّ   2المعیـار 
   . 4، المؤشر  3، المؤشر  2، المؤشر  1المؤشر  : االنسجـام الداخـلـي للمنتــوج  3المعیـار 
   ، 1المؤشر  : معیــار النوعیــــــة  4المعیـار 

  

لقیاس مدي نمو الكفاءة  :  یستعملھا  المعلم  نھایة كل  الفصل، شبكات بمعاییر التصحیح نھایة كل فصل -

ّمیة.كما یمكن تحویل المؤشرات اللفظیة إلى دالالت رقمیة .   الشاملة بعد تقدیم عدد من المقاطع التعل

ننا من الحكم على   شبكات بمعاییر التصحیح للتحقق من اكتساب الكفاءة الشاملة  : - ّ مدي ھي الوسیلة التي تمك

ّخاذ قرارات بیداغوجیة و إداریة.من خالل تحلیل المنمو الكفاءة الشاملة  ّرة وتفسیرھا قصد ات    عطیات المتوف

  )3.2)،(2.2شبكة التصحیح بالمعاییر للحالتین (

 دالالت رقمیة المؤشرات المعیار

 )3الوجاھة (
  4، المؤشر  3، المؤشر  2، المؤشر  1المؤشر 
 6، المؤشر  5المؤشر 

6/
6 

5/
6 4/6 3/

6 
2/
6 

1/
6 0/6 

 0 01 02 03 قمیةالدالالت الر

االستعمال السلیم 
 )3(ألدوات المادة

  4، المؤشر  3، المؤشر  2، المؤشر  1المؤشر 
 0/5 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6، المؤشر  5المؤشر 

 0 01 02 03 الدالالت الرقمیة

 )3(االنسجام
  4، المؤشر  3، المؤشر  2، المؤشر  1المؤشر 
 0/5 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6، المؤشر  5المؤشر 

 0 01 02 03 الدالالت الرقمیة

 1/1 ، 1المؤشر  )1(األصالة 
 01 الدالالت الرقمیة
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ھذه شبكات ذات طابع خاص،  متابعة المرتبطة بمدى تذویت القیم والكفاءات العرضیة:شبكات المالحظة وال -
ن المدرسة تبقى المسؤولة على تذویتھا تشارك الجماعة التربویة والشركاء في تحقیقھا على غیر سابقاتھا، غیر أ

انطالقا من توفیر تلك البیئة التي تجعل باإلمكان معایشة القیم والكفاءات في مسارات التعلم، توافقا مع السیاسة 
،ألنھا الوحیدة التي  تعطینا صورة واضحة عن مدى  08/04التربویة الجدیدة المحددة في القانون التوجیھي للتربیة 

  في " نھایة كل فصل".ح التخرج بشكلھا الكلي ال الجزئي ویتم استعمالھا  تحقق مالم
وتجدر اإلشارة إلى أن مركبات مجاالت القیم والكفاءات العرضیة  محددة سلفا في كل سنة وطور ومرحلة ، 

ّ تذویتھا خالل الفترات السابقة أثناء التعلم،انطالقا من ال . أنظر شبكة العامة یقوم المعلم بتحدید دالالتھا  التي تم
 . كما یمكن تحویل الدالالت اللفظیة المرتبطة بالقیم والمواقف إلى  دالالت رقمیة .  الجدول أدناه

 نموذج لشبكة المالحظة والمتابعة لتقویم مجال المواقف والقیم ومیدان الكفاءات العرضیة

مجال القیم والكفاءات و  الرقم
 دالالت میدان الكفاءات العرضیة

 متعثر نام یزمتم

1 

 الھویة الوطنیة

    یقف للعلم باحترام 
    یتحدث بلغة عربیة سلیمة 2
    یفشي السالم والتحیة 3
    ینشد النشید قسما بشكل سلیم 4
    یتفاعل مع احتفاالت األعیاد الدینیة والوطنیة 5
    یحفظ سور القرآن المدروسة 6
    ألحادیث النبویة المدروسةیمتثل  ل 7
8 

 المواطـنة

     ه غيیتعاون مع 
    یقبل على العمل التشاركي 9

    یساھم في مختلف األنشطة الثقافیة 10
    ینتھج أسالیب الحوار 11
    یتحلى بالصدق 12
    یحافظ على البیئة 13
    ینضبط مع  اآلداب العامة 14
15 

 مالتفتح على العال

    یتعایش سلمیا مع اآلخر
    ینبذ العنف 16
    اآلخریحترم موقف   17
    في الفوجیقبل تداول القیادة  18
    یمارس مبدأ الترجیح في الفوج 19
20 

 الطابع الفكري
    

    یبدي أفكارا متطابقة مع الوضعیات المقترحة علیھ 21
    یعبر عن رأیھ بشكل صریح 22
    یبرھن على صحة رأیھ 23
24 

 الطابع المنھجي

    یختار المساعي المالئمة
    ینضبط مع الزمن المخصّص إلنجاز األنشطة 25
    یرتّب أفكاره. 26
    یساھم في تحضیر العمل 27
    ینظم العمل 28
    یؤدي الوظیفة المطلوبة استجابة للتعلیمات 29
30 

عالطابع.الشخصي/االجتما
 ي

    ینجز العمل بطریقة فردیة
    یساھم في األعمال الفوجیة والجماعیة في المدرسة 31
    یطرح التساؤالت داخل الفوج 32
    یستمع ألفكار األعضاء 33
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    یساھم بأفكاره الخاصة  34
    یبدي عواطفھ تُجاه اآلخر 35
36 

 الطابع التواصلي

ّ مقروء     یكتب بخط
    ح أسئلة قصد االستفساریطر 37
ّف وسائل مختلفة للتواصل 38     یوظ
ل 39 ّ     یتناول الكلمة أمام زمالئھ محترما آداب التدخ
    یعرض المنتج بكیفیة مالئمة 40

  : ل یتم انتقاء دالالت المتابعة والتقویم الخاصة بالقیم والكفاءات العرضیة بعد: التعرف علیھا واجرأتھا خالمالحظة
 عملیة التعلم ، تذویتھا في وضعیات مختلفة.

  
  ملخص الشبكات

  أھمیتھا  المستغل  وقت االستغالل  الوظیفة  نوع الشبكة  الرقم

1/1  

بطاقة مؤشرات 
مركبات 
  المیادین

ضبط سیرورات 
  التعلم

عند بناء المقطع  
  التعلمي

األستاذ  ،المدیر  
  المفتش

استغاللھا في انجاز شبكة  المالحظة -
  ابعة  الخاصة بالقسم.والمت

شبكة  
المالحظة 
والمتابعة  
  خاصة بالقسم

ضبط عملیة بناء 
التعلم حسب كل 

  میدان

عند  تنفیذ 
الوضعیات 

  الجزئیة
  األستاذ

تعدیل منھجیة تقدیم أنشطة  -
  التعلم(حسب كل میدان)

تشخیص وعالج الصعوبات لدى  -
المتعلمین (حسب كل میدان وكل 

  مركبة )

1/2  

شبكة  
مالحظة ال

والمتابعة  
  خاصة بالمتعلم

تقویم اإلدماج 
  حسب كل میدان

أثناء التقویم 
  األستاذ  المستمر

فحص مدى اكتساب وتحكم في   -
الموارد المعرفیة والمنھجیة والكفاءات 

  العرضیة المرتبطة بالمیدان الواحد
تشخیص وعالج الصعوبات حسب   -

  معاییر كل میدان

2/1  
2/2  
2/3  

 شبكات بمعاییر
  التصحیح

التقویم الذاتي 
والثنائي وتقویم 

  األقران
  المتعلم  نھایة المقطع

  و
  األستاذ

  إشراك المتعلمین في تقویم أعمالھم -
تشخیص وعالج الصعوبات لدي  -

  المتعلمین حسب كل معیار
قیاس مدى نمو    اتّخاذ قرارات بیداغوجیة و إداریة. -

  الكفاءة الشاملة
نھایة الفصل أو 

  السنة

03  

شبكة   
المالحظة 

والمتابعة لتقویم 
مجال المواقف 

والقیم 
والكفاءات 
  العرضیة

قیاس مدى تذویت 
القیم والكفاءات 

  العرضیة   

نھایة الفصل أو 
  األستاذ  السنة

تحلل المعطیات وتفسیرھا لقیاس  -
مستوى تذویت القیم والكفاءات 

  العرضیة
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  : اھج الجیل الثانيتصور جدید  للتقویم التشخیصي في من

بشكل عام، ھو محاولة حساب الفارق بین تفق جمیع العاملین في حقل التربیة  على أن التقویم التشخیصي ی            
، ویقصد بھا فحص بوضعیات االنطالقوھي عملیة مرتبطة  الوضعیة المتوخاة (ما ینبغي أن یكون) والوضعیة الحقیقیة،

ھدف الحصول على معلومات وبیانات تمكن من اتخاذ قرارات بیداغوجیة حول التعلم الالحق، الوضعیة السابقة وتحلیلھا ب
 ّ   مي الجدید.ومنھ تقدیر الخصائص الفردیة للشخص، التي یمكن أن تؤثر إیجابا أو سلبا على المسار التعل

ح الكثیر من التساؤالت، من حیث ھذه الرؤیة للتقویم التشخیصي ال یختلف فیھا اثنان غیر أن  ممارسات ھذا التقویم تطر 
  !  ...الغایة والكیف

فھو یمارس عن طریق عرض مجموعة تطبیقات أو تمارین لفحص مدى اكتساب المتعلمین  مھما كان محل التقویم     
 للموارد المعرفیة في الغالب، ھذا من حیث الكیف أما من حیث الغایة فتبقى یكتنفھا الكثیر من الغموض حیث أن التساؤل

المطروح یكون بالشكل التالي " بعد تشخیص النقائص ما العمل؟ ھل نتوجھ للعالج؟وكیف؟ وما مصیر بقیة المتعلمین 
  غیر المعنیین بالعالج ؟ .

  وإضافة إلى ما سبق ذكره وجب طرح التساؤالت اآلتیة:      

  من المواقع المذكورة سلفا، وھو ما یمثل الالزم لالستجابة لھذا التقویم في كل موقع  االستعدادھل المتعلم یتوفر على
 ضغطا شدیدا على المعلم والمتعلم على حد السواء.؟ 

  ّعلمیة؟ التقویمما طبیعة  المقدم  للمتعلمین سواء بدایة السنة أو الفصول أو بدایة الحصص الت
  ي القسم الواحد بین المراد تشخیص مواردھا في بدایة السنة مع وجود اختالف في طبیعة المتعلمین فالكفاءة ما

 المنتقلین والمعیدین؟ 
  على القسم بناء وضعیات سلیمة لتحقیق ھذا التقویم ؟ الجدید ھل یمكن للمعلم 
  في حالة بروز فرق بین التقویم النھائي والتقویم التشخیصي؟  المعلمینما ردّة فعل 
  م فقط؟ التقویم النھائي و اإلشھادي  للكفاءة على إطالق األحكا دورھل یقتصر 
  نتائج ھذا التقویم  لتشكیل نقطة انطالق ؟ استثمارما مدى 

ولإلجابة على ھذه األسئلة تقترح  مناھج الجیل الثاني إعادة النظر في ممارسة ھذا التقویم وفي كیفیاتھ لیستجیب لما 
  یحقق الغایة من وجوده .

ّمات التالمیذ السابقة )إن الكشف عن الوضعیة المتوخاة یتطلب تحدید موضوع التقویم        أینما كان محل  -(تعل
ّمات لدى المتعلمین وال یمكن في أي حال الوصول إلى ھذا  -التقویم والذي ینبغي أن یصف بكل دقة ما تحقق من تعل

ألنھا  المعبر الحقیقي عن  مدى  النھائي أو الختامي أو التقویم اإلشھادي الھدف إال من خالل االستناد على التقویم 
  الكتساب  (ما ھو كائن)، و على ھذا األساس، فان إجراء تقویم التشخیصي  یقوم على:ا

 نوع التقویم المقصود بإعادة التحلیل والقراءة (اإلطار المرجعي للتقویم التشخیصي ) - تحدید الوضعیة   .1
وتحدید نوع العالجات  إعادة تحلیل وقراءة التقویم المرجعي  بغیر األدوات السابقة بما یسمح بتحدید اإلختالالت .2

 المقدمة انطالقا من نفس الوثائق مع تغییر اآللیات. 
  األطر المرجعیة للتقویم التشخیصي    
 (التقویم التكویني).المالحظة الیومیة للنشاطات الصفیة 
  المجموعات الصغیرة. أداءمالحظة منھجیة االنجاز  وتغییرات  
 . اإلصغاء والتحدث للمتعلمین 
 ي .وتقویم األقران أو التقویم الجماعي  التقویم الذات  
 .تحلیل أداء المتعلمین في التقویم  النھائي  والختامي  
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 .تحلیل نتائج التقویم اإلشھادي  
إن التقویم التشخیصي سیمكن من تصنیف الصعوبات و اإلختالالت ومنھا یمكن اقتراح عالجات مناسبة لكل محل     

ویم التشخیصي  الت استعمال التق ن مح ل م خ" ال لجع ة حصة ...ال ة مقطع ، بدای ة الفصل ، بدای ة السنة، بدای " بدای
ك  ر للنجاح ، وذل ة اكب ن خالل تشجیعھم وإعطائھم ثق المتعلمین على نسق واحد بل لمواجھة  واجباتھم بشكل فعال م

  بوضع أھداف تالئم مستویاتھم.
  كیفیة  تقدیم األنشطة في مرحلة االنطالق؟

  ین مختلفتین: تقدم األنشطة بصورت
   أنشطة عالجیة 
  أنشطة إثرائیة 

  . النشاط العالجي: یتمیز النشاط العالجي بكونھ نشاطا مرتكزا على:   1
  التركیز على المعرفة المفصودة.   -                                         
  كتسبة.التوظیف المباشر للمعرفة الم -                                         

  المرافقة من طرف المعلم أو القرین.  -                                         
  وضوح الخطوات المتبعة. -                                         
  االستعمال المكثف للوسائل واألدوات المساعدة. -                                         

  العمل في مجموعات صغیرة مع التكرار.  -                                         
  التثمین مھما كانت النتائج المحصلة. -                                         

  .  النشاط اإلثرائي: یتمیز النشاط اإلثرائي بكونھ 2
  اج.نشاطا ذا نوعیة یتطلب اإلنت -                                        
  عمال فردیا مستقال.  -                                        

  یقصد بھ التوظیف واالستعمال أو التقییم. -                                        
  یتعامل مع المھارات العقلیة العلیا.  -                                        

  یُثمن فیھ العمل عالي الجودة .  -                                        
  أھداف التقویم التشخیصي للمعلم  

  تنمیة  القدرة على تحلیل المواد التعلیمیة بفاعلیة اكبر .-                                                
  یف ، ولماذا یُعلم ؟تنمیة التفكیر فیما سیُعلم ، وك -                                             
  المساعدة  على  بلورة مؤشرات التعلم بدقة.  -                                             
  استعمال الفارقیة . -                                             

  أھداف التقویم التشخیصي للمتعلم  
  لتعاون مع الرفاق بشكل فعال لتخطي المعیقات. ا -                                             

  التبادل والتكامل.  -                                             
  القدرة على تحدید مواطن الضعف والقوة.-                                              

 االنتماء للفوج. توطین الشعور ب  -                                             
  

  توصیات تتعلق بالتقویم       
                             

 ، وھو ما یفرض  إعداد مؤشرات التقویم قبل الشروع في بناء التعلمات . قیادة التقویم للتعلمـ           
 ناء أنشطة عالجیة.تحدید أسباب تعثرات المتعلمین من خالل طبیعة شبكات التقویم واستغاللھا لبـ           
 تخصیص أنشطة عالجیة فوریة لتخطي العثرات.ـ           
  ، إلعادة صیاغة المنتج باعتماد حصیلة التقویم.     ، الثنائي وتقویم األقران استثمار التقویم الذاتيـ           
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  التطبیـق موضعشروط وضع البرنامج  

 : یةشروط بیداغوج -
: التصمیم: یأتي التصمیم التعلیمي في ھرم الشروط البیداغوجیة الواجب توفرھا لتنفیذ برنامج اللغة العربیة،  من والأ       

ّعلیمیة إلكساب المعرفة والمھارة والمعرفة السلوكیة الفعالة والجذابةحیث  ّھ حسن توظیف الخبرة الت في الوقت نفسھ،  أن
عملھا بمراعاة الوضع الحالي للمتعلم واحتیاجاتھ، ثم تحدید األھداف المرجو الوصول إلیھا ، ثم وتتدرج آلیة التصمیم في 

 رسم الخطوات الواجب  إتباعھا للوصول لتحقیق ھذه األھداف. 
   "علم التعلیم"، الذي  أثبت فعالیتھ استجابة لمتطلبات ) البیداغوجیاو یستمد التحكم في خطوات التصمیم من علم ( 

العصر والناشئة. بشرط أن تكون نتائج ھذا التصمیم معلومة وقابلة للقیاس، وھي خماسیة المراحل (حلل، خطط، طور، 
  نفذ، قیم).

  .وأھداف المقرر: یتضمن تحلیل خصائص المتعلمین وبیئة التعلم   تحلیل* ال   
: یشمل بشكل دقیق الموارد المعرفیة والمنھجیة والقیم والكفاءات العرضیة المقصودة باإلنماء.                                      التخطیط *   
           ة، الوضعیات : یقصد بھ تحدید استراتیجیات التعلم، ویبدأ بوضع تصمیم المقطع التعلمي ( الوضعیة االنطالقی التطویر*   

 الجزئیة، أنشطة اإلدماج والتقویم والوضعیة التقویمیة اإلدماجیة ) وكذا بناء بطاقات التقویم التكویني والنھائي 
یعني تحدید تلك األسالیب والطرائق وكیفیات التواصل فیما بین "المتعلمین والمعلم  والمحتوى المقرر" وتشمل  التنفیذ:*   

 ..واألسالیب المساعدة لتنفیذ الخطةأیضا المواد 
   ) ، دقة تنفیذ المھام( للمتعلم)، تحلیل المعطیات من خالل شبكات المالحظة لألستاذ: یتضمن تقییم األداء ( التقییم *   

ّ اإلنتاج المترجم من خالل  أستاذ) ،التغذیة الراجعة (لألستاذوالمتابعة(    ).األستاذلم ، التقویم النھائي(المتع،متعلم)،  ومن ثم
  ولن یتأتي التصمیم التعلیمي إال من خالل:    

  فھم مكونات المنھاج :  
ج    ّ   *مالمـح التخــر
           المتوسطةح الشامل في نھایة المرحلة الم*الم   

 المتوسط* المحاور الرئیسة للتعلیم    
ج من التعلیم     ّ نات ملمح التخر ّ   المتوسط*مكو
  ن الشخصیةأ ـ میدان تكوی    

  میدان الكفاءب ـ     
  ج ـ میدان المعارف    

  * مخطط الموارد لبناء الكفاءات   
  الكفاءات العرضیة، والمحاور المشتركةو* القیـم،    
  * جدول القیم والكفاءات العرضیة   
  * جدول المحاور المشتركة   

  * جدول البرامج السنویة   
ـم     ّ   * التعل
  * التقویـم :   

  * أدوات التقویـم   
  *وسائط التواصل   
  * النماذج المعروضة في الوثیقة المرافقة    
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: تقتضي الممارسة البیداغوجیة في المقاربة بالكفاءات تنویع التدریس والتعلم النشط، الممارسة البیداغوجیة :ثانیا 
ّعلمیة  وابتكار طرق متعددة توفر للمتعلمین على اختالف قدراتھم فالتنویع یتمثل في استخدام المعلمین لألنشطة التعلیمیة الت

ومیولھم واھتماماتھم واحتیاجاتھم التعلمیة... فرصا متكافئة لفھم واستیعاب المفاھیم واستخدامھا في مواقف الحیاة الیومیة، 
  وجي.كما تسمح بتحمل مسؤولیة تعلمھم وتقییمھم من خالل التعلم الذاتي  وتعلم األقران والتعلم الف

  
  أما التنشیط فھو جملة من الممارسات التي یجب أن یتعلمھا الطفل ویمارسھا ومنھا : 

  * تحمل المسؤولیة ؛   
  * المشاركة في األعمال الفوجیة ؛   
  * القدرة على التخطیط السلیم ؛   
  * تنظیم الوقت وإدارتھ ؛   
  * مشاركة اآلخرین في مشاعرھم ؛   
  بالذات ومھارات اإلیصال والتفاعل مع اآلخرین ؛ * تنمیة مھارة الوعي   
  * تنمیة مھارات التفكیر اإلبداعي والناقد وحل المشكالت ؛   
  * تقدیر قیم الحریة والمساواة والعدل واحترام اآلخر ؛   
  * اتخاذ القرار ؛   
  * المحافظة على البیئة .    

  وتحدیثھا  من خالل مسارین أساسین :وال یتأتى ھذا إال من خالل تغییر الممارسات الصفیة 
  المسار األول : التصمیم التعلیمي السالف الذكر والذي یھدف بالدرجة األولى إلى تحقیق احترافیة األستاذ.

المسار الثاني : إعادة النظر في الممارسات الصفیة، والتي تبدأ أوال بإعادة تنظیم التالمیذ بطریقة مناسبة تؤدي إلى حدوث 
ذلك من خالل توزیع المتعلمین والوقت والمكان وتنظیمھم جمیعا لتحقیق أقصى استفادة ، ویتضمن ذلك توزیع  التعلم و

التالمیذ في مجموعات بطرق متنوعة تھدف إلى التعلم ، إما من خالل التعلم الفردي أو الثنائي أو في مجموعات متجانسة، 
في وضع برنامج الستخدام إمكاناتھا ومواردھا المتاحة في خدمة  أو غیر متجانسة ، ویمكن لإلدارة المدرسیة أن تساھم

  التعلم النشط، ویھدف ھذا النوع من التعلم إلى :
  * جعل التعلم ذي معنى لدي المتعلمین ؛   
  * زیادة التحفیز  وتنمیة الثقة ؛   
  * درء انحباس التعبیر ؛   
  * تنمیة قدرات البحث والتفكیر؛   
  ت االجتماعیة واإلنسانیة ؛* بناء العالقا   
  * تنمیة الرغبة في اإلتقان ؛   
  * تعزیز التنافس االیجابي ؛   
  * تعزیز روح المسؤولیة ؛   
  * اكتساب قواعد وأطر للعمل المنتج .   

  وینتج عن ھذا النوع من التعلم تجاوز جملة من المعیقات منھا :
  * انحباس التواصل ؛    
  ماعي ؛* ضعف التفاعل االجت   
  * اھتزاز الثقة بالنفس ؛   
  * فقدان الدافعیة والرغبة .   
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: یتفق  كل  من التعلم النشط وتنویع التدریس على بعض السمات المشتركة التي تؤكد  عالقة تنویع التدریس بالتعلم النشط

  العالقة االیجابیة والحیویة بینھما وتتضح العالقة من خالل الجدول التالي: 
  

  تنویع التدریس  لتعلم النشطا
  مشاركة المتعلمین في مراحل االنجاز  ایجابیة وفاعلیة المتعلم 

  تنویع األنشطة بما یتالءم مع ھذه األنماط   مراعاة فئات المتعلمین  
  إتاحة  الوقت المناسب لكل متعلم لتحقیق االنجاز   مراعاة سرعة تعلم كل متعلم  

  
لتي تدفع المتعلم إلى المبادرة واألخذ بزمام األمور ضمن االختیارات البیداغوجیة التي  تعتمدھا  : اختیار الطرائق: وا ثالثا

  المقاربة بالكفاءات. وذلك في سیاق مرافقة إیجابیة من طرف األستاذ لیضمن سالمة المسار قبل وأثناء وفي نھایة التعلم.
  
مكتوبة ، صور ، أشرطة سمعیة بصریة ، انترنت، المكتبة : التحكم  في الوسائل و حسن استغاللھا: ( سندات رابعا 

المدرسیة ، اإلذاعة المدرسیة ، المسرح المدرسي ، المكتبات العمومیة ، المعالم األثریة ، دور الثقافة ، األماكن السیاحیة 
  والشواطئ والغابات والصحراء .... الخ ) .

  
ّمی إن العملیة :شروط دیداكتیكیة-   الكفاءات والمادة :یشمل العناصر، من متفاعل نسق عن عبارة ة ھيالتعلیمیة التعل

 العملیة تحدث داخل تحوالت عنھا فتنشأ وتتأثر تؤثر التفاعلیة،  والعالقات ...والمعلم والمتعلم والوسائل والطرائق
  :األسئلة التالیة  عن اإلجابة المؤثرات من خالل ھذه نحصر أن ویمكن التعلیمیة

مالمتع ھو من  - ّ   تھ؟ وقدرا ودافعتیھ الخاصة وظروفھ المركزي عالمھ وما ل
م ھو من - ّ  األدوار؟ تبادل سیتقبل وھل بالمعرفة، عالقتھ وما مواصفاتھ، وما المعل
 الدیداكتیكیة؟ سیستوعبھا المتعلم من خالل الوضعیات التي المعرفة ھي وما -
 

میة  على كل طرف القیام  بدور المنوط بھ ، وبھذه الصفة یشكل ولتحقیق مجموع العالقات المؤسسة للعملیة التعلیمیة ال ّ تعل
  شرطا ضروریا 

 ّم ّمیة ،  العملیة في األساسي یعتبر المتعلم الركن : المتعل  معرفة ینبغي لذا وجودھا، سبب ھو بل التعلیمیة التعل
ّ  سیكولوجیة االستفادة من یمكن الصدد، ھذا وفي .الشّخصي ومشروعھ قدراتھ ووسطھ،  النفس وعلم النمو

 ّ م لدى الجوانب معرفة مختلف على تعیننا العلوم التي من وغیرھا االجتماعي ّ    .المتعل

 ّم م ینبغي :المعل ّ ة بمواصفات یتصف أن للمعل ّ انطالقا من مجموعة من الخصائص  المسندة لھ  تتناسب والمھم
 نحددھا في : 

 القدرة على التخطیط.  -          
ّمیة و أسالیب التقویم.المعرفة الكا    -   فیة بتعلیمیة المادة والطرائق والوسائل واألنشطة التعلیمیة التعل
  مراعاة الفروق الفردیة .   -
  التفتح على البیئة  في نشاطاتھ باستمرار    -

ق .    -          ّ ّال والمشو   التنشیط الفع
  الصبر  على األطفال والتعاطف معھم .    -
  املتھم. عدم التحیّز في مع    -
  االلتزام بأخالقیات المھنة  ومتطلباتھا .    -
  الرغبة والحب لمھنة التعلیم .    -
            

 الرسمیة التربویة والبرامج المناھج في المعرفة المدونة ھي للمتعلمین، تدریسھا یجب التي : إن المعرفة المعرفة .
  الدیداكتیكي . نقلال بواسطة توصیلھا  یتم المدرسیة، في الكتب والمتداولة
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ّمیة : العالقات .   التفاعلیة بین أقطاب العملیة التعلیمیة التعل

ّم بالمتعلم عالقة  تنشیطھا، على ویعمل التعلیمیة العملیة یخدم بما للقیام الطرفین بین یربط ھو ذاك االلتزام الذي :المعل
م مكانة فیحدد ّ م المتعل ّ  .المعرفة أال وھو الثالث القطب وبین بینھما التفاعالت أشكال مختلف سواء،وینظم حد على والمعل
مشكل  لمواجھة السابقة معرفتھ الفرد بھا یوظف التي الكیفیة بھا  ویقصد بھا  التمثالت ، ونعني بالمعرفة: المتعلم عالقة
 بھا یصطدم التي لومواجھة المشاك الظواھر بتفسیر للفرد تسمح التي المعرفیة أو تلك المنظومة .معینة وضعیة في معین

   .محیطھ في
 إلى تخضع فھي ھذا المنطلق ومن المتعلم، مستوى مع وتكییفھا بتحضر المعرفة فالمعلم مطالب بالمعرفة: المعلم عالقة

 نفسھ المعرفي بالضرورة المحتوى لیس المتعلم یكتسبھا التي المعرفة محتوى فإن وعلیھ،.الخاص وطابعھ تصور األستاذ
 .مختصال یتعاطاه الذي

 
ّمیة وجب التذكیر أنھ البد من توفر شرط البیئة السلیمة  ولتحقیق التفاعل الكامل بین العناصر المكونة للعملیة التعلیمیة التعل

" كل العوامل المؤثرة في عملیة التدریس وتسھم في تحقیق المناخ الجید للتفاعل االیجابي  بین كل من المعلم ، ویقصد بھا 
الدراسیة، فتحفز المعلم لیؤدي رسالتھ وتزید من اعتزاز المتعلم بمدرستھ والوالء لمجتمعھ وتطوع والمتعلم والمادة 

 المعرفة للدارس ".
  
ّعلمیة، وتستخدم بغرض مساعدة المتعلمین  الوسـائل التعلیمیة التعلمیة : - ھي كل ما یستعان بھ في المواقف التعلیمیة الت

م وتنمیتھا وھي متنوعة أھمھا :الكتاب المدرسي، قصص، نصوص، مشاھد.../ على بناء تعلماتھم و ترسیخ مكتسباتھ
السبورة ،واأللواح الخاصة/المشاھد والصور والرسوم/الكتب شبھ مدرسیة /المجالت والجرائد/ الملصقات والالفتات 

  /التسجیالت المختلفة ( السمعیة والبصریة، أشرطة صوتیة، أفالم...).
  ال .الوسائل اإلعالم واالتص

زیادة على ما توفره البیئة المدرسیة من األشیاء  الحقیقیة سواء كانت نباتیة مثل األزھار أو حیوانیة كالقط و العصفور أو 
أغراض مادیة كـ : المجسمات و الخرائط/ صور الشخصیات واألعالم الوطنیة والعالمیة / المعالم األثریة و السیاحیة / 

األفالم و الشرائح / أجھزة الحاسوب اآللي ، یراجع الحاسوب / البرامج اإلذاعیة ... الشفافات / أجھزة عرض الصور و 
  االسطوانات ، التمثیلیات /الرحالت /المعارض ( معرض الكتاب ، الصناعات التقلیدیة ، زیارة المتاحف) .

ھایة: نوعھا، جودتعلى الشروط اآلتیرتكز اختیار الوسیلة التعلیمیة   ضوابط اختیار الوسیلة التعلیمیة: –  
  نجاعتھا، تناسبھا،  تجربتھا.        

إن تنفیذ مناھج الجیل الثاني یتطلب تقبل القائمین على تربیة النشء لھذا اإلصالح أوال، ومنھ یمكن  قیادة التنظیم التربوي :
سم  على حدّ السواء، لیتماشى  المتعلمین بنجاح، وھو ما یفرض على القائمین إعادة النظر في التنظیم التربوي للمدرسة والق

 والمنظور الجدید للمقاربة المعتمدة لتتمكن المدرسة من القیام بالمھام المسندة لھا.
م المدرسة أعمالھا لیتم االنتقال من مفھوم الرئاسة والتسییر التقلیدیین إلى مفھوم القیادة  تنظیم المـدرسة: - ِ ّ یجب أن تنظ

  الجماعیة الذي یقوم على:
  إعداد مسبق لما سیتم انجازه .  طالتخطی
  تحدید آلیات انجاز العمل وتجنید الموارد وتوزیع المھام على الفریق التربوي ، وكل الشركاء  التنظیم
  توجھ العملیة التربویة المنبثقة عن مشروع المؤسسة في االتجاه الصحیح .  التوجیھ
  فاعلة لتحقیق أھداف المشروع التربوي في المدرسةإیجاد العالقات بین المدرسة ومختلف األطراف ال  التنسیق
  التقییم بھدف اإلصالح والتعدیل وصوال إلى تحقیق األھداف المستھدفة   المراقبة

  
  وتبرز القیادة من خالل:   
  .تحقیق التفاعل االیجابي مع المحیط بكل مكوناتھ ، وخلق الجو االجتماعي مساعد .  

 علمین على األقسام ، وتشكیلھا مراعاة لمصلحة المتعلمین بالدرجة األولى ـ التحكم في معاییر توزیع المت
  ـ برمجة أنشطة ثقافیة وریاضیة.

  االنفتاح و التعاون بین المدرسة وشركائھا الخارجیّین . 
  توسیع مجال الحیاة المدرسیة وتحقیق االنفتاح على المحیط الخارجي   
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ق األھداف المسطرة وتمكین المتعلمین من تنمیة كفاءاتھم في ظروف مالئمة، لیصل المدرس إلى تحقی تنظیم القسـم : - 
  ینبغي تحقیق بعض الشروط فعلى مستوى ھذا الفضاء یراعى فیھ حاجة المتعلمین الجسمیة والنفسیة والتواصلیة ومنھا :

  اإلنارة والتھویة والتدفئة. - 
  ن .النظافة وجمالیة  الفضاء بما یناسب مستوى المتعلمی - 
  أو مستطیل مفتوح ، أو دائرة،    Cتنویع وضعیات الجلوس حسب مقتضیات الحاجة ، فتكون على شكل   - 
  أو صفوف إن دعت الحاجة...  إلخ  
  أنشاء فضاءات افتراضیة (كن المطالعة،ركن األشغال الیدویة والفنون، وركن المعلومات ...إلخ .  - 
  .العمل في مجموعات مصغرة ( أفواج )  - 
  اعتماد معاییر علمیة لتشكیل األفواج الصغیرة. - 
م مراعاة للفارقیة. -  ُّ   توفیر فرص التعل
 تثمین أعمال التالمیذ والترویج لھا  . - 
  تنویع أسالیب التنشیط وطرائق التدریس المحفزة على البحث و التفكیر و اإلبداع  - 
  انتقاء الوسائل تعلیمیة . - 

  شروع البیداغوجي .... للمؤسسة .وكل ھذا یخدم ترقیة الم
 
: تواجھ النظم التربویة تحدیات متعددة، ولعل أھمھا قدرتھا على تحدید دور المدرسة ووظیفتھا في تكوین المدرسین -

المجتمع لبلوغ ھدف الحق في التعلم أوال، ثم تنمیة القدرة على مواصلة التعلیم، وھو ما یبرز أھمیة مسایرة التكوین 
إلصالح، ویتفق الكل على أن التكوین یعزز انضمام األطراف التربویة إلى عملیة التغییر التي یجریھا النظام لمتطلبات ا

  التربوي من جھة، ویطور تمثل العمل وتجوید الممارسة التربویة من جھة ثانیة، ویضمن إكساب كفاءات قابلة للتحول. 
  
اال مالئما إلدماج المكتسبات اللغویة وتطویر میادینھا وذلك عن تعتبر النشاطات الالصفیة مج :غیر الصفیةالنشاطات  -

طریق المشاریع الھادفة والمناسبة لمستویات المتعلمین و نشاطاتھم . فاالستعمال اللغوي عن طریق النشاط المسرحي 
ساعد على تطویر قدرة یوفر فضاء مناسبا للتدرب على النطق السلیم ومراعاة التنغیم المناسب والمواقف التعبیریة ، كما ی

االستماع الجید المؤدي إلى فھم معاني النصوص، والتفاعل معھا واتخاذ المواقف في شأنھا .وعلى مستوى اإلنتاج الكتابي 
فإن بطاقات المالحظة الموظفة خالل الزیارات العلمیة والتربویة، تساعد على توظیف اللغة في االتجاه الصحیح وفي 

  تجاوز الصعوبات المطروحة .مختلف وضعیات الحیاة ل
كما أن النوادي المختلفة تسھم في دفع المتعلمین إلى اإلنتاج الكتابي وإبرازه. ویمكن عد الكثیر من األنشطة الالصفیة 

  والتي بإمكانھا تطویر األداء اللغوي عند المتعلم نذكرھا على سبیل المثال ال الحصر :
لمسرح المدرسي، المكتبة، الزیارات، المراسلة، الحفالت، اللوحات اإلشھاریة، المجموعات الصوتیة، اإلذاعة المدرسیة، ا

  أشرطة سمعیة بصریة، الوسائل التكنولوجیة .
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