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   ةتقديم المادّ 1.
لذا، فإّن تعليمھا وتعلّمھا يكتسي أھّمية بالغة، . يادة الوطنيةّكبات الھوية الوطنية الجزائرية، وأحد رموز السّ سمية، وإحدى مرغة الوطنية الرّ العربية ھي لغة المدرسة الجزائرية، واللّ 

  .ادّ ، وكّل نقص في اكتسابھا يؤّدي ال محالة إلى اكتساب ناقص في تلك المووالتحّكم في ملكتھا أمر ضروري، لكونھا كفاءة عرضية، كّل المواد التعليمية في حاجة إليھا
  مرحلة التعليم المتوّسطفي  الماّدةغايات  1.1

 ي حاجاتھملبّ ي ھم بماوتوسيع معارف ،يوالوجدانتغذية البعد الثقافي غوية للمتعلّمين وإثرائھا، ودعم المكتسبات اللّ  ط إلىغة العربية في مرحلة التعليم المتوسّ يرمي تدريس اللّ      
 ّمةالروحية لألاألخالقية وغرس القيم ، ودوات المنھجية والفكريةحّكم في األبالتّ فوي والكتابي، وصقل شخصياتھم الشّ  واصل اليوميّ للتّ  عتمادھا وسيلةوا ،المدرسية واالجتماعية

  .اواالعتزاز بأمجادھ، وتذّوق جماليات آدابھا وفنونھا، ةالجزائري
  . لخروج بھا إلى أفق أوسعواواصل غة العربية لغة التّ ھو جعل اللّ  ،المنھاجسعى إليه كن القول أّن ما يويم

أن يغيّر من أساليب ممارسته التعليمية  ،وعليه إذن. غة أساسا، ثّم بمساعدة باقي المدّرسينمدّرس اللّ والمدرسة بالدرجة األولى،  عاتق وعلى ھذا األساس، فإّن ھذه المسؤولية تقع على
يجري في المنظومات ما على باالطالع غات، وھذا يتطلّب منه تحيين معارفه في مجال تعليمية اللّ . ماوقواعدھ والكتابيةوية لشفغة اللّ اطرائق إكساب المتعلّمين داخل القسم، فيعتمد 

  .   مجالھذا اجحة عبر العالم في عليمية النّ التّ 
إلى التعّمق في مفاھيمھا، والتحّكم أكثر في  غة في مرحلة المتوّسط يھدفتعلّم اللّ  فإنّ لذا،  .الستكمالهعليم المتوّسط مرحلة التّ وتأتي  ،ھو دأب المدرسة االبتدائية أيضا ،وھذا التوّجه

  .ةويغالملكة اللّ  سعيا إلى اكتساب ھاتقواعدھا واستعماال
  الكتابي  واإلنتاجالمكتوب  فھم وإنتاجه،ق فھم المنطو :المتمثلة في الماّدة ن التي تھيكل م في كفاءات المياديم أن يتحكّ للمتعلّ  ال بدّ  ولتحقيق ھذه األھداف،

  مساھمة الماّدة في تحقيق الملمح الشامل 2 .1
غوية لّ لالكفاءات ابناء بشكل يساھم في  التعلّماتتدّرج تلذلك،  .الغرض األسمى الذي تسعى كّل المواد التعليمية في ھذه المرحلة إلى تحقيقهط لتعليم المتوسّ ا تخّرج منملمح اليشّكل    
  .النفاذ بھا في غيرھا من التعلّمات في مختلف الموادمتعلّم من تمّكن ال التي

  دةطبيعة الموارد المجنّ  3 .1
أيضا من محيطه تقيھا يساألنماط المختلفة من النصوص المقّررة؛ كما  منتظمة، من نحو وصرف وبالغة تھيكليستقي المتعلّم موارده من التعلّمات التي يتلقاھا في المدرسة بصفة   

ومرافقتھم  ارھم ووجدانھم،ـن مكنونات أفكع، ومنحھم حّرية التعبير "تمثالت المتعلّمين" ودور المدرسة في ھذا السياق، ھو تصحيح .، ال سيما من وسائل التواصل الحديثةاعياالجتم
غة المكتوب، وال ي بلغة سليمة ال تكون استنساخا للفوالشّ يكتسب جرأة الحديث  تواصل الحّر المبدع، حتّىغوية والقوالب الجاھزة إلى أفق الّ بيداغوجيا في مسار تحويل حفظ القواعد اللّ 

  . ھجيـنا من لغات عديدة
  األخرى م في الموادّ في التحكّ  الماّدةإسھام  4. 1

المفاھيم التي تھيكل ھذه المواد، على  ا تمّكنه من إدراكفأنماط النصوص التي تعلّمھ. المواد األخرى كفاءة عرضية تسھم في اكتسابل اللغة العربية من حيث ھي لغة التدريس تمثّ    
والنص الوصفي يساعده على إدراك  ستيعاب دروس العلوم والتكنولوجيا،أحداث التاريخ وتسلسلھا، والنص التفسيري يعينه على ا يمّكنه من إدراكالنّص السردي  سبيل المثال، 

  .ياضياتر عليه فھم الكثير من مسائل الرّ ييسّ المنطق، و كسبهيالحجاجي  الطبيعية، بينما النصّ  اخصائص الكثير من مناطق العالم في دراسة الجغرافي
  .غة بالدرجة األولى، ألنّھا وسيلة التعبير عن األفكار والوجدانإلى جانب ذلك، فإّن ھيكلة الفكر مرتبط باللّ 
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  )المرحلة، الطور، السنة(مالمح التخّرج الخاّصة بالماّدة  .2
   تقديم   1.2

ن يطّلع روري ألذا، من الض.ى إرسائھا عند المتعلّمملمح التخّرج ھو ترجمة للغايـات التي رسمھا القانـون التوجيھي للتربية، ويُترجم الملمح بدوره إلى كفاءات تسعى كّل ماّدة دراسية إل
  . أن يطّلع على مالمح التخّرج السنوية، وذلك قصد إعداد مخطّط التعلّمات السنويالتخّرج من المرحلتين المكّونتين للتعليم األساسي، قبل  األستاذ على مالمح

 
 مالمح التخّرج من التعليم األساسي 2.2

 
 
 
 
  

  ملمح التخّرج من التعليم االبتدائي  ملمح التخرج من التعليم األساسي  
 الكفاءة الشاملة

  
  الميادين

درا على استعمال اللغة يكون المتعلم قا في نھاية مرحلة التعليم المتوسط،*
العربية كأداة للتفكير واكتساب المعارف األدبية والعلمية وتبليغھا  مشافھة 

عبر ، وتوظيفھا في وضعيات تواصلية دالة و بأساليب مختلفة وكتابة 
  .الوسائط التكنولوجية

يكون المتعلم قادرا على استعمال اللغة  في نھاية مرحلة التعليم االبتدائي،*
كأداة الكتساب المعارف وتبليغھا مشافھة وكتابة بشكل سليم، في  العربية

  .وضعيات  دالة من الحياة االجتماعية، واستعمالھا عبر الوسائط التكنولوجية

  فھم المنطوق 
  وإنتاجـه

يفھم  مضمون الخطاب المنطوق من أنماط متنوعة ويتجاوب معھا، *
رأيه، موّضحا ومعلال ويتواصل مشافھة بوعي وبلسان عربّي معبّـرا عن 

وجھة نظره ، في المواقف األدبية والعلمية وعبر مختلف الوسائط وفي 
  .سياقات مختلفة

يفھم خطابات منطوقة من أنماط متنوعة ويتجاوب معھا،  من شتى الوسائط *
  .وفي سياقات مختلفة

يتواصل بلسان عربّي ويعبّـر عن رأيه، ويوّضح وجھة نظره ويعلّلھا، في *
  .ف اليومية وعبر مختلف الوسائط وفي سياقات مختلفةالمواق

، صا أدبية وعلمية مركبة ويفھمھايقـرأ  قراءة تحليلية نقدية واعية نصو*  فھم المكتوب
  .من وسائط مختلفة مشكولة أو غير مشكولة

يقـرأ نصوصا مختلفة األنماط ويفھمھا، قراءة مسترسلة واعية،  من وسائط * 
  .مشكولة مختلفة مشكولة أو غير

. ينتج كتابة نصوصا منسجمة في سياقات مختلفة، أدبية، علمية، ثقافية*  اإلنتاج الكتابي  
  .ومشاريع لھا دالالت اجتماعية

يتواصل كتابة بنصوص منسجمة من مختلف األنماط، وينجز مشاريع كتابية * 
  لھا دالالت اجتماعية
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  ط مالمح التخّرج من أطوار التعليم المتوسّ  3.2
المتوّسط 3الطور  ملمح التخّرج من التعليم األساسي  ملمح التخّرج من    المتوسط 1الطور  ملمح التخّرج من  المتوسط 2الطور  ملمح التخّرج من 

الكفاءة 
  الشاملة

في نھاية مرحلة التعليم المتوسط،
يكون المتعلم قادرا على استعمال 

اللغة العربية كأداة للتفكير واكتساب 
ف األدبية والعلمية وتبليغھا  المعار

مشافھة وكتابة بأساليب مختلفة  
وفي وضعيات تواصلية دالة ، 

وتوظيفھا عبر الوسائط 
  .التكنولوجية

الطور الثالث من التعليم المتوسطفي نھاية
يتواصل مشافھة  في وضعيات مركبة  بلسان 
عربّي، ويقـرأ قراءة  مسترسلة منغمة تحليلية 

صوصا متنوعة األنماط مشكولة واعية  ونقدية ن
جزئيا  ويفھمھا ، وينتج نصوصا كتابية منسجمة 

موظفا رصيده اللغوي  في وضعيات تواصلية 
  .دالـة

الطور الثاني من التعليم في نھاية
يتواصل مشافھة في وضعيات  المتوسط

مركبة  بلسان عربّي، ويقـرأ قراءة 
مسترسلة منغمة تحليلية واعية  نصوصا 

األنماط مشكولة جزئيا  ويفھمھا، متنوعة  
وينتج نصوصا كتابية  منسجمة موظفا 
رصيده اللغوي، في وضعيات تواصلية 

 .دالـة

الطور األول من التعليم في نھاية
يتواصل مشافھة بلسان  المتوسط،

عربّي ، ويقـرأ قراءة مسترسلة منغمة 
نصوصا متنوعة األنماط مشكولة 
كتابية جزئيا  ويفھمھا، وينتج نصوصا 

منسجمة موظفا رصيده اللغوي في 
  .وضعيات تواصلية دالـة

الكفاءات 
 الختامية

يفھم  مضمون الخطاب المنطوق
من أنماط متنوعة ويتجاوب معھا، 
ويتواصل مشافھة بوعي وبلسان 
عربّي معبّـرا عن رأيه، موّضحا 

ومعلال وجھة نظره، في المواقف 
األدبية والعلمية وعبر مختلف 

  .وفي سياقات مختلفة الوسائط

بلسان عربّي ولغة يتواصل مشافھة بوعي
منسجمة، يفھم ويحلل مضمون الخطاب 
. المنطـوق من أنماط متنّوعة، ويتفاعل معه
وينتج خطابـات شفھية مسترسلـة  محترما 

أساليب تناول الكلمة في وضعيـات تواصلية 
  .دالّـة

ولغة يتواصل مشافھة  بلسان عربّي
ھم مضمون الخطاب منسجمة، ويف

المنطوق من أنماط متنوعة، ويتفاعل 
وينتج خطابات شفھية محـترما .  معه

أساليـب تناول الكلمة، في وضعيات 
  .تواصلية دالّة

يتواصل مشافھة بلسان عربّي، ويفھم 
معاني الخطاب المنطوق  من أنماط 

متنوعة ويتفاعـل معـه، وينتج 
خطابات شفھية محـترما أساليـب 

الكلمة، في وضعيات تواصلية تناول 
  .دالّة

يقـرأ قراءة تحليلية نقدية واعية، 
نصوصا أدبية وعلمية مركبة 
ويفھمھا، من وسائط مختلفة 

  .مشكولة أو غير مشكولة

يقرأ قراءة مسترسلة منغمة تحليلية واعية ونقدية 
نصوصا نثرية وشعرية متنّوعـة األنماط، 
ه لمعانيھامحترما عالمات الوقف ويعبّر عن فھم

ويعيد تركيبھا بأسلوبـه ومضمونھا، ويلّخصھا 
ويصدر في شأنھا أحكامـا،  ال تقـّل عن مئتي 

  . وستين كلمة مشكولة جزئيا

يقرأ قراءة مسترسلة منغمة تحليلية واعية 
نصوصا نثرية وشعرية، متنوعة األنماط،
محترما عالمات الوقف، ويعبّر عن فھمه 

صھا بأسلوبه، لمعانيھا ومضمونھا، ويلخّ 
ال تقـّل عن مئتي وعشرين كلمة مشكولة 

  جزئيا،

يقرأ قراءة مسترسلة منغمة نصوصا 
نثرية وشعرية متنّوعة األنماط، 

محترما عالمات الوقف، ويعبّر عن 
فھمه لمضمونھا، ال تقـّل عن مائة 

  .وثمانين كلمة مشكولة جزئيا

ينتج كتابة نصوصا منسجمة في 
، علمية، سياقات مختلفة أدبية

ومشاريع لھا دالالت . ثقافية
  .اجتماعية

ينتج كتابة نصوصا منسجمة متنّوعة األنماط، ال 
مع التحكم في  سطرا بلغة سليمة، 16تـقّل عن 

في وضعيات تواصلية  خطاطات كل األنماط
  .دالّة

ينتج كتابة نصوصا منسجمة متنّوعة 
مع التحكم في األنماط بلغة سليمة ، 
نصوص الحوارية خطاطات أنماط ال

والتوجيھية والتفسيرية والحجاجية  
سطرا،  في  14و  12تتراوح بين 

 .وضعيات تواصلية دالّة

ينتج كتابة نصوصا منسجمة متنّوعة 
مع التحكم في  األنماط بلغة سليمة،

ال تقّل  خطاطة نمطي السرد والوصف
أسطر، في وضعيات تواصلية 10عن 
  .دالّة
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  ج من سنوات التعليم المتوّسطرّ مالمح التخ 4.2   

ملمح التخّرج من مرحلة   
  التعليم األساسي

 3الطـــور ّرج من ملمح التخ
  1الطـور ّرج من ملمح التخ  من التعليم المتوّسط 2الطـــور  من ّرجملمح التخ  من التعليم المتوّسط

  من التعليم المتوّسط
    1السنة   02السنة   03السنة   4السنة 

  الكفاءة
  لشاملةا

في نھاية مرحلة التعليم 
يكون المتعلم  المتوسط،

قادرا على استعمال 
اللغة العربية كأداة 
للتفكير واكتساب 
المعارف األدبية 

والعلمية وتبليغھا  
مشافھة وكتابة 

بأساليب مختلفة  وفي 
وضعيات تواصلية 

وتوظيفھا عبر   ،دالة
  .الوسائط التكنولوجية

 السنة الرابعة منفي نھاية 
يتواصل  التعليم المتوسط

مشافھة  في وضعيات 
مركبة  بلسان عربّي، 

مسترسلة ويقـرأ قراءة 
ونقدية  تحليلية واعيةمنغمة 

نصوصا متنوعة األنماط 
 .مشكولة جزئيا  ويفھمھا
وينتج نصوصا كتابية 

منسجمة موظفا رصيده 
اللغوي  في وضعيات 

  .تواصلية دالـة

السنة الثالثة من في نھاية 
يتواصل  يم المتوسطالتعل

مشافھة في وضعيات 
مركبة  بلسان عربّي، 
ويقـرأ قراءة مسترسلة 

تحليلية واعية  منغمة 
نصوصا متنوعة  األنماط 
 .مشكولة جزئيا  ويفھمھا
وينتج نصوصا كتابية  

منسجمة موظفا رصيده 
في وضعيات   ،اللغوي

  .تواصلية دالـة

السنة الثانية  من في نھاية 
يتواصل  ط،التعليم المتوس

مشافھة بلسان عربّي، ويقـرأ 
منغمة قراءة مسترسلة 

متنوعة نصوصا   تحليلية 
األنماط مشكولة جزئيا  

ويفھمھا، وينتج نصوصا 
كتابية  منسجمة موظفا 

رصيده اللغوي في وضعيات 
  تواصلية دالـة

الّسنة األولى من في نھاية 
يتواصل  التعليم المتوسط،

رأ مشافھة بلسان عربّي ، ويقـ
قراءة مسترسلة منغمة  

نصوصا متنوعة األنماط 
مشكولة جزئيا  ويفھمھا، 

وينتج نصوصا كتابية  
منسجمة موظفا رصيده 

اللغوي في وضعيات تواصلية 
  .دالـة

الكفاءات 
  الختامية

يفھم  مضمون الخطاب 
المنطوق من أنماط 
متنوعة ويتجاوب 
معھا، ويتواصل 

مشافھة بوعي وبلسان 
عن رأيه، عربّي معبّـرا 

موّضحا ومعلال وجھة 
نظره ، في المواقف 

األدبية والعلمية وعبر 
مختلف الوسائط وفي 

  .سياقات مختلفة

  يتواصل مشافھة بوعي
بلسان عربّي ولغة 

ويحلل منسجمة، يفھم 
مضمون الخطاب 

من أنماط  المنطـوق
. متنّوعة، ويتفاعل معه

وينتج خطابـات شفھية 
مسترسلـة  محترما أساليب 

اول الكلمة في وضعيـات تن
  .تواصلية دالّـة

يتواصل مشافھة  بلسان 
ولغة منسجمة،  عربيّ 

ويفھم مضمون الخطاب 
طوق من أنماط المن
  .ويتفاعل معه ،تنوعةم

وينتج خطابات شفھية 
محـترما أساليـب تناول 

الكلمة، في وضعيات 
  .تواصلية دالّة

  
  

يتواصل مشافھة بلسان 
 ولغة منسجمة، ويفھم عربيّ 

مدلول معاني الخطاب 
 تنوعة من أنماط مالمنطوق، 

وينتج . ويتفاعل معه
خطابات شفھية محـترما 

أساليـب تناول الكلمة، في 
  .وضعيات تواصلية دالّة

  
  
  

يتواصل مشافھة بلسان 
عربّي، ويفھم معاني الخطاب 

متنوعة المنطوق  من أنماط 
ويتفاعـل معـه، وينتج 

خطابات شفھية محـترما 
تناول الكلمة، في  أساليـب

  .وضعيات تواصلية دالّة
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يقـرأ قراءة تحليلية 
نقدية واعية، نصوصا 
أدبية وعلمية مركبة 
ويفھمھا ، من وسائط 

مختلفة مشكولة أو غير 
  .مشكولة

مسترسلة منغمة يقرأ قراءة 
ونقدية تحليلية واعية 

وشعرية نصوصا نثرية 
متنّوعـة األنماط، محترما 

ر عن عالمات الوقف ويعبّ 
فھمه لمعانيھا ومضمونھا، 

ويعيد تركيبھا ويلّخصھا 
ويصدر في بأسلوبـه،  

ن ال تقـّل ع  شأنھا أحكامـا،
مئتي وستين كلمة مشكولة 

  .جزئيا

مسترسلة  يقرأ قراءة
تحليلية واعية   منغمة

نصوصا نثرية وشعرية، 
األنماط، محترما متنوعة 

عالمات الوقف، ،ويعبّر 
عن فھمه لمعانيھا 

ويلّخصھا  مونھا،ومض
مئتي  ال تقـّل عنبأسلوبه، 

وعشرين كلمة مشكولة 
  ،جزئيا

مسترسلة منغمة يقرأ قراءة 
تحليلية نصوصا نثرية 

متنوعة األنماط،  وشعرية
 محترما عالمات الوقف، 

لمعانيھا ويعبّر عن فھمه 
ال تقـّل عن ومضمونھا، 

  .مشكولة جزئيا ئتي  كلمةم

يقرأ قراءة مسترسلة منغمة 
وصا نثرية وشعرية نص

محترما متنّوعة األنماط، 
ويعبّر عن عالمات الوقف، 
ال تقـّل عن فھمه لمضمونھا، 

مائة وثمانين كلمة مشكولة 
  .جزئيا

ينتج كتابة نصوصا 
منسجمة في سياقات 

مختلفة  ، أدبية، 
. علمية، ثقافية

ومشاريع لھا دالالت 
  .اجتماعية

ينتج كتابة نصوصا 
نماط، منسجمة متنّوعة األ

سطرا بلغة  16ال تـقّل عن 
سليمة، مع التحكم في 

خطاطات كل األنماط في 
  .وضعيات تواصلية دالّة

ينتج كتابة نصوصا 
منسجمة متنّوعة األنماط 
بلغة سليمة ، مع التحكم 

التفسير  نمطي في خطاطة
 14ال تقّل عن الحجاج و

في وضعيات  سطرا، 
   .تواصلية دالّة

ة ينتج كتابة نصوصا منسجم
متنّوعة األنماط بلغة سليمة ، 
مع التحكم في خطاطة نمطي 
الحوار والتوجيه  ال تقّل عن 

سطرا  في وضعيات   12
  . تواصلية دالّة

ينتج كتابة نصوصا منسجمة 
متنّوعة األنماط بلغة سليمة، 

مع التحكم في خطاطة نمطي 
السرد والوصف ال تقّل عن 

أسطر، في وضعيات  10
  .تواصلية دالّة
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  مصفوفـة المـوارد المعرفيـة. 3
  تقديـم 1.3

وشعرية، التي ينبغي إرساؤھا لدى المتعلّم لبناء  ريةمخطّط الموارد ھو مصفوفة المحتويات المعرفية والمنھجية التي تھيكل مختلف المفاھيم اللغوية واألدبية، من نحو وصرف وإمالء، ونصوص نث
  .في المنھاج مختلف الكفاءات والقيم المنصوص عليھا

  جدول مصفوفة الموارد المعرفية 2.3

مـوارد بناء الكفـاءات الكفاءات الختامية الميادين األطوار
 موارد منھجية موارد معرفية

الطور 
 األّول

فھم 
المنطوق 
  وإنتاجه

يتواصل مشافھة بلسان عربّي، ويفھم معاني الخطاب 
تج المنطوق  من أنماط متنوعة ويتفاعـل معـه، وين

خطابات شفھية محـترما أساليـب تناول الكلمة، في 
  .وضعيات تواصلية دالّة

خطابات متنوعة مرتبطة بالحياة المدرسية  -
  . واليومية العامة

  قواعد الخطاب الشفوي -

  .ـ تناول الكلمة بلباقة . ـ مراعاة حديث اآلخر
  ـ التعبير بنظام.ـ ضبط النفس أثناء التواصل 

ام الم اة مق ار  و ـ مراع نيف األفك ـ تص خاطب
  .ترتيبھا و نقدھا

فھم 
 المكتوب 

يقرأ قراءة مسترسلة منغمة نصوصا نثرية وشعرية 
متنّوعة األنماط، محترما عالمات الوقف، ويعبّر عن 

فھمه لمضمونھا، ال تقـّل عن مائة وثمانين كلمة 
  .مشكولة جزئيا

  نصوص وصفية نثرية وشعرية -
  ةنصوص سردية نثرية وشعري -

  خطاطة النّص الوصفي  -:نحو النص
  عالمات الوقف -خطاطة النّص السردي  -
  الرصيد اللغوي -

  :نحو الجملة
ل - ة الفع وبات  -أزمن ات -المنص  -المرفوع

  التوابــع
  الرسم اإلمالئي: اإلمالء

  
  
  
  

  

  

  القراءة الجھرية المناسبة لمعاني الموضوع -
  القراءة المسترسلة  -
  قفاحترام عالمات الو -
  استعمال القاموس للبحث عن معاني الكلمات -
  نقد المقـروء   -
تصنيف النصوص وتحديد خطاطات   -

  أنماطھا
  البناء السليم للجمل  -
التوظيف الصحيح لقواعد النحو والصرف  -

  .واإلمالء
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 مـوارد بناء الكفـاءات الكفاءات الختامية  الميادين األطوار 
يةموارد منھج موارد معرفية  

الطور 
  الثاني

فھم 
  المنطوق

  وإنتاجه 

ولغة منسجمة، ويفھم  يتواصل مشافھة  بلسان عربيّ 
مضمون الخطاب المنطوق من أنماط متنوعة، ويتفاعل 

وينتج خطابات شفھية محـترما أساليـب تناول .  معه
  .الكلمة، في وضعيات تواصلية دالّة

  : خطابات مسموعة
  حجاجية -ة  تفسيري -حوارية   -توجيھية    -

  التكيّف مع المسموع -
  حسن اإلصغاء إلى اآلخر -
  التدّخل المناسب -
  إبداء رّد الفعل المناسب -

فھم 
  المكتوب 

يقرأ قراءة مسترسلة منغمة تحليلية واعية  نصوصا 
نثرية وشعرية، متنوعة األنماط، محترما عالمات 

الوقف، من ،ويعبّر عن فھمه لمعانيھا ومضمونھا، 
صھا بأسلوبه، ال تقـّل عن مئتي وعشرين كلمة ويلخّ 

  مشكولة جزئيا،

  : نحو النص
  خطاطة النّص الحواري -
  خطاطة النّص التوجيھي  -
  عالمات الوقف -
  الرصيد اللغوي المناسب -

  :نحو الجملة
  األسماء -
  األفعال -
  األساليب اللغوية -   
  البالغة والَعرو -

امتة  - راءة الص يات الق رام خصوص احت
  والقراءة الجھرية

  ترتيب المعاني واألفكار وتصنيفھا -
  استعمال طرائق اإلقناع والتعليل -
  استثمار المكتسبات القبلية وتوظيفھا -
  تجنيد الموارد المختلفة لبناء المعنى -
  .توظيف الروابط المناسبة ألنماط النصوص  -

اإلنتاج 
  الكتابي  

ماط بلغة ينتج كتابة نصوصا منسجمة متنّوعة األن
سليمة ، مع التحكم في خطاطات أنماط النصوص 
الحوارية والتوجيھية والتفسيرية والحجاجية  تتراوح 

  .سطرا،  في وضعيات تواصلية دالّة 14و  12بين 

  الفھم السليم للتعليمة  -
  تصميم مخطّط اإلنجاز -
  تجنيد الموارد المالئمة للمنتوج -
  طقيتنظيم األفكار المختارة بشكل من -
   تقويم المنتوج وفق معايير الوضعية -
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  البرامج السنوية . 4
  التقديم  1.4

ـد روعيجية الالتضّم البرامج السنوية تدّرج التعلّمات وفق نسق منھجّي، نظّمت فيه كفاءات الماّدة ومرّكباتھا في انسجام مع الموارد المعرفية والمنھ ا، وق ك  زمة إلرسائھا ونمّوھ في ذل
  .  المكتسبات القبلية للمتعلمين، وقدراتھم العقلية والمعرفية

  )السنوات االربعة(البرامج السنوية من التعليم المتوسط 2.4
  برنامج السنة األّولى 

ھا، وينتج نصوصا يتواصل مشافھة بلسان عربّي ، ويقـرأ قراءة مسترسلة منغمة  نصوصا متنوعة األنماط مشكولة جزئيا  ويفھم  الكفاءة الشاملة
 .كتابية  منسجمة موظفا رصيده اللغوي في وضعيات تواصلية دالـة

  الزمن  معايير التقويم ومؤشراته  أنماط لوضعيات تعلمية  المحتويات المعرفية  مركبات الكفاءة  الكفاءات الختامية  الميادين

فھم 
 المنطوق 
  وإنتاجـه

  

يتواصل مشافھة بلسان 
عربّي، ويفھم معاني 

ب المنطوق  من الخطا
أنماط متنوعة ويتفاعـل 

معـه، وينتج خطابات 
شفھية محـترما أساليـب 

تناول الكلمة، في 
  .وضعيات تواصلية دالّة

  

 ستمع إلى خطابات   ي  
وصفية وسردية للوقوف 
على موضوعھا، ويعبّر 

عن فھمه لھا بالتفاعل 
معھا، محّددا موضوع 

  .الخطاب وعناصره
  
  ينتج خطابات شفھية

فا رصيده اللغوي موظّ 
 .المناسب

 
 يستنتج قيما ومواقف 

  .يتضّمنھا الخطاب

خطاب منطوق من األنماط  -
المدروسة تتضّمن قواعد 

  . الخطاب الشفـوي
موضوعات تتناول عالم  -

  .اإلنسان والحيوان والطبيعة
موضوعات سردية وصفية  -

تتناول محيط األسرة 
  .والمدرسة والمجتمع

  .تقنيات تناول الكلمة -

من خالل وضعيات االستماع 
يعي المعارف التي  -:للمقروء

  .يتوافر عليھا الخطاب
يتواصل مع غيره باإلجابة عن  -

  أسئلة وطرحھا 
  يناقش موضوع الخطاب -

انطالقا  -:وضعيات تعلّم اإلدماج
من سند مسموع، يتدّرج المتعلّم 

  في دمج مكتسباته المعرفية  
يحّدد عناصر الموصوف  -

  .حداثهويتتبّع أ
وضعيات تعبيرية شفوية،  -

يتناول فيھا المتعلم الكلمة 
  ... واصفا ، ساردا

  

يحّدد الفكرة العاّمة  -
  للخطاب 

  يبرز عناصره األساسية  -
  يوظّف العبارات المناسبة -
  ظھور صفات متنوعة -
توظيف الصفات المادية  -

  المعنوية
  استعمال المماثلة والتشبيه -
  خبريةتوظيف األساليب ال -
  .توظيف حروف العطف -

  
  
  
  سا32
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فھم 
  المكتوب 

يقرأ قراءة مسترسلة 
منغمة نصوصا نثرية 

وشعرية متنّوعة 
األنماط، محترما عالمات 
الوقف، ويعبّر عن فھمه 
لمضمونھا، ال تقـّل عن 

مائة وثمانين كلمة 
  .مشكولة جزئيا

  ،يقرأ النّص بأداء حسن
ويستخرج فكرته العاّمة 

 سية وأفكاره األسا
  
  ،ويبدي رأيه فيھا

ويستخرج الظواھر اللغوية 
 .ويستنتج  ضوابطھا

  
  يستخرج القيم الواردة

 .في النّص ويعلّق عليھا
 

  

نصوص متنّوعة األنماط  -
  ؛...)وصفية وسردية، (
  النعت وأحكامه -
  الفعل وداللته الزمنية -
االسم، الضمير وأنواعه،  -

أسماء اإلشارة، األسمـاء 
  .لجمع وأنواعهالموصولة، ا

المبتدأ والخبر، : المرفوعات -
كان وأخواتھا، إّن وأخواتھا، 

  ).الفاعـل، نائب الفاعـل
المفعول به : (المنصوبات -

وعوامله، المفعول المطلق، 
المفعـول معه، المفعـول 

  ).ألجله، الحـال

وضعيات قرائية تمّكن المتعلّم 
مناقشة أقرانه فيما يخفى  -:من

ظ والعبارات عليه من األلفا
واألفكار، مراعيا تفسير الكلمة 
الصعبة في جملتھا أو في جملة 

  .سھلة توّضحھا
قراءة النص قراءة متصلة  -

  .بحثا عـن المعلومـات
معاينـة مواطـن الجمال الفني  -

  .في النص لتذوقه
اعتمادا  :وضعية تعلم اإلدماج

على سندات مكتوبة يعمد المتعلم 
ة التي إلى رصد األفكار الرئيس

يعالجھا النص ثم يتولى ترتيبھا 
  .ونقدھا

  
يقر أجھرا قراءة  -

  مسترسلة وأداء منّغم؛
  يحترم عالمات الوقف، -
  تمثّل المعاني؛ -
  يحكم على أفكار النّص؛ -
يحّدد المفردات الجديدة  -

 سا 96  .ويبحث عن معانيھا

اإلنتاج 
  الكتابي  

ينتج كتابة نصوصا 
منسجمة متنّوعة األنماط 

بلغة سليمة، مع التحكم 
في خطاطة نمطي السرد 

 10والوصف ال تقّل عن 
أسطر، في وضعيات 

  .تواصلية دالّة

 يكتب مقّدمة موضوع
 منسجم

أو يكمل فكرة، أو يلّخص 
  فقرة بأسلوبه ؛

  يوظّف مكتسباته اللغوية
 والبالغية والتقنية ؛ 

  يكتب نّصا يضّمنه قيما
 ومواقف مناسبة للموضوع 

موضوعات من مختلف  -
ال سيما الوصفية (األنماط، 
  ؛) والسردية

  ما يفيد التشبيه والتفاضل -
  ما يفيد النعت والتوكيد -
  

  :وضعيات تمّكن المتعلّم من
إنتاج نّص يتضّمن تحرير  -

  مقّدمة،
  وصفي؛تلخيص نّص سردّي أو -
تحرير فقرة انطالقا من سند  -

  مصور؛
 تحرير نّص متكامل في تقنية -

  .معيّنة

استخدام خصائص النمط  -
  المستھدف

  تنفيذ التعليمات -
  انسجام  -
استخدام الروابط المناسبة  -

  .للنمط

 سا 48
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  مشاريع من اھتمامات المتعلم تسمج بإدماج التعلمات   المشاريع 

  المحـاور

  أحداث تاريخية وغير تاريخية

  العالقات بين األسر –واجبات األبناء نحو اآلباء  –) صول والفروعاأل(العالقات بين األقارب  –احترام الوالدين 

  الشھداء –الحرية  –التضحية  –الشجاعة  –التضامن  –المواطنة 

  من عظماء التاريخ –من عظماء العالم  –من عظماء اإلسالم  –من عظماء بالدي 

  حفظ اللسان–اإليثار –الجود والكرم –حمة الر–النظام –الصبر –الصدق –األمانة –التواضع –العفو والتسامح 

  اإلنسان واآللة –وسائل االتصاالت  –وسائل المواصالت  –األقمار الصناعية  –طلب العلم 

  األعياد العالمية –األعياد الوطنية  –األعياد الدينية 

  البحر –الحياة في الريف  –الغابة  –الحيوانات األليفة  –الحيوانات المتوحشة 

  أضرار التدخين –المرض والعالج  –اإلنسان والتغذية  –نظافة المحيط 
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 مـوارد بناء الكفـاءات الكفاءات الختامية الميادين األطوار
 موارد منھجية موارد معرفية

الطور 
 الثالث

فھم المنطوق 
  وإنتاجه

بلسان عربّي   يتواصل مشافھة بوعي
ن ولغة منسجمة، يفھم ويحلل مضمو

الخطاب المنطـوق من أنماط متنّوعة، 
وينتج خطابـات شفھية . ويتفاعل معه

مسترسلـة  محترما أساليب تناول 
  .الكلمة في وضعيـات تواصلية دالّـة

  : خطابات مسموعة
  ـ حجاجية تفسيرية 
  ـ توجيھية حوارية
  ـ سردية وصفية

  :نحو النصّ 
  ـ خطاطات أنماط النصوص 

  ـ الروابط اللغوية 
  :لجملة نحو ا

  ـ األساليب اللغوية
  ـ المنصوبات

  ـ الجملة البسيطة 
  

  ـ الجملة المرّكبة 
  
  

  ـ عالمات الوقف 
  ـ الرصيد اللغوي المناسب 

  ـ التكيّف مع المسموع
  ـ اإلصغاء إلى اآلخر

  ـ ترتيب تعليمات العمل
  ـ الرّد السليم عن مسموع

  ـ التوظيف المناسب لألمثلة دعما لألفكار 
  جية القراءة ـ استراتي

 ـ استعمال القاموس 
  ـ ترتيب األفكار وترابطھا ونقدھا 

  .ـ التوظيف المناسب لقواعد النحو والصرف واإلمالء

  فھم المكتوب 

يقرأ قراءة مسترسلة منغمة تحليلية 
واعية ونقدية نصوصا نثرية وشعرية 

متنّوعـة األنماط، محترما عالمات 
الوقف ويعبّر عن فھمه لمعانيھا 

مضمونھا، ويلّخصھا  ويعيد تركيبھا و
بأسلوبـه ويصدر في شأنھا أحكامـا،  ال 

تقـّل عن مئتي وستين كلمة مشكولة 
  .جزئيا

اإلنتاج الكتابي  
ينتج كتابة نصوصا منسجمة متنّوعة 

سطرا بلغة  16األنماط، ال تـقّل عن 
سليمة، مع التحكم في خطاطات كل 

  .ةاألنماط في وضعيات تواصلية دالّ 
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  برنامج الّسنة الثانية 

نصوصا متنوعة األنماط مشكولة جزئيا  ويفھمھا، وينتج  تحليليةيتواصل مشافھة بلسان عربّي، ويقـرأ قراءة مسترسلة منغمة   الكفاءة الشاملة
  .نصوصا كتابية  منسجمة موظفا رصيده اللغوي في وضعيات تواصلية دالـة

  الزمن معايير التقويم ومؤشراته  أنماط لوضعيات تعلمية  المحتويات المعرفية  مركبات الكفاءة  الكفاءات الختامية  ادينالمي

فھم المنطوق 
  وإنتاجـه

  

يتواصل مشافھة 
ولغة  بلسان عربيّ 

منسجمة، ويفھم 
مدلول معاني الخطاب 
المنطوق، من أنماط 

متنوعة  ويتفاعل 
وينتج خطابات . معه

ـترما شفھية مح
أساليـب تناول الكلمة، 
في وضعيات تواصلية 

  .دالّة
  

تعيين عناصر الوضعية  .1
التواصلية والمقاطع 

الدالّة على الحوار 
  .والتوجيه

 
يتناول الكلمة مستفسرا . 2

عن خطوات طريقة 
  .استعمال

 
تفسير تصّرفات أو . 3

مواقف في ظل أحداث 
  .معينة

حوارية  خطابات
  منطوقة 
توجيھية  خطابات

  نطوقةم
بعض التجھيزات  صور

  .المنزلية والمدرسية
  

من خالل وضعيات االستماع 
  :للمنطوق

  يفھم معاني الخطاب، -
يتواصل باإلجابة عن أسئلة  -

  . وطرح أخرى مناقشا
انطالقا : وضعيات تعلّم اإلدماج

من سند مسموع، يتدّرج المتعلّم 
  في دمج مكتسباته المعرفية، 

 يحّدد عناصر الحوار أو  -
  التوجيه

وضعيات تعبيرية شفوية،  -
يشارك فيھا المتعلم في حوار 

  .وتوجيه

يميّز نمط الخطاب  -
  المنطوق 

يحّدد موضوع الحوار  -
  وعناصره

يحّدد موضوع التوجيه  -
  وعناصره

يعبّر عن فھمه التعليمات  -
  والتوجيھات 

يستخدم الضمائر  -
  المناسبة

  
  
  

  سا 32

 فھم المكتوب 

رسلة يقرأ قراءة مست
منغمة تحليلية 
نصوصا نثرية 

وشعرية متنوعة 
األنماط، محترما 
عالمات الوقف،  
ويعبّر عن فھمه 

لمعانيھا ومضمونھا، 
مئتي   ال تقـّل عن

  .كلمة مشكولة جزئيا

 
قراءة معبّرة بضوابـط . 1

النطق، واالسترسال 
  والوقف

استخالص الضوابط . 2
اللغوية النحوية 

  . والصرفية
كار تحليل األف. 3

  . الستخالص القـيم
 

 

يغلب عليھا  نصوص
نمطا الحوار والتوجيه،  

االسم  -: نحو الجملة
االسم  -المقصور
  المنقوص

االسم  - االسم الممدود -
اسما  - الجامد والمشتقّ 
  الزمان والمكان

الفعل  -أفعل التفضيل -
إسناد  -المعتّل وأنواعه

الفعل المعتّل إلى 

  :للتدّرب على وضعيات قرائية
القراءة الصامتة الواعية  -

  والجھرية التفاعلية؛
تحديد الفكرة العاّمة للنّص  -

  واألفكار األساسية؛ 
تعيين التعابير ذات النمط  -

  الحواري والتوجيھي؛
اكتشاف القرائن اللغوية  -

  .المرتبطة بالحوار والتوجيه
الموارد وضعيات قرائية إلرساء 
  .ستھدفةالنحوية والصرفية الم

القراءة المسترسلة  -
  المعبّرة

التعبير عن فھم النص  -
  باألجوبة الصحيحة؛

التمييز بين العبارات  -
الدالّة على الحوار 

  والتوجيه؛  
ع الحوار يحدد موضو -

  وعناصره؛
يحّدد موضوع التوجيه  -

  وعناصره ؛

  سا 96
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نصب الفعل  - الضمائر
 -ضارع وجزمهالم

األفعال المتعّدية إلى 
ألفعال  -مفعولين
الفعل المجّرد،  -الخمسة

- الفعل المزيد وأوزانه
حروف العطف والنفي 

  والقسم واالستفھام
أحرف التفسير  -

  والمفاجأة واالستقبال
أحرف الجواب  -

والتنبيه والستفتاح  
  والزيادة

  األحرف المصدرية -
  .أحرف  التمني -

  
  :وضعية لتعلم اإلدماج

انطالقا من سندات مكتوبة  -
يتدّرب المتعلّم على إدماج 

مكتسباته اللغوية بقراءة مختلف 
  . السندات

  يميّز نمط النّص؛   -
فھم التعليمات  -

  . والتوجيھات
يستخدم الكلمات  -

والمفردات المناسبة  
  للحوار؛

بروز ضمائر المخاطب  -
  .والمتكلم

اإلنتاج 
  الكتابي  

ينتج كتابة نصوصا 
منسجمة متنّوعة 

األنماط بلغة سليمة ، 
التحكم في خطاطة  مع

نمطي الحوار 
والتوجيه  ال تقّل عن 

سطرا  في   12
وضعيات تواصلية 

  .دالّة

احترام التعليمات . 1
  وضوابط الخطّة

توظيف الزمن . 2
والضمائر والروابط 

المناسبة، باحترام بنية 
  الحوار والتوجيه

الخطّ الواضح، . 3
  . وتوظيف للقيم

  

تحديد الخطّة : من وضعيات تمّكن
  ؛
إجراء موازنة بين نصين  -

  حواري وتوجيھي ؛
تحرير فقرات حوارية  -

  .وتوجيھية
اعتمادا : وضعية تعلّم اإلدماج

على سند مكتوب أو مصّور، 
يحّرر المتعلّم  كتابيا نّصا يرّكز 

فيه على الحوار، أو شرح طريقة 
  . استعمال آلة

  احترام التعليمة؛ -
توظيف الرصيد اللغوي  -

  الجديد؛
يف الصيغ الزمنية توظ -

المالئمة للحوار 
  والتوجيه؛  

انسجام األفكار  -
  واتساقھا؛

  .جمال العرض والكتابة -

  سا 48
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نماذج 
  لمشاريع

لبيئة إ عداد تحقيق صحافي حول حماية ا –إعداد مجلّة تبرز مضاّر اإلفراط في تناول األدوية  –إعداد مطوية تبيّن فوائد الخضر والفواكه في التغذية 
  .إعداد معجم مصطلحات البيئة –إنجاز مجلّة تعّرف بأبطال الثورة الجزائرية، وبأشھر معارك حرب التحرير –والمحيط 

المحاور 
  الثقافية

  .العالقات بين األسر –واجبات األبناء نحو اآلباء  –) األصول والفروع(العالقات بين األقارب  –احترام الوالدين   الحياة العائلية

  الشھداء-الحرية  –التضحية –الشجاعة  –التضامن  –المواطنة   الوطن حب

  من عظماء التاريخ –من عظماء العالم  –من عظماء اإلسالم  –من عظماء بالدي   عظماء اإلنسانية

  حفظ اللسان –إليثار  ا–الجود والكرم  –الرحمة  –النظام  –الصبر  –الصدق  –األمانة –التواضع  –العفو والتسامح   األخالق والمجتمع

  ا إلنسان واآللة–وسائل االتصاالت  –وسائل المواصالت  –األقمار الصناعية  –طلب العلم   العلم واالكتشافات العلمية

  األعياد العالمية –األعياد الوطنية  –األعياد الدينية   األعياد

  البحر –حياة في الريف ال –الغابة  –الحيوانات األليفة  –الحيوانات المتوحشة   الطبيعة

  .أضرار التدخين –المرض والعالج  –اإلنسان والتغذية  –نظافة المحيط   الصحة والرياضة

  

  

  

  

  

18



 

 

 

 مرحلة التعليم المتوّسـط                                                                                                                      ج اللغــــــة العربيـــــــة                           امنهــ

  2016 -وزارة التربية الوطنية 
 

  برنامج السنة الثالثة

يتواصل مشافھة في وضعيات مركبة  بلسان عربّي، ويقـرأ قراءة مسترسلة منغمة تحليلية واعية  نصوصا متنوعة  األنماط   الكفاءة الشاملة
  .وينتج نصوصا كتابية  منسجمة موظفا رصيده اللغوي،  في وضعيات تواصلية دالـة. شكولة جزئيا  ويفھمھام

  الزمن  معايير التقويم ومؤشراته  أنماط لوضعيات تعلمية  المحتويات المعرفية  مركبات الكفاءة  الكفاءات الختامية  الميادين

فھم 
المنطوق 
  وإنتاجـه

  

يتواصل مشافھة  بلسان 
ولغة منسجمة،  عربيّ 

ويفھم مضمون الخطاب 
المنطوق من أنماط متنوعة، 

وينتج .  ويتفاعل معه
خطابات شفھية محـترما 
أساليـب تناول الكلمة، في 
  .وضعيات تواصلية دالّة

يستمع إلى خطابات . 1
شفھية  ويتفاعل 

ويستخلص أفكارھا  معھا،
  .األساسية

ينتج خطابات تفسيريـة . 2
وحجاجية منطوقة 

فا رصيده اللغوي موظّ 
  .   الجديد

يتبنّى أسلوب اإلقناع . 3
  . بالحّجة والبرھان

يغلب  خطابات متنّوعة
عليھا  التفسير والحجاج، 

  باالعتماد على
مسرحيات، أشرطة، 

حوارات، محاضرات، 
  . خطب

  :خطابات توفّر الروابط
إذا، في حال، : الشرطية -

شرط أن، لنفترض، 
  حسبما، تبعا؛

أجل، خوف  من: الغائية -
، ... ، لغاية .. أن،  حتّى

  لكي؛
  
  
  
  
  
  
  
  

  :وضعيات استماع للمنطوق
يفھم الخطاب ويتفاعل  -

يميز بين الكالم الداّل  -معه، 
على التوافق، عدم التوافق، 

  .المبرر وغير المبّرر

: وضعية تعلم اإلدماج
تلخيص شفھي لنّص حجاجي 

أو تفسيري،  ينتج خطابات 
ية، شفوية جحاجية وتفسير
  .ويؤّدي أدوارا مسرحية

بإشارة،  يعبّر عن فھمه -
  برد 

  ...فعل، بالشرح،   
المعلومات المعبّرة  يحّدد -

  عن
  . القبول، الرفض، المساندة

  المناسبة  يستخدم الحجج -
ويراعي تسلسل األفكار 

  وترابطھا
 يستعمل الشواھد -

  المناسبة 
المنطقية،  يوظف الروابط -

  .فكرة لتثبيت ل والتشبيھات

  

  سا 32
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فھم 
 المكتوب 

يقرأ قراءة مسترسلة منغمة 
تحليلية واعية  نصوصا 
نثرية وشعرية، متنوعة 
األنماط، محترما عالمات 
الوقف، ،ويعبّر عن فھمه 

لمعانيھا ومضمونھا، 
ويلّخصھا بأسلوبه، ال تقـّل 
عن مئتي وعشرين كلمة 

  .مشكولة جزئيا

قراءة معبّرة بضوابط . 1
، واالسترسال النطق

  والوقـف المناسب
تحليل المقروء . 2

الستخالص الضوابـط 
اللغويـة النحوية 

  . والصرفية
ويتبنّاھا  يستخلص القـيم. 3

  . في سلوكاته

كما، شبيه، : التشابھية  -
نظير، مثل، مثال، 
الكاف، بالتساوي، 

بمقدار، ھكذا، كذلك، 
  . سواء
علمية، أدبية  نصوص

  .خيالية وواقعية
القواعد : النصنحو 

  .المتحّكمة في بنية النصّ 
نحو (نحو الجملة 

  ): وصرف
اسم الفاعل : االسم-

وعمله، صيغ المبالغة، 
  الصفة المشبھة وعملھا؛

البناء في األفعال، : الفعل -
نصب الفعل المضارع بأْن 

المضمرة، أسماء األفعال،   
أفعال المقاربة والرجاء 

  والشروع
  للجنس؛ النافية ال -
  الجازمةأدوات الشرط  -

  وأحوال الفعل معھا؛
أدوات الشرط غير  -

  الجازمة؛
أدواته، أقسامه، : النـداء -

  .إعرابه
  

قراءة : وضعيات قرائية
صامتة واعية، وجھرية 

  مسترسلة؛
اكتشاف القرائن اللغوية  -

المرتبطة بالنّص 
  الحجاجي والتفسيري

وضعيات قرائية إلرساء 
 الموارد النحوية والصرفية

  .المستھدفة
  :وضعية تعلّم اإلدماج

انطالقا من سندات كتابية  -
متنّوعة  يدمج المتعلّم 

مكتسباته اللغوية بالتحليل 
  .والنقد للمقروء

القراءة المسترسلة  -
  المعبّرة

التعبير عن فھم النص  -
  باألجوبة الصحيحة؛

التمييز بين العبارات  -
الدالّة على الحجاج 

  والتفسير؛  
واھد الموظّفة في فھم الش -

  الحّجة والتفسير؛
إبراز القرائن اللغوية  -

  .للحّجة والتفسير

  سا 64

اإلنتاج 
 الكتابي  

ينتج كتابة نصوصا منسجمة 
متنّوعة األنماط بلغة سليمة 

 ، مع التحكم في خطاطة
نمطي التفسير الحجاج ال 

سطرا، ، في  14تقّل عن 
  .وضعيات تواصلية دالّة

  

ص تقنيات التلخي. 1
واإلطناب ووضع خطّة 

  .التحرير الكتابي

توظيف قرائن الحجاج . 2
  .والتفسير والروابط المناسبة

اللغة السليمة واحترام . 3
تعليمات الموضوع، 

  . وتوظيف القيم
 
  

تحديد : من وضعيات تمّكن
  الخطّة؛

  تلخيص نصوص بأسلوبه -
تحرير فقرات حجاجية  -

  .وتفسيرية

في : وضعية تعلّم اإلدماج
ضعية تواصلية دالّة، يحّرر و

المتعلّم كتابيا نّصا حجاجيا أو 
تفسيريا، موظّفا مكتسباته 

  .اللغوية والقيمية

الموضوع احترام تعليمة  -
  ؛
توظيف الرصيد اللغوي  -

  المناسب؛
بروز الروابط الحجاجية  -

  والتفسيرية المناسبة؛
توظيف الشواھد لإلقناع؛   -
  انسجام األفكار واتساقھا؛ -
  .جمال العرض والكتابة -
  

  سا 48
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  لمشاريعنماذج 
  تأليف جماعي لمسرحية موجزة ذات طابع حجاجي، تتناول موضوعا في مستوى سّن التالميذ  -إعداد خطبة حفل توزيع الجوائز

  .يق حول النفطإعداد تحق –إعداد مقال حول المواد الزراعية والمواد المشعة  –سرد جماعي لقّصة قصيرة تتناول حادثة شھيرة –

المحاور 
  الثقافية

الظلم  –البخل والشحّ  –اإلسراف والتبذير –االحتيال والرشوة –الحسد –السخرية واالحتقار –الكذب والنفاق –الغش واالحتكار  اآلفات االجتماعية
  .ا لمخّدرات –والبغي 

  .اإلذاعة المسموعة –) التلفزة(اإلذاعة المرئية  –ف التوعية والتثقي -اإلخبار والتحسيس –الجرائد والمجالّت   اإلعالم والمجتمع

  .المنظمات الدولية لحماية حقوق الطفل وحقوق اإلنسان –أطبّاء بال حدود  –الصليب األحمر  –الھالل األحمر   التضامن اإلنساني

  .المعتقدات الدينية والخرافية –العادات والتقاليد - األجناس المختلفة   شعوب العالم

  .العالج باألشّعة  –االتصال الرقمي  –األقراص المضغوطة  م والتقدم التكنولوجيالعل

  .تلّوث الھواء والماء –النفايات الصناعية واألرض   التلوث البيئي

  .الحلّي الفضية –النحاس  –الفّخار  –النسيج   الصناعات التقليدية

الھجرة الداخلية 
  والخارجية

  .مغةھجرة األد –النزوح الريفي 
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  برنامج السنة الرابعة

يتواصل مشافھة  في وضعيات مركبة  بلسان عربّي، ويقـرأ قراءة مسترسلة منغمة تحليلية واعية ونقدية نصوصا متنوعة األنماط مشكولة   الكفاءة الشاملة
  .وينتج نصوصا كتابية منسجمة موظفا رصيده اللغوي  في وضعيات تواصلية دالـة. جزئيا  ويفھمھا

  الزمن  معايير التقويم ومؤشراته  أنماط لوضعيات تعلمية  المحتويات المعرفية  مركبات الكفاءة الكفاءات الختامية  الميادين

فھم 
  المنطوق
  وإنتاجه

  
  
  

  
يتواصل مشافھة 

بلسان   بوعي
عربّي ولغة 

منسجمة، يفھم 
ويحلل مضمون 

الخطاب المنطـوق 
من أنماط 

متنّوعة، ويتفاعل 
وينتج . معه
طابـات شفھية خ

مسترسلـة  
محترما أساليب 
تناول الكلمة في 

وضعيـات 
  .تواصلية دالّـة

  
  
  
  
  
  
  
  

  يستمع إلى خطاب -
  متنوع األنماط

  يميز بين خطاطات -
  .أنماط النصوص 

  يتبين العالقات القائمة -
  بين مختلف األنماط في

  .الخطاب المسموع 
  .ـ يتناول الكلمة 

يعرض أفكاره مراعيا -
  سلسل والترابطالت
ينتقي األفكار المناسبة -

  .لمقام التعبير 
يوظف اللغة المناسبة  -

  .لكل نمط 

  ـ خطابات متنوعة األنماط
حجاجية، تفسيرية، سردية،  (

  ) .توجيھية، وصفية حوارية
  .نصوص متنوعة األنماط  -
  القواعد العامة (نحو النص  -
  المتحكمة في أبنية أنماط    

  .النصوص    
  :حو الجملة ـ ن
عطف النسق، (التوابع -

  )البدل، عطف البيان، التوكيد
  أسلوب االستثناء-
  التمييز وأنواعه-
  العدد وأحواله-
  الممنوع من الصرف-
الجملة البسيطة والجملة -

  المركبة
  الجملة الواقعة مفعوال به-
  الجملة الواقعة حاال-
  الجملة الواقعة نعتا-
  الجملة الواقعة خبرا لمبتدأ-
  الجملة الواقعة مضافا إليه-
  الجملة الواقعة خبرا لناسخ-
  الجملة الواقعة جوابا لشرط-

  : وضعيات لالستماع من خالل
  .يتعرف على بنية أنماط النصوص  -
  .يميز بنية كل نمط  -
  يحدد العالقات القائمة بين أبنية األنماط -

  .ومقاصده في الخطاب 
  :وضعيات تعلم اإلدماج

سندات مسموعة، يحدد المتعلم انطالقا من  -
نمط النص المستمع إليه ويعين المقاطع 

  المميزة لھذا النمط
  :تمكن المتعلم منوضعيات تعبيرية شفوية 

  تناول الكلمة والتعبير عن أفكاره وآرائه   -
  .باالستعمال السليم للغة   

  :وضعيات تعلم اإلدماج
اعتمادا على تعليمات محددة يتدرب  -

تجنيد الموارد المناسبة لكل  المتعلم على
  نمط وتوظيفھا 
  :يتدرب المتعلم فيھا على وضعيات قرائية

  .يحدد نمط النص المقروء  -
  يجري موازنة بين نمطين أو أكثر  -
  .وإبراز العالقة القائمة بينھما   

  ـ يستخرج مقاطع متنوعة من نص  
  .متنوع األنماط   
  .يحدد وجھة نظر الكاتب ويناقشھا  -
  

  يعي ما يستمع إليه -
  ) . ..اإلصغاء، اإلنصات(   
  .يدرك موضوع االستماع  -
  .ينتقي المعلومات الھامة  -
  .يعين عناصر المسموع  -
  
  .تسلسل األفكار وترابطھا  -

 ـ التعابير المناسبة للموضوع 
 ـ االستعمال اللغوي المناسب 

  ) .الخطاطات , الروابط (   
القراءة المسترسلة المنغمة -

  الواعية 
بناء استراتيجيات مناسبة  -
  .راءة للق
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  :وضعية لتعلم اإلدماج

  انطالقا من نصوص مكتوبة يعمد   -
  المتعلم إلى الموازنة بين أنماط مختلفة     
  باالعتماد  , و فھم العالقة القائمة بينھا    
  .على موارده المكتسبة    
  يجند موارده لتثمين أفكار النص   -

  .واستثمارھا 

فھم 
 المكتوب 

يقرأ قراءة 
مسترسلة منغمة 

تحليلية واعية 
ونقدية نصوصا 
نثرية وشعرية 

متنّوعـة األنماط، 
محترما عالمات 

الوقف ويعبّر عن 
فھمه لمعانيھا 

ومضمونھا، 
ويعيد ويلّخصھا 

تركيبھا بأسلوبـه 
ويصدر في شأنھا 
أحكامـا،  ال تقـّل 

عن مئتي وستين 
ة مشكولة كلم

  .جزئيا
  
  

عة يقرأ نصوصا متنو -
  .األنماط 

ـ يحدد موضوعھا العام   
  .وأفكارھا األساسية    

ـ يبين خطاطات أنماطھا 
وبنيتھا اللغوية ـ ينقد 

  . النص مبديا رأيه

  سا80
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اإلنتاج 
  الكتابي 

ينتج كتابة 
نصوصا منسجمة 
متنّوعة األنماط، 

 16ال تـقّل عن 
غة سطرا بل

سليمة، مع 
التحكم في 

خطاطات كل 
األنماط في 

وضعيات 
  .تواصلية دالّة

يحدد الموضوع  -
المناسب للوضعية 

  والنمط
يجند الموارد المالئمة    -

  للموضع
يستخدم الروابط    -

والقرائن اللغوية 
  المناسبة للنمطين

  يعلّل آراءه وأحكامه -

  :يدعى فيھا المتعلم إلى وضعيات
متنوع األنماط يتخلله ـ يبني موضوعا 

  حوار 
  .ـ يبني مقطعا سرديا يتخلله وصف 

  .ـ إعادة بناء نص مشوش متنوع األنماط
  .ـ بناء نص حواري مدعوم بحجج

مراعاة قواعد بنية نمط 
  النّص المنتج   

  مالءمة المنتج للتعليمة -
توظيف أزمنة األفعال  -

  المناسبة 
  للموضوع  
  ثراء األفكار -
  .سالمة الرسم -

سا48
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  لمشاريعنماذج 
إعداد  –كتابة قصة يمتزج فيھا الحوار بالحجاج  –إعداد مسرحية موجزة وتمثيلھا حول اإلذاعة المرئية واإلذاعة المسموعة 

ية إعداد مطوية تتناول الحقل الداللي لآلفات االجتماع –لوحات إشھارية تحذر من المخدرات واآلفات االجتماعية األخرى 
  إعداد دليل سياحي يحث على زيارة بعض مناطق الجزائر  –وتشرحھا 

 –البخل والشح  –اإلسراف والتبذير  –االحتيال والرشوة  –الحسد  –السخرية واالحتقار  –الكذب والنفاق  –الغش واالحتكار   اآلفات االجتماعية
  المخدرات-الظلم والبغي 

  اإلذاعة المسموعة –اإلذاعة المرئية  –التثقيف  –التوعية  –اإلخبار  –لتحسيس ا –الجرائد والمجالت   اإلعالم والمجتمع
  حقوق الطفل وحقوق اإلنسان: مختلف المنظمات الدولية  –أطباء بال حدود  –الصليب األحمر  –الھالل األحمر   التضامن اإلنساني
  مختلف األجناس–المعتقدات  –العادات والتقاليد   شعوب العالم

  العالج باألشعة–االتصال الرقمي –األقراص المضغوطة   والتقدم التكنولوجيالعلم 
  في الماء–في الھواء –األرض :  النفايات الصناعية في  التلوث البيئي

  الحلي الفضية–النحاس –الفخار –النسيج   الصناعات التقليدية
  ھجرة األدمغة–النزوح الريفي   الھجرة الداخلية والخارجية
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  ج حيّـز التنفيـذاضع المنھو .5
  

   التنفيـذج حيّز اتوصيات تتعلّق بوضع المنھ 1.5
ولذلك، فإّن التعلّمات في ھذه المقاربة يبنيھا المتعلّم . د النظرة النسقية كمسعى تنظيميّ االجتماعية كخلفية علمية، وتعتم والبنيوية  البنيويةترتكز المقاربة بالكفاءات على نظريتّي 

  .مّكن من بناء وتنمية كفاءات التحليل والتركيب واالستنتاج، وبالتالي حّل المشكالت التي تواجھه في حياتهنفسه، فيت

ألستاذ أن يغيّر لذا على ا .التقويمية اإلدماجية، و و ، الذي يتألّف من عدد من الوضعيات التعلّمية،» المقطع التعلّمي«و وفق ھذا االختيار البيداغوجي، تعتمد عملية التعلّم على مسعى

  .لھم على بناء تعلّماتھمممارساته في القسم، فيجعل التالميذ في وضعيات التعلّم، ال التعليم، ويغيّر دوره من مانح للمعرفة، إلى مرشد وموّجه للتالميذ مساعد 

ن بعض كأنّھا مواّد مستقّل بعضا عن بعض، وال تكون بمعزل عن الكفاءة نشاطات ماّدة اللغة العربية عديدة، لكنّھا ينبغي أن تمارس في تكامل وانسجام، ال منعزلة بعضھا ع

  .المحورية التي يسعى إلرسائھا أو تنميتھا في سياق شامل، قد يستعين في ذلك بنشاط من ماّدة دراسية خارج ماّدة اللغة العربية

فإّن نشاط القراءة ھو المحور األساس الذي تدور في فلكه كّل األنشطة األخرى  -من بينھا اللغة العربية –وبما أّن المقاربة النّصية ھي االختيار البيداغوجي اآلخر في تعليم اللغات 

شف لنصوص، يتعلّم التحليل، يكتمن النّص يثري التلميذ رصيده اللغوي، يستنتج القواعد اللغوية كمورد معرفي يعينه على بناء كفاءة من الكفاءات،  يكتشف خصائص أنماط ا. ةللمادّ 

  ". التواصل"قيما خلقية واجتماعية، وبذلك يبني كفاءة طالما غيّبت في درس اللغة العربية، أال وھي 

حّل المشكلة  يه، وتحفّزه على التعلّم ليتوّصل إلىوتبنّي المنھاج وضعيات تعلّمية دالّة، يعني أن تكون ذات معنى بالنسبة للتلميذ مستقاة من موضوعات الحياة اليومية ، فتثير الرغبة لد

  . المعروضة عليه

  

  

  

  

  

  

26



 

 

 

 مرحلة التعليم المتوّسـط                                                                                                                      ج اللغــــــة العربيـــــــة                           امنهــ

  2016 -وزارة التربية الوطنية 
 

  توجيھات عامة.6

  : بھدف إنماء كفاءات المتعلمين التواصلية، ينتظر من األستاذ أن يعمل في كّل األنشطة على          

  تنويع مقامات التواصل الدافعة إلى التفاعل مع مختلف التعلمات؛ -

  لكفيلة بخلق الّشعور بالحاجة لديھم إلى استعمال مكتسباتھم اللّغوية استعماال وظيفيا؛انتقاء الوضعيات المستمّدة من واقع المتعلّمين وا -

 اعتماد خطأ التّلميذ منطلقا لتعلّمات جديدة؛ -

  تشجيع المتعلّم على التّواصل باللّغة العربية انطالقا من زاده اللغوي؛ -

  نصوص تقييما ذاتيا أو تقييما متبادال بين الزمالء ؛ إتاحة فرص كافية يمارس فيھا المتعلّمون تقييم ما ينتجونه من -

  إنتاجه؛ توظيف أنشطة القراءة في اإلنتاج الكتابي بتمكين المتعلّمين من التعّرف على نمط الكتابة وإبراز خصائصه، مع محاكاته في البداية، ثم  -

  ت، وتقديم البدائل؛تدريب المتعلّمين على نقد المقروء، واتّخاذ مواقف من األحداث والشخصيا -

  . اقتراح وضعيات ذات طابع إدماجي قصد تمكين المتعلّمين من توظيف تعلّماتھم في حّل المشاكل المطروحة عليھم -
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  الفھرس

  تقديـم المـاّدة .  1
  وسطتالمغايات التربية اإلسالمية في مرحلة التعليم  1.1       

   المـادة في تحقيق الملمح الشامل مساھمة  2.1
  طبيعة المـوارد المجندة 3.1       
  ) المرحلة، الطور، السنة(مالمح التخّرج الخاّصة بالماّدة . 2

  مالمح التخّرج من مرحلة التعليم المتوسط 1.2
  مالمح التخّرج من أطوار التعليم المتوسط 2.2

  مالمح التخّرج من سنوات التعليم المتوسط 3.2
  ) مصفوفة الموارد(مخطوطة الموارد لبناء الكفاءات . 3

  تقديـم  1.3
  الموارد المعرفيـة والمنھجية 11مصفوفة  2.3

  يـة  البرامـج السنو. 4
  برنامج السنة األولى من التعليم المتوّسط  1.4
  برنامج السنة الثانية من التعليم المتوّسط  2.4
  برنامج السنة الثالثة من التعليم المتوّسط  3.4
  برنامج السنة الرابعة من التعليم المتوّسط  4.4

  ج حيّـز التطبيق اوضع المنھ. 5
  ز التطبيق ج حيّ اتوصيات تتعلّق بوضع المنھ 1.5

  وسائل التعليميةتوصيات تتعلق بمدّونة ال 2.5       
  توجيھات عامة. 6

29



 

 

 

مرحلة التعليم المتوّسـط                                                                                                                منهـــاج التربيــة االسالميـــــة                                               

 

                                                                                        2016- وزارة التربية الوطنية 
 

 تقديـم المـادة.1
ية، تماشيا فكريّة الروحيّة والخلقيّة واالجتماعالتربية اإلسالمية ھي تلك التربية المنبثقة من الدين اإلسالمي الحنيف، والموجھة لتنمية استعدادات المتعلّم الفطرية في المجاالت ال

: نة، مصداقا لقوله صلّى هللا عليه وسلموخصائص نمّوه الفكري والنفسي في كّل مستوى، وتنشئته تنشئة إسالمية قائمة على مبادئ العقيدة الصحيحة، والسلوك القويم واألخالق الحس
  ". قل آمنت با ثم استقم"

  .لمعرفة عن الممارسة الّسلوكية، واألبعاد الروحية في أي ميدان من ميادين نشاطھاومن ھذا المنطلق، فإّن منھاج التربية اإلسالمية ال يفصل ا
  المتوسطمية في مرحلة التعليم غايات التربية اإلسال 1.1

نشأ على أداء واجباته نحو هللا، ونحو نفسه وأسرته، في". الدين المعاملة"أّول ھذه الغايات، تنشئة المتعلّم على مبادئ اإلسالم الّسمح، من سلوك قويم، وُخلق حميد، ومعاملة طيّبة، ألّن  
  . ونحو مجتمعه ووطنه

  : وال يتحقّق ذلك إالّ بغرس بذور ھذه األخالق ورعايتھا من خالل
  الحفظ الجيّد للنّصوص الشرعيّة المقّررة، وُحسن توظيفھا في الوضعيات المناسبة تالوة وتطبيقا واستدالال؛ -
  إلى اإلسالم واالعتزاز بثوابت وطنه؛تنمية شعوره باالنتماء  -
  تزويده بالمعارف الخاّصة ببعض الشعائر الدينية وتعويده على ممارستھا؛ -
  تمكينه من بعض اآلداب والقواعد المنظّمة للعالقات االجتماعية، وضوابط التفاعل اإليجابي مع المحيط وممارستھا؛ -
  . المزاج والشخصية، واحترام الذات، والتفتّح على الغيرتحقيق الصّحة الجسدية والنفسية، والتوازن في  -
  

  المـادة في تحقيق الملمح الشامل مساھمة 2.1 
 تأصيل الوطني والتفتح على العالمفي مجال ال  

  ترسيخ الشعور باالنتماء الحضاري الوطني واالعتزاز باإلسالم؛ -
 .تنمية القيم اإلسالمية في المعامالت اليومية -
  المـعرفيفي المجال :  

 تنمية الرصيد اللغوي من خالل النصوص الشرعية؛ -
 تعزيز المعرفة بوحدانية هللا، ودالئل قدرته فيما أبدعه في الكون والمخلوقات؛ -
 تنمية المعارف المتعلقة بالقيم األخالقية وممارسة الشعائر الدينية؛ -
  .التفكير المنطقي البسيط، واالستدالل الموضوعي -
  

   رد المجندةطبيعة المـوا 3.1
يّة الشريفة، بما يحقّق تربية شاملة، توازنا بين تُستمّد موارد التربية اإلسالمية ومعارفُھا المدرجة في المنھاج من روح اإلسالم ومصادره، المتمثّلة في القرآن الكريم والسنةّ النبو

  .الروح والجسد، وبين الدنيا واآلخرة، وتفتّحا على العصر
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  )المرحلة، الطور، السنة(الخاّصة بالماّدة مالمح التخّرج  .2
  تقديم   

بمساھمة كافّة المواد  ،فترة تعلّمية معيّنة نھاية رسائھا لدى المتعلّم فيإل لوكية التي يسعى المنھاج الدراسيالمالمح ھي جملة من المواصفات والكفاءات المھارية والمعرفية والسّ 
بقسط تسھم والتربية اإلسالمية  .تحقيق ھذا الملمح في المتعلّمل لكنّھا تسعى كلّھا في مسعى نسقي ،تحّددھا كّل ماّدةالتي بالكفاءات الشاملة عبّر عنھا حيث يُ  ،التعليمية في المنھاج

  .»الدين المعاملة«الذي يؤّكد أّن  ،إليھا ديننا الحنيف السيما ما يتعلّق بالقيم األخالقية والمعامالت التي يدعو ،وافر في إرسائھا لدى الناشئة منذ التعليم التحضيري
  مالمح التخّرج من مرحلة التعليم المتوسط 1.2

  مرحلة التعليم االبتدائي ملمح التخّرج من  مرحلة التعليم المتوّسط ملمح التخّرج من  ملمح التخّرج من التعليم األساسي  

ملة
شا
 ال
ءة
كفا
ال

  

رعيةالتعلّمات األساسية المتعلقة بالنصوص الشم فييتحكّ 
ف على النظام االجتماعي في ويتعرّ  ،استحضارا واستعماال

ويمارس المعلوم من الدين بالضرورة في العقيدة  ،اإلسالم
  .والعبادات والمعامالت واألخالق الفاضلة ممارسة صحيحة

يستظھر النصوص الشرعية المكتسبة استظھارا
ل المعاني ويتمثّ  ،صحيحا في المواقف المناسبة

 العقيدة اإلسالمية في بأركان المتعلقة حيةوالقيم الرو
 ،ألحكامھا وفقا الشعائر مختلف يويؤدّ  ،المحيط
قة بالعالقات ف في الوضعيات المتعلّ التصرّ  ويحسن

 .ويتواصل مع البيئة،االجتماعية

والقيم والسلوكات أنواع المعارف في يتحّكم
ويوظفھا بشكل  ،المكتسبة في مختلف ميادين المادة

الديني  رة عن الحسّ ي المواقف المعبّ مناسب ف
وفي وضعيات التواصل اإليجابي مع  ،والوطني

   .المحيط االجتماعي والبيئي

ية
تام
لخ
ت ا
ءا
كفا
ال

  

والحديثصحيح المحفوظ من القرآن الكريمبشكليستظھر
 .ويتدبّر معانيه ويوظّفه ،النبوي الشريف

واألحاديث،يستظھر بصورة صحيحة حزب عّم
 لويتمثّ  ،المتعلقة ببعض اآلداب اإلسالميةالنبوية 
.بممارسات سلوكية مناسبة في المحيطمعانيھا

واألحاديث  ،سبححزبصحيح بشكل يستظھر
ل ويتمثّ  ،اإلسالمية اآلداب المتعلقة ببعض ،النبوية

 .معانيھا بممارسات سلوكية في الوضعيات المناسبة
ويتمثّل معانيھا،يتصّرف وفق أركان اإليمان وقواعد اإلسالم

 ،ويظھر الحّس الديني ،في المواقف والوضعيات اليومية
.ويؤّدي الشعائر اإلسالمية أداء صحيحا

ف في المواقف والوضعيات المرتبطةيحسن التصّر
 .بإبراز مظاھر العقيدة اإلسالمية قوال وفعال

 ،لوك اليومييبرز مظاھر العقيدة اإلسالمية في السّ 
ھا وأثرھا على الحياة من خالل معرفة أركان

 .الروحية والخلقية واالجتماعية
،يمارس العبادات والمعامالت وفقا ألحكامھا الشرعية 

 .ويحافظ على أدائھا
ويطبق األحكام،يؤدي العبادات وبعض المعامالت

.الشرعية المتعلقة بھا
ويطبق المبادئ األولية في ،الطھارة الحسيةيمارس 

 .كم منھااألحكام والحِ عرفوي،صھاخَ العبادات ورُ 
ويمارسھا في مختلف وضعيات،الفاضلةباألخالقيتحلّى

 .التواصل مع المحيط االجتماعي والبيئي
في،يمارس األخالق الفاضلة في المجتمع والبيئة

 .ضوء التعاليم اإلسالمية المتعلقة بھا
يتصّرف وفق القواعد األخالقية الضابطة لبعض 

 ،واألسرية واالجتماعية والبيئيةالسلوكات الفردية 
.ويمارسھا في المحيط

يستحضر العبر من مواقف ومحطات مختارة من سيرة
 الرسول صلى هللا عليه وسلم العطرة وبعض الصحابة

 .ويقتدي بھا في الحياة ،رضوان هللا عنھم

سول صلى هللا عليهيعرف محطات من حياة الّر
 .فويقتدي بسيرته في بعض المواق ،وسلم

صلى هللا عليه يعرف محطات من حياة الرسول 
 ،وبعض مناقب الصحابة رضوان هللا عليھم ،وسلم

  .ويستثمر العبر المستخلصة منھا في الحياة العملية
يعرف مواقف من حياة وقصص بعض األنبياء عليھم

  .ويستثمرھا في حياته ،ويستخلص العبر منھا ،السالم
األنبياءمواقف من حياة وقصص بعضيعرف

ويستخلص العبر منھا ويقتدي بھا في  ،عليھم السالم
 .حياته

ات من قصص بعض األنبياء عليھم يعرف محطّ 
ويستثمر العبر المستخلصة منھا في الحياة  ،المالسّ 

  .العملية
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   ج من أطوار التعليم المتوّسطمالمح التخرّ  2.2
  المتوّسط 1ملمح التخّرج من الطور   المتوّسط 2ملمح التخّرج من الطور  المتوّسط 3ج من الطور ملمح التخرّ   ملمح التخّرج من مرحلة التعليم المتوّسط  

ملة
شا
 ال
ءة
كفا
ال

  

التحكم في االستظھار الصحيح للنصوص 
 ،الشرعية المكتسبة في المواقف المناسبة

وتمثل المعاني والقيم الروحية المتعلقة 
وأداء  ،بأركان العقيدة اإلسالمية في المحيط
وحسن  ،مختلف الشعائر وفقا ألحكامھا

التصرف في الوضعيات المتعلقة بالعالقات 
  .االجتماعية والتواصل مع البيئة

يستظھر القدر المحفوظ من القرآن  -
الكريم والحديث النبوي الشريف تالوة 

  .ومعنى ويحسن استعمالھما
يعرف حقيقة اإليمان باليوم اآلخر  -

والتدبير  وصفات هللا المتعلقة بالخلق
 والقدرة

ز أھم األحكام الشرعية المتعلقة يميّ  -
ويعرف أھم األحكام الشرعية  ،بالمعامالت

 .المتعلقة باألسرة
يعرف النظام االجتماعّي في اإلسالم من  -

 أحكام وفق الفرد بأسرته عالقة خالل
  .اإلسالم

يحسن اختيار القدوة من خالل معرفة  -
 وبعض مواقف من سيرة الرسول 

 .- عليھم الّسالم-األنبياء 
من خالل  ،يحترم العلماء ويقتدي بھم -

والوقوف  ،معرفته ألھمية العلم في الحياة
  .على حياة بعض عظماء األمة

يجيد تالوة المحفوظ من القرآن  -
الكريم والحديث النبوي الشريف 

يسترشد به في حياته و ،لهواستعما
  .اليومية

ان يعمق تعلماته المتعلقة بأرك -
ويمارس الشعائر  ،سالميةالعقيدة اإل
العبادات وفقا ألحكامھا الدينية و
  .وحكمھا

ويتحلى بأخالق اإلسالم وآدابه  -
مقتديا بھدي الرسول صلى هللا عليه 

عليھم  -وسلم وسيرة بعض األنبياء 
  .السالم

  

ظھر ما حفظ من يست -
ھارة؛ النصوص الشرعية بم

ويعي حقيقة  ،تالوة وشرحا
ي العبادات ويؤدّ  ،بااإليمان 

ف ببعض ويعرّ  ،بشكل صحيح
   .أسرارھا

شعائر الدينية يعظم ال -
أحكامھا ويمارسھا تماشيا و

  .وحكمھا
 ،يتحلى بمحبة الرسول  -

من  ،قتداء بهويحرص على اال
ات مختارة خالل معرفة محطّ 

  .من سيرته

ية
تام
لخ
ت ا
ءا
كفا
ال

  

 ،وسبّح االستظھار الصحيح لحزبي عمّ  -
حاديث النبوية المتعلقة ببعض اآلداب واأل

وتمثل معانيھا بممارسات سلوكية  ،اإلسالمية
 .مناسبة في المحيط

بالتالوة  ح وعمّ سبّ  يستظھر حزبي -
 نديةويتناول اآليات السّ  ،المناسبة

 ،بشكل صحيح واألحاديث النبوية
 .ويستعملھا في الوضعيات المناسبة

ل ويتمثّ  ،يجيد المتعلّم التالوة -
النصوص  عاني ما حفظ منم

 اويحسن استعمالھ ،الشرعيّة
الوضعيات  في بھا االستداللو
   .اسبةنالم
  

يستظھر المتعلّم ما حفظ من  -
والحديث النبوّي  ،القرآن الكريم

مھارات  الشريف باستخدام
  .التوظيفحسن التالوة الجيدة و
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ف في المواقف والوضعيات حسن التصرّ  -
 ،العقيدة اإلسالمية المرتبطة بإبراز مظاھر

 .قوال وفعال

يعرف حقيقة اإليمان باليوم اآلخر  -
وصفات هللا المتعلقة بالخلق والتدبير 

ويحسن  ،وأثرھما في حياة المسلم ،والقدرة
 .عرضھا مبرزا أثرھما في تصرفاته

ويعّرف  ،يقّر بأركان اإليمان الستة
بحقيقة اإليمان بالمالئكة والكتب 

  .يھم السالمالسماوية والرسل عل
  

 ،يعرف المتعلم حقيقة اإليمان
يعبّر و ،وأثره في حياة المسلم

عنه بتصّرفاته اليومية في 
  .العبادة والسلوك

بتطبيق  ،المعامالت أداء العبادات وبعض
األحكام الشرعية المتعلقة بھا في المواقف 

  .المناسبة
 

يعرف األحكام الشرعية المتعلقة ببعض 
  .العبادات

 

تعلّم كيفية أداء عبادات يعرف الم
 ،الصوم والزكاة والحج والعمرة
 ،وفق أحكامھا وحكمھا الشرعيّة

  .ويحسن عرضھا

يعظم المتعلّم الشعائر 
ي العبادات ويؤدّ  ،اإلسالمية

  .وفقا ألحكامھا

 ارسة األخالق الفاضلة في المجتمعمم
في ضوء التعاليم اإلسالمية المتعلقة  ،والبيئة
 .بھا

لم بالتعاليم اإلسالمية في يسترشد المتع
ويقّدر مكانة األسرة  ،اختيار القدوة الحسنة

األخالق  و يمارس مكارم ،في المجتمع
 .المكتسبة في المحيط

 ،محيطه في التصرف يحسن
 السلوك بالمعارف المكتسبة في

مسترشدا بما  ،اإلسالمية واآلداب
حفظ من النصوص الشرعيّة في 

  .إطارھا

 ،اإلسالم يتخلق المتعلّم بخلق
بتوظيف المعرفة المكتسبة في 
جوانب من مكارم األخالق في 

 الوضعيّات المناسبة في المحيط 

معرفة محطات من حياة الرسول صلى هللا 
واالقتداء بسيرته في بعض  ،عليه وسلم

 .المواقف المناسبة

في بعض  يسترشد بسيرة الرسول
  .ويقتدي بھا في تعامله مع المحيط ،مواقفه

 ،سول مواقف من سيرة الرّ  يبرز
 ،وبعض األنبياء عليھم السالم

رضوان هللا عنھم والصحابة الكرام 
في مواجھة وضعيات حياتية 

  .مختلفة

  محبة الرسول يعبّر عن
انطالقا من العبر  ،باالقتداء به

والمواعظ المستخلصة من 
  .سيرته العطرة

ياة بعض األنبياء عليھم معرفة مواقف من ح
واستخالص  ،والعلماء عظماء األمةوالسالم 

  .العبر منھا واالقتداء بھا

المتعلّم مواقف من حياة النبيّين يعرف
 ،السالم أولي العزم من الرسل عليھم

ويحترم العلم  .ويقتدي بھا في حياته
  .ويقّدر عظماء األمة ،والعلماء
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  مالمح التخرج من سنوات التعليم المتوّسط 3.2
  ج من مرحلةملمح التخرّ   

  التعليم المتوّسط
  1ملمح التخّرج من السنة   2ملمح التخّرج من السنة   3ملمح التخّرج من السنة  4السنة ملمح التخّرج من

  الطور األّول  الطور الثاني  الطور الثالث

ملة
شا
 ال
ءة
كفا
ال

  

 االستظھار في التحّكم
للنصوص الشرعية  الصحيح

المكتسبة في المواقف 
وتمثل المعاني  ،المناسبة
المتعلقة  الروحية والقيم

بأركان العقيدة اإلسالمية في 
وأداء مختلف  ،المحيط

 ،الشعائر وفقا ألحكامھا
وحسن التصرف في 
الوضعيات المتعلقة 

بالعالقات االجتماعية 
  .والتواصل مع البيئة

القدر المحفوظ  المتعلّم يستظھر -
من القرآن الكريم والحديث 

 ،الوة ومعنىالنبوي الشريف ت
  .ويحسن استعمالھما

يعرف حقيقة اإليمان باليوم   -
اآلخر وصفات هللا المتعلقة 

وأثرھما  ،بالخلق والتدبير والقدرة
ويحسن عرضھا  ،في حياة المسلم

  .مبرزا أثرھما في تصرفاته
ميز أھم األحكام الشرعية ي -

  .المتعلقة بالمعامالت الماليّة
 .جتمعيقّدر مكانة األسرة في الم -
ويتصّرف  ،القدوة اختيار يحسن -

في ضوء ما يعرف من مواقف 
وبعض  سول من سيرة الرّ 

 .األنبياء
 ،يحترم العلم والعلماء ويقتدي بھم

ألھمية العلم  معرفته من انطالقا
وأثر بعض عظماء  ،في الحياة

  .األمة في المجتمع

تناول المحفوظ من  يحسن المتعلّم -
النبوي ن الكريم والحديث القرآ

 في وضعيات القراءة ،الشريف
ويوظف معارفه  ،واالستعمال

المتعلقة بركني اإليمان بالكتب 
  .والرسل عليھم السالم

  يعرف أحكام الحج والعمرة  -
وأثرھما وحكمھما وأبعادھما 

  .الروحية واالجتماعية الحضارية
يعرف محطات من سيرة الرسول  -

ويعرف مواقف  .سلمصلى هللا عليه و
 ،عليه السالم قصة إبراھيممن 

  .ويستخلص العبر منھا
  .يحترم العلم والعلماء ويقتدي بھم -
يحسن التصرف في الوضعيات  -

المتعلقة بالعالقات االجتماعية 
   .والتواصل مع البيئة

المتعلّم تالوة  يجيد -
ن الكريم المحفوظ من القرآ
 ،والحديث الشريف

   .مسترشدا بھما في حياته
العقيدة  يعرف أركان -

اإلسالمية ويفصح عنھا 
بأداء مختلف الشعائر 

على  ،الدينية والعبادات
  .الوجه الصحيح

يتخلّق باآلداب  -
ات اإلسالمية في والسلوك

  .تواصله مع المحيط

يعرف حقيقة اإليمان  -
ويستظھر  ،با تعالى

بمھارة ما حفظ من 
 آن والحديث تالوةالقر

  .وشرحا
يؤدي الصالة أداء  -

رزا ألثرھا بم ،صحيحا
موظّفا و ،في سلوكه

حكمھا وأحكامھا 
   .لھا امعظّمو
ى بمحبة الرسول يتحلّ  -

 ،صلى هللا عليه وسلم
قتداء ويحرص على اال

بمعرفة محطات من  ،به
  .سيرته العطرة
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ية
تام
لخ
ت ا
ءا
كفا
ال

  

 ،االستظھار الصحيح لحزب عمّ  -
واألحاديث النبوية المتعلقة ببعض 

وتمثل معانيھا  ،ميةاآلداب اإلسال
بممارسات سلوكية مناسبة في 

 ..المحيط

سبح  :يستظھر المتعلّم حزبي -
ويتناول  ،المناسبة بالتالوة وعمّ 

اآليات واألحاديث النبوية 
 السنديّة بشكل صحيح في

الوضعيات المناسبة تطبيقا 
 .واستدالال

يستظھر القدر المحفوظ من  -
ويحسن  ،النصوص الشرعية

  .الستدالل بهاستعماله وا

يستظھر المتعلّم  -
القدر المحفوظ من 

القرآن الكريم 
 والحديث النبوي

ويحسن  ،الشريف
استعماله واالستدالل 

به في الوضعيات 
  .المناسبة

 لمحفوظ منايستظھر المتعلّم  -
والحديث  ،الكريم القرآن

باستخدام مھارات النبوي 
واالستعمال  التالوة الجيدة

  .المناسب

تصرف في المواقف حسن ال -
والوضعيات المرتبطة بإبراز 
مظاھر العقيدة اإلسالمية قوال 

 .وفعال

يعرف حقيقة اإليمان باليوم  -
اآلخر وصفات هللا المتعلقة 

 ،بالخلق والتدبير والقدرة
 ،وأثرھما في حياة المسلم

ويحسن عرضھا مبرزا أثرھما 
 .في تصرفاته

 ،يعّدد أركان اإليمان الستة -
بالكتب قيقة اإليمان ويعّرف بح
الرسل عليھم و ،السماوية
  .السالم

يعّدد أركان اإليمان  -
ويعّرف  ،الستة

بحقيقة اإليمان 
بالمالئكة مبرزا أثره 

  .في سلوكه

يعبّر المتعلّم عن حقيقة  -
اإليمان وأثره في حياة 

ن خالل تصرفه يالمسلم
  .اليومّي عبادة وسلوكا

أداء العبادات وبعض المعامالت  -
بتطبيق األحكام الشرعية المتعلقة 

 .بھا في المواقف المناسبة

يعرف األحكام الشرعية  -
المتعلقة ببعض المعامالت 

 .المالية

يعرف كيفية أداء الحج  -
ويتحّكم  .والعمرة أداء صحيحا
  .في عرضھا وشرحھا

يعرف كيفية  -
الصوم وإيتاء 

وأحكامھما  ،الزكاة
وحكمھما وأثرھما 

في حياة الفرد 
  .المجتمعو
  
  
  
  
  

 ،م الشعائر اإلسالميةيعظّ  -
ي العبادات وفقا ألحكامھا ويؤدّ 

  .وحكمھا
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ارسة األخالق الفاضلة في مم -
في ضوء التعاليم  ،والبيئة المجتمع

 .اإلسالمية المتعلقة بھا

يسترشد بالتعاليم اإلسالميّة  -
ويقّدر  ،في اختيار القدوة الحسنة
 ،معتمكانة األسرة في المج

ارس مكارم األخالق ويم
 .المكتسبة في المحيط

يطبق مكارم األخالق  -
مسترشدا  ،المكتسبة في المحيط

بالنصوص الشرعية المحفوظة 
   .في مجالھا

يعبّر بسلوكه عن  -
تحلّيه باآلداب 

 ،اإلسالمية المكتسبة
ويحسن ممارستھا 

  .في المحيط
  

يوظّف المعرفة المكتسبة في  -
جوانب من مكارم األخالق 

إلسالمية في الوضعيات ا
  .المناسبة

معرفة محطات من حياة الرسول  -
،  واالقتداء بسيرته في المواقف

  .المناسبة
معرفة مواقف من حياة وقصص  -

بعض األنبياء عليھم السالم 
واستخالص العبر  ،وعظماء األمة

  .منھا
  
  
 

 بسيرة المتعلّم يسترشد -
 في بعض مواقفه  الرسول

عامله مع ويقتدي بھا في ت
  .المحيط

حياة النبيّين  من مواقف يعرف -
 ،السالم عليھما وعيسى موسى

  .ويقتدي بھا في حياته
 ويقّدر يحترم العلم والعلماء-

  .ةعظماء األمّ 

يعرف مواقف ومحطات من  -
سيرة الرسول صلى هللا عليه 

مبرزا العبر  ويسردھا ،وسلم
ويعبّر بسلوكه عن االقتداء  ،منھا
   .بھا

مواقف ومحطات من  رفيع -
 ،عليه السالم حياة إبراھيم

مبرزا العبر  ،ويحسن عرضھا
  .منھا لالسترشاد بھا في حياته

يقتدي بالعبر  -
المناقب المستقاة و

 من حياة الرسول 
 ،وبعض األنبياء

ويوظّفھا في مواجھة 
وضعيات حياتية 

  .مختلفة

 ،يعبّر عن محبة الرسول  -
بر باالقتداء به انطالقا من الع
والمواقف المستخلصة من 

  .سيرته العطرة
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 ) مصفوفة الموارد(مخطّط الموارد لبناء الكفاءات .3
  تقديم 1.3

يادين المھيكلة وفق الم ،الضرورية لبناء الكفاءات في مختلف المستويات من التعليم المتوّسط ھي المدونة المرجعية المتضمنة للموارد المعرفية والمنھجيةمصفوفة الموارد 
  .ومع المواد األخرى ،وقد روعي انسجامھا أفقيا وعموديا داخل المادة نفسھا .وتشكل مصدر كّل المحتويات المدرجة في البرامج السنوية ،للماّدة التعليمية

  الموارد المعرفية والمنھجيةمصفوفة  2 .3

  الكفاءات المستھدفة  الميادين األطوار
  موارد بناء الكفاءات

  موارد منھجية  موارد معرفية

ر 
طو
ال

1  

القرآن 
الكريم 

والحديث 
النبوي 
  الشريف

يستظھر المتعلم ما حفظ من القرآن الكريم والحديث 
 ،النبوي الشريف باستخدام مھارات التالوة الجيدة

  .ويحسن توظيفه

  :القرآن الكريم-
 ،البروج ،الطارق :وھي ،ثالث سور من حزب عم -

  .االنشقاق
  :لنبويالحديث ا-
  .حديث يبين مكانة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة-
  .حديث يبين قيمة الوقت في الحياة -

االستدالل  ،الترتيب ،حسن الترتيل
  .االستعمال المناسب ،المنطقي

أسس 
العقيدة 
  اإلسالمية

 ،يعرف المتعلم حقيقة اإليمان وأثره في حياة المسلم
  .ومي عبادة وسلوكاويعبر عنه من خالل تصرفه الي

   :من أركان اإليمان
   .ودالئل وحدانيته ،اإليمان با -

ترتيب األركان والبحث عن دالئل 
  .وحدانية هللا الحسية والعقلية والنقلية

  العبادات
ويؤدي عبادته وفقا  ،يعظم المتعلم الشعائر اإلسالمية

  .ألحكامھا
   .الطھارة والوضوء والغسل والتيمم -
   .ومكانتھا وأحكامھاالصالة  -
  .صالتا الجماعة والجمعة وفضلھما -

 .كيفية األداء بتطبيق األحكام الشرعية
  .واستخالص الفضائل وترتيبھا

األخالق 
واآلداب 
  اإلسالمية

يتخلق المتعلم بأخالق اإلسالم بتوظيف جملة 
المعارف المكتسبة في جوانب من مكارم األخالق في 

  .حيطالوضعيات المناسبة في الم

  .الصدق واألمانة -
  .عالقة المسلم بغيره وببيئته -

وتنظيم العالقة بالغير  ،تنظيم الذات
  .وتحليل المواقف ،وبالبيئة

السيرة 
  النبوية

يعبر المتعلم عن محبته للرسول صلى هللا عليه وسلم 
وذلك انطالقا من العبر والمواقف  ،باالقتداء به

  .رتهيالمستخلصة من س

  سول صلى هللا عليه وسلم وطفولته وشبابهمولد الرّ   -
   .الوحي ومقدماته -
  .الدعوة إلى اإلسالم -
  

 ،وترتيب األحداث ،رد المنھجيالسّ 
 ،رواستخالص العب ،والبحث عن األثر

  .وحسن االقتداء ،والتحليل
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ر 
طو
ال

2  

القرآن 
الكريم 

والحديث 
النبوي 
  الشريف

من  ويتمثل معاني ما حفظ ،يجيد المتعلم التالوة
ويحسن استعمالھا واالستدالل بھا  ،النّصوص الشرعة

  .في الوضعيات المناسبة

   :القرآن الكريم -
 ،المطففين :وھي ،خمس سور من حزب عمّ  -

   .والنازعات ،وعبس ،والتكوير ،واالنفطار
  :الحديث النبوي -

  .أحاديث نبوية تتضمن سلوكات فردية وجماعية

 ،يواالستدالل المنطق ،جودة الترتيل
  .والتكرار المفيد ،وحسن االستعمال

أسس 
العقيدة 
  اإلسالمية

ويعرف حقيقة  ،يقر المتعلم بأركان اإليمان الستة
اإليمان بالمالئكة والكتب السماوية والرسل عليھم 

  .السالم

   :من أركان اإليمان
   .اإليمان بالكتب السماوية - .اإليمان بالمالئكة -
  .ماإليمان بالرسل عليھم السال -

واالستدالل على  ،ترتيب األركان
وجوب اإليمان بھا من خالل النصوص 

   .والعمل باآلثار ،الشرعية

  العبادات
يعرف المتعلم كيفية أداء عبادات الزكاة والصوم 

ويستخرج الحكمة من  ،والحج والعمرة وفق أحكامھا
   .ويحسن عرضھا ،تشريعھا

  الزكاة -
  ومالصّ  -

ألحكام والحكم وذكر ا ،ترتيب العبادات
  .والعرض المناسب ،حسب األولويات

األخالق 
واآلداب 
  اإلسالمية

يحسن التصرف في محيطه من خالل المعارف 
ويسترشد  ،المكتسبة في السلوكات واآلداب اإلسالمية

  .بما حفظ من النصوص الشرعية في إطارھا

جوانب من عالقات اإلنسان وتفاعله مع غيره  -
  .ومجتمعه وبيئته

صرف المستند إلى الضوابط الت
والتوظيف  ،األخالقية واألحكام الشرعية

والعرض المنھجي  ،المناسب للوضعيات
وتحليل المواقف  ،لألخالق واألحكام

   .والسلوكات والظواھر

السيرة 
  النبوية

  

يبرز المتعلم مواقف من سيرة الرسول صلى هللا عليه 
ويقتدي بھا في مواجھة وضعيات حياتية  ،وسلم
  .ناسبةم

  )استكمال(جوانب من السيرة النبوية 
  

وترتيب األحداث  ،ردمنھجية السّ 
 ،والبحث عن األثر ،والمواقف

واالقتداء  ،والتحليل ،واستخالص العبر
  .في الحياة العملية

ر 
طو
ال

3  

القرآن 
الكريم 

والحديث 
النبوي 
  الشريف

ويتناول  ،عم بالتالوة المناسبة يستظھر المتعلم حزب
األحاديث النبوية السندية بشكل صحيح في اآليات و

  الوضعيات المناسبة

  :القرآن الكريم -
  .سورة النبأ -
  :الحديث النبوي -
   ،)اإليمان واإلسالم واإلحسان(حديث جبريل  -
   .حديث عقوق الوالدين -
  

 ،والترتيل المناسب لألحكام ،التالوة
  .واالستشھاد السليم للوضعيات
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أسس 
العقيدة 
  اإلسالمية

يعرف المتعلم حقيقة اإليمان باليوم اآلخر والقضاء 
 ،ويدرك أثر اإليمان بھما في حياة المسلم ،والقدر

  .ويحسن عرضھما مبرزا أثرھما على سلوكه

  :من أركان اإليمان
  .اإليمان باليوم اآلخر -
  .اإليمان بالقضاء والقدر -

والبحث عن  ،العرض المنھجي للركنين
  .واالقتداء ،ألثر في الحياةا

  العبادات
بعض بيعرض المتعلم األحكام الشرعية المتعلقة 

  .العبادات
  .الحج أحكامه وِحكمه - 1
  .العمرة أحكامھا وِحكمھا - 2

لألحكام الشرعية العرض المنھجي 
واالستدالل المنطقي  ،المتعلقة بالكسب

   .بالنصوص الشرعية

األخالق 
واآلداب 
  اإلسالمية

رشد المتعلم بالتعاليم اإلسالمية في اختيار القدوة يست
ويمارس  ،ويقدر مكانة األسرة في المجتمع ،الحسنة

  .مكارم األخالق المكتسبة في المحيط

جوانب من مكارم األخالق اإلسالمية المتعلقة بالذات  -
  .واألسرة والمجتمع والبيئة

 ،العرض المنھجي لمظاھر حسن الخلق
ا السلوكية في الفرد واالستقامة بمظاھرھ
 ،والتحليل ،واألسرة والمجتمع

واالستدالل المنطقي على األحكام 
  .الشرعية

السيرة 
  النبوية

يسترشد المتعلم بسيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم 
  .ويقتدي بھا في تعامله مع المحيط ،في بعض مواقفه

 ،المواقفالسرد المنھجي لألحداث و  )استكمال(جوانب من السيرة النبوية 
 ،والبحث عن األثر ،وحسن الترتيب

واالقتداء  ،والتحليل ،واستخالص العبر
  .في التعامل مع المحيط

 صصالقَ 
  القرآني

أولي العزم من بعرض المتعلم مواقف من حياة 
  .ويقدر عظماء األمة ،ويقتدي بھا في حياته ،الرسل

مواقف وعبر من حياة أولي العزم من الرسل عليھم  .1
 .)مواقف مختارة(م السال

مواقف (عبر ودروس من سيرة الخلفاء الراشدين  - 2
  .)مختارة

واستخالص  ،السرد المنھجي للمواقف
 ،وحسن عرضھا ،العبر والمواعظ

  .واالقتداء ،والتحليل
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 البرامج السنوية 4
  برنامج السنة األولى من التعليم المتوّسط 1.4

ويؤدي الّصالة أداء صحيحا، مبرزا .  ويستظھر بمھارة ما حفظ من القرآن والحديث تالوة وشرحايعرف المتعلم حقيقة اإليمان با  
ويحرص على االقتداء به، بمعرفة ، ويتحلّى بمحبّة الرسول صلى هللا عليه وسلم؛ أثرھا في سلوكه، موظفا أحكامھا وِحكمھا

 .مختارة من سيرته العطرةمحطات
 الكفاءة الشاملة

 الميادين الكفاءات الختامية مرّكبات الكفاءة المحتويات المعرفية أنماط من وضعيات تعلّمية ر ومؤشرات التقويممعايي  الزمن

 سا10

سالمة االستظھار -
  التالوة السليمة للمحفوظ -
  حسن االستعمال في الوضعيات -
  .االستشھاد الموضوعي -

الوقت فضاء متاح لإلنسان الستغالله في 
 دة،األعمال المفي

اذكر كيف تستغّل وقتك في األعمال 
 .المفيدة

: القرآن الكريم-أوال
  االنشقاق-3 البروج - 2 الطارق -1

  :الحديث النبوي النبوي - ثانيا
مكانة القرآن الكريم والسنة النبوية -

  ..)تركت فيكم: (الشريفة
اغتنم خمسا قبل : (قيمة الوقت في الحياة -

..)خمس

الحفظ الجيّد-
  المناسبالشرح  -
  االستظھار الصحيح -
 وضعيات االستعمال -

يستظھر المتعلم المحفوظ من
القرآن الكريم، والحديث 

باستخدام مھارات التالوة 
 .الجيدة واالستعمال المناسب

القرآن 
الكريم 

والحديث 
النبوي 
 الشريف

 سا10

 التعريف الصحيح لألركان -
  حسن التعبير عن حقيقة اإليمان -
 في العبادة والسلوك حسن التصرف -

 اإليمان يؤثر على سلوك العبد المؤمن، -
مظاھر سلوكية تبرز ھذا اإليمان في  -

  حياة المسلم
اآليات من : من دالئل قدرة هللا تعالى -

  .من سورة األنعام 99إلى  95
إلى  66اآليات من: من نعم هللا تعالى -

من سورة النحل69

  أركان اإليمان -1
  اإليمان با-2
  دالئل وحدانيته هللا -3
  من دالئل قدرة هللا تعالى -4
  من نعم هللا تعالى -5
 

الفھم الصحيح لإليمان-
التصرف بمقتضى  -

  اإليمان الصحيح
 وضعيات االستعمال -

يعبر المتعلم عن حقيقة
اإليمان، وأثره في حياة 

المسلم من خالل تصرفه 
 .اليومي عبادة وسلوكا

أسس 
العقيدة 
 ةاإلسالمي

 سا06
 تعظيم الشعائر وأدائھا  -
  حسن التعريف بالشعائر -
  صحة عرض الكيفيات واألحكام  -
 األداء الصحيح -

الصالة عماد الدين، ابحث عن مصادر 
ترشدك إلى أھمية الصالة في العبادة 

 والحياة الروحية للمسلم

 )الوضوء، الغسل، والتيمم(الطھارة-1
  الصالة ومكانتھا التعبدية  -2
 فضل صالة الجماعة والجمعة  -3

معرفة أحكام الصالة-
التطبيق المالئم  -

  لألحكام
  المواظبة على األداء -
تعظيم الشعائر-

يعظم المتعلم الشعائر
اإلسالمية، ويؤدي عباداته 

 العبادات .وفقا ألحكامھا

 سا03

التخلق بخلق اإلسالم -
إبراز مظاھر األخالق اإلسالمية في -

  .تعلم اليوميسلوك الم
االستدالل الصحيح بالشواھد القرآنية  -

  واألحاديث 
  ربط األخالق بالنصوص الشرعية -
 عرض الضوابط بشكل صحيح -

المسلم يعيش في محيط اجتماعّي
 ؟وصّحّي، فما تأثيره في ھذه المجاالت

 ؟وما أثر ھذه المجاالت على حياته

الّصدق-1
  األمانة  -2
 المسلم  عالقة المسلم بأخيه -3

المعرفة الصحيحة-
 لخلق اإلسالم

الممارسة الواعية  -
 لألخالق المكتسبة

يوظف المتعلم المعرفة
المكتسبة في جوانب من 

مكارم األخالق اإلسالمية 
في الوضعيات المناسبة في 

 .المحيط

األخالق 
واآلداب 
 اإلسالمية

 سا03

التعبير عن مظاھر سلوكية في محبة  -
 عليه وسلمالرسول صلى هللا 

عرض مظاھر عن محبة الرسول  -
  صلى هللا عليه وسلم

 .إعطاء أمثلة سلوكية عن االقتداء به -

صلى هللا عليه -تمثل شخصيّة النبّي
قدوة في األخالق والدعوة إلى  - وسلّم 

الّصالح، كيف يمكنك االقتداء به في 
 حياتك اليوميّة؟

مولد الرسول صلى هللا عليه وسلم-1
 وشبابه وطفولته

  الوحي ومقّدماته -2
 الدعوة إلى اإلسالم -3

التعبير عن محبة-
صلى هللا عليه  الرسول

 بالسلوك المناسبوسلّم 
االقتداء بمنھجه في  -

 الدعوة

يعبّر المتعلم عن محبة
الرسول صلى هللا عليه 

وسلم، باالقتداء به انطالقا 
من العبر والمواقف 

المستخلصة من سيرته 
.العطرة

 يرةالس
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  طلسنة الثانية من التعليم المتوسّ رنامج اب 2.4

يعرف أركان العقيدة اإلسالمية ويفصح عنھا  ؛مسترشدا بھما في حياته الشريف،يفھم المتعلّم فھما سليما ما حفظ من القرآن الكريم والحديث الشاملة الكفاءة
 .ات اإلسالمية في تواصله مع المحيطق باآلداب والسلوكويتخلّ  ،بأداء مختلف الشعائر الدينية والعبادات على الوجه الصحيح

 الزمن معايير ومؤشرات التقويم أنماط وضعيات تعلمية الموارد المعرفية مركبات الكفاءة الكفاءة الختامية الميدان

القرآن 
الكريم 

والحديث 
النبوي 
 الشريف

يستظھر المتعلم
المحفوظ من القرآن 

والحديث النبوي  ،الكريم
ف باستخدام الشري

مھارات التالوة الجيدة 
 .واالستعمال المناسب

الحفظ الجيّد وحسن.1
  االستظھار

الفھم الصحيح .2
  واالستعمال المناسب

 السلوك السويّ .3

  :القرآن الكريم-أوال
  المطففين -1
  االنفطار -2
  التكوير -3

   :الحديث النبوي الشريف - ثانيا
 ..ُخو اْلُمْسلِمِ اْلُمْسلُِم أَ ( :التماسك االجتماعي -1

  .)يَْحتَقَِر أََخاهُ اْلُمْسلِمَ 
  .)..كل سالمى(أنواع الصدقة  -2
.)...المؤمن القوي(فاعلية المسلم-3

 وضعية للقراءة الترتيلية؛-
  وضعيات للفھم والتحليل؛  -
لحديث اوضعيات لتدارس  -

  الشريف؛
 

 األداء السليم للتالوة -
  جتماعي الوقوف على جوانب التكامل اال -
  استخالص الجوانب االقتصادية من الزكاة-
 .السلوك القدوة-

سا12

أسس 
العقيدة 
 اإلسالمية

يعدد المتعلم أركان
ويعّرف بحقيقة  ،اإليمان

 ،اإليمان بالمالئكة
  .مبرزا أثره في سلوكه

 

التعريف بأركان.1
  اإليمان

الفھم الصحيح  .2
  .لإليمان بالمالئكة

التصرف بمقتضى  .3
.الشرعيالنّص

  .اإليمان بالمالئكة-
 دعاء المالئكة للمؤمنين -

آثار اإليمان في سلوك-
  ؛المؤمن

مظاھر سلوكية تبرز ھذا  -
  ؛اإليمان في حياة المسلم

 07: دعاء المالئكة للمؤمنين -
من سورة غافر09إلى

 الجوانب العقلية لإليمان؛-
  الجوانب الروحية لإليمان بالمالئكة؛ -
  عض المالئكةب وظائف -
سا03 .ثار اإليمان بالمالئكة في سلوك المسلمآ -

 العبادات

يعرف المتعلم كيفية
ويدرك  ،إيتاء الزكاة

 ،أحكامھا وِحكمھا
وأثرھا في حياة الفرد 

.والمجتمع

 .أحكام الزكاةمعرفة.1
فوائد الزكاة التعبّديّة .2

  واالجتماعيّة
الزكاة والتكافل  .3

االجتماعي

   لى الّزكاةأتعّرف ع-1
  مصارف الّزكاة -2
  نصاب الّزكاة ووقتھا -3
   زكاة الفطر -4
الحكمة من الّزكاة وآثارھا على الفرد والمجتمع-5

وضعيات لتدارس اآليات-
  ؛واألحاديث

  وضعيات للتحليل واالستنتاج -
سلوك ھو االمتثال ألمر هللا -

.المؤمن

  أحكام الزكاة-
  جتماعيةوال ،الزكاة وفوائدھا الروحية -
سا05 .الزكاة طھارة -

األخالق 
واآلداب 
 اإلسالمية

يعبر المتعلم بسلوكه عن
تحليه باآلداب اإلسالمية 

ويتجنب  المكتسبة
 .السلوكات السيئة

األخالق.1
  شخصية المسلم

  الدين المعاملة .2
حّب الخير  .3

 لآلخرين

  ،الحياء والعفة-1
  ،التعاون -2
  ،حبة الحسنةالقدوة والصّ  -3
 ،الخمر ،السرقة(من اآلفات االجتماعية  -4

  .)المخدرات ،التدخين
 .المؤمنون إخوة-5

وضعيات لتحليل اآليات-
  واألحاديث المتعلّقة باألخالق

وضعيات لتدارس بعض  -
  اآلفات االجتماعية

إلى  10من : المؤمنون إخوة -
.من سورة الحجرات13

  السيرة مرجع األخالق اإلسالمية -
 اتلجوانب النفسية للسلوكإبراز ا -

المذمومة على  اتآثار السلوك - المحمودة 
سا05 .الحياة االجتماعية

 السيرة

يفھم أبعاد الھجرة
في تأسيس وأثرھا 

المجتمع المسلم في 
 .المدينة المنورة

في مّكة قبل الھجرة .1
الھجرة النبوية إلى  .2

 المدينة
 بناء المجتمع المسلم  .3

الحبشةھجرة الصحابة األوائل إلى-1
في مّكة صلى هللا عليه وسلّم الّرسول  -2

  )الطائف، اإلسراء والمعراج، بيعة العقبة(
  الھجرة النبوية إلى المدينة -3
  .أسس بناء المجتمع المسلم في المدينة المنورة -4
 

 مّكة قبل الھجرة-
  المدينة قبل الھجرة -
 المدينة بعد الھجرة -

  .إبراز جوانب من الحياة في مّكة -
  والمجتمع المّكي البعثة-
  المھاجرون األوائل -إبراز أسباب الھجرة -
صلى هللا عليه  األنصار واستقبال الرسول-

  وسلّم
  . آثار الھجرة على انتشار اإلسالم -

 ـــ أسس بناء المجتمع في المدينة

سا07
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  برنامج السنة الثالثة من التعليم المتوّسط 3.4

 الشاملة الكفاءة
ويوظّف معارفه المتعلّقة  ،المناسب ن الكريم والحديث النبوي الشريف في وضعيات القراءة واالستعمالآالمحفوظ من القر تناول يحسن المتعلّم

لالقتداء  ويستخلص العبر من سيرة الرسول  الم؛ ويدرك األبعاد الروحية واالجتماعية للحّج والعمرة؛بركنّي اإليمان بالكتب والرسل عليھم السّ 
 .ه االجتماعية والبيئيةبھا في عالقات

 الزمن معايير ومؤشرات التقويم أنماط وضعيات تعلمية الموارد المعرفية مركبات الكفاءة الكفاءة الختامية الميدان

القرآن الكريم 
والحديث 
النبوي 
 الشريف

يستظھر المتعلم المحفوظ 
 ،من القرآن الكريم

والحديث النبوي الشريف 
باستخدام مھارات التالوة 

جيدة واالستعمال ال
 .المناسب

  الحفظ الجيّد وحسن االستظھار.1
الفھم الصحيح واالستعمال .2

  المناسب
 السلوك السوّي .3

  :القرآن الكريم - أوال
  عبس-1
  .النازعات-2

  :الحديث النبوي الشريف - ثانيا
إِيَّاُكْم (من حقوق المسلم  -1

  ) إِْخَوانًا ...َوالظَّنَّ 
شطر  الطھور(فضائل العبادات  -2

 .) ...اإليمان

الصيام عبادة مفروضة في شھر 
اذكر فضائل ھذا الشھر  ،رمضان
وما خصه هللا تعالى به عن  ،الكريم

  .سائر الشھور
 

  .تعظيم الشعائر الدينية -
  بناء إبراھيم  -
حسن استظھار النصوص  -

  .واستعمالھا
  .التالوة السليمة -
  .مالءمة االستعمال للوضعيات -
  .تابياحسن العرض ك -
 

 سا08

 سا04

 الجوانب العقلية لإليمان؛ -
  القرآن واإلنجيل والتوراة -
آثار اإليمان بالرسل في سلوك  -

  .المسلم
 كيفية االقتداء بالرسل -

آثار اإليمان في سلوك العبد  -
 ،المؤمن

مظاھر سلوكية تبرز ھذا اإليمان  -
 .في حياة المسلم

  اإليمان بالكتب السماوية -1
عليھم  ان بالرسل واألنبياءاإليم -2

 الّسالم
 

 تقديم أركان اإليمان  .1
الفھم الصحيح لإليمان بالكتب  .2

  عليھم الّسالم والرسل
 العبرة من قصص األنبياء .3

 عليھم الّسالم

يدرك المتعلم أركان 
ويعرف حقيقة  ،اإليمان

 ،اإليمان بالكتب والرسل
 .مبرزا أثره في سلوكه

 

أسس العقيدة 
 ةياإلسالم

 سا06

 أحكام الصوم -
 ،الصوم وفوائده الروحية -

  واالجتماعية
 .الصوم وتھذيب النفس -

وضعيات لتدارس اآليات  -
 ،واألحاديث المتعلّقة بالصوم

  يل واالستنتاجوضعيات للتحل-
 .االمتثال ألمر هللا سلوك المؤمن-

  أتعّرف على الّصوم في اإلسالم -1
  فوائد الصيام وأسراره -2
 الصيام أحكام -3

 أحكام الصوم .1
فوائد الصوم الصّحية  .2

  واالجتماعيّة
 الصوم تربية نفسية .3

يدرك المتعلم أحكام 
 ،الصوم والحكمة منه

وأثره في حياة الفرد 
 .والمجتمع

 العبادات

 سا06

 السيرة مرجع أخالق المسلم  -
  إبراز الجوانب النفسية للصبر -
آثار الخلق السيّئ على الفرد  -

  .تمعوالمج
 

وضعيات لتحليل اآليات واألحاديث  -
 واإلحسان والصبر  ،المتعلّقة بالشكر

وضعيات لتدارس بعض األخالق  -
   .المذمومة

 133: المسارعة في الخيرات -
 من سورة آل عمران 136إلى

  : المسارعة في الخيرات -1
 واإلحسان ،الصبر والشكر -2
  احترام النظام واآلداب العاّمة -3
 .واالجتھاد ونبذ الكسل الِجدّ  -4

 األخالق شخصية المسلم .1
 الدين المعاملة  .2
 .االستدالل باألحكام الشرعيّة .3

يطبق المتعلم مكارم 
األخالق المكتسبة في 

المحيط مسترشدا 
بالنصوص الشرعية 
 .المحفوظة في مجالھا

األخالق 
واآلداب 
 اإلسالمية

 سا08

 للتعّرف على األحداث وضعيات - إبراز األحداث والعبرة منھا
 .والعبرة منھا

  غزوة بدر -1
  غزوة أحد -2
  )األحزاب(غزوة الخندق  -3
 صلح الحديبية -4
 مراسالت الملوك والعظماء -5

  الغزوات الكبرى -1
  بنود صلح الحديبية -2
أشھر مراسالت الملوك  -3

 والعظماء

يتعّرف المتعلم على 
محطّات بارزة من سيرة 

، ويستخلص الرسول 
العبر منھا، ويقتدي بھا 

 .في حياته

السيرة 
 النبوية
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  برنامج السنة الرابعة من التعليم المتوّسط 4.4

الكفاءة 
 الشاملة

خر قيقة اإليمان باليوم اآلويعرف ح .يستظھر ما حفظ من القرآن الكريم والحديث الشريف قراءة وشرحا واستعماال واستدالاليمكن للمتعلّم أن  ،في نھاية السنة الرابعة من التعليم المتوسط
ويحرص على حسن العالقة مع  ،ويقدر مكانة األسرة وفق أحكام اإلسالم وآدابه .ويفھم أحكام الحج والعمرة وِحكمھما الروحية واالجتماعية والحضارية .تهوالقضاء والقدر وآثارھما في حيا

 .؛ ويحترم الخلفاء الراشين ويقتدي بھمعليھم الّسالم وإخوانه من أولي العزم من الرسل يرة الرسول من س في ضوء ما يعرف من مواقف ويحسن االقتداء .األقارب والجيران
 الزمن معايير ومؤشرات التقويم أنماط من وضعيات تعلّمية المحتويات المعرفية مرّكبات الكفاءة الكفاءات الختامية الميادين

القرآن 
الكريم 

والحديث 
النبوي 
 الشريف

متعلم القدر يستظھر ال
المحفوظ من القرآن الكريم 
 ،والحديث النبوي الشريف
 ،ويشرحه شرحا صحيحا

ويحسن استعماله 
واالستدالل به في 
 .الوضعيات المناسبة

الحفظ واالستظھار -
  الجيد

  الشرح المناسب  -
 االستدالل المالئم -

  :القرآن الكريم -أوال
   .سورة النبأ -

الحديث النبوي  -ثانيا
  :الشريف

 :مقومات دين اإلسالم -1
  .)اإليمان واإلسالم واإلحسان(
َجاَء (عقوق الوالدين  -2

ثُمَّ ُعقُوُق ......أَْعَرابِيٌّ 
 )...اْلَوالَِدْينِ 

ريمتين  ين الك ي اآليت ) 97و 96(ف
ه  ران توجي ورة آل عم ن س م
ت هللا  ج بي اس لح دعوة للن ال

ى  ،الحرام اقرأ اآليتين لتتعّرف عل
يّة وفضائل بيت ھذه الشعيرة الدين

 .هللا الحرام

مالءمة االستعمال  -
  للوضعيات الشفوية والكتابة 

  حسن االستظھار  -
  سالمة القراءة والتالوة -
 االستدالل المناسب للمواقف -

  
  
  سا06

  
 

أسس 
العقيدة 
 اإلسالمية

يعدد المتعلم أركان اإليمان 
ويعّرف بحقيقة  ،الستة

 ،اإليمان باليوم اآلخر
وأثرھما  ،لقدروالقضاء وا
ويحسن عرضھا  ،في الحياة

 .مبرزا أثرھما في سلوكه

  المعرفة الجيدة  -
  بيان األثر في السلوك -
 إبراز األثر في الحياة -

  :من أركان اإليمان
  اإليمان باليوم اآلخر  - 1
 اإليمان بالقضاء والقدر - 2

لقد تعرفت وأركان اإليمان ستة 
حاول أن  ؛على أربعة منھا

مستعينا بما  البقية لىتتعرف ع
ومعلومات  توفر لديك من مراجع

 .قبلية

  صحة عرض أركان العقيدة -
  صحة التقديم -
إبراز حقيقة اإليمان باليوم  -

  اآلخر والقضاء والقدر 
 التعريف الصحيح بالركنين -

  
 سا04

 العبادات

يعرف المتعلم كيفية أداء 
 ،الحج والعمرة أداء صحيحا
 ويتحكم في عرضھا وبيان

 .ِحكمھما

معرفة أحكام الحج  -
  والعمرة

التفريق بين الحج  -
  .والعمرة

 تعظيم الشعائر -

  .الحج أحكامه وِحكمه - 1
 .العمرة أحكامھا وِحكمھا - 2

رة  ج والعم ا الح اكن ھم ارة أم زي
ة ات معيّن ي أوق ة ف أقوال  ،معيّن وب

ة ال معلوم الل  ؛وأفع ن خ م
ا  تعانتك بم ة واس ك القبليّ معارف

ديك م وفر ل ع ت ب ومراج ن كت
ور اتين  ،وص ن ھ ّدث ع تح

  .الشعيرتين وكيفيّة أدائھما
  
 

مالءمة االستعمال  -
  للوضعيات

حسن التعريف بالحج  -
  والعمرة

  معرفة أحكام الحج والعمرة -
  التمييز بين الحج والعمرة -
 .األداء الصحيح بالمحاكاة -

 سا04
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األخالق 
واآلداب 
 اإلسالمية

يحرص على حسن العالقة 
 .األقارب والجيرانمع 

 .ويقدر مكانة األسرة

المعرفة الصحيحة-
  .باآلداب

الممارسة الصحيحة  -
في األسرة ومع 

  .الجيران
االلتزام باألحكام  -

 .واآلداب

 :من آداب المسلم في أسرته - 1
المودة  ،الرفق ،االحترام(

  )االستئذان ،حمةوالرّ 
  .صلة الرحم - 2
 .حسن الجوار - 3

واة  ي الن رة ھ ي األس ية ف األساس
اعط أمثلة دالة على  ؛بناء المجتمع

رته أدب ي أس لم ف ع  ،المس وم
 .أقاربه وجيرانه

  .مالءمة العرض لألحداث -
تطابق االستعمال مع  -

  .المواقف
إبراز السلوك الدال على  -

  .االقتداء
 بيان العبر المستخلصة بشكل -

 .واضح

 سا04

 سا08

العرض المناسب لمواقف  -
  اة الرسول وأحداث من حي

  حسن العرض -
  حسن استخالص العبر -
  حسن االقتداء في التطبيق -
 العفو عند المقدرة -

في حجة الوداع خاطب الرسول 
صلى هللا عليه وسلّم جموع 

الحجاج الوافدين ناصحا 
تعّرف على ھذه  ؛وموصيّا

الخطبة، واكتشف ما فيھا من 
فوائد روحيّة وأخالقيّة 

.واجتماعيّة

 :يرة النبويةالس -أوال
  .فتح مكة - 1
  .حجة الوداع - 3
وفاة النبي صلى هللا عليه  - 4

 .وسلم

المعرفة الجيّدة-
 بالمحطات

  إبراز العبر -
 حسن االقتداء -

يعرف المتعلم محطات
ن سيرة الرسول بارزة م

، صلى هللا عليه وسلم
ويسردھا، مستخلصا العبر 

ر بسلوكه عن منھا، ويعبّ 
 .االقتداء بھا

 السيرة
 والقَصص

 سا06

صحة التعريف بشخصية كل  -
 .رسول من أولي العزم

االستخالص الصحيح للمآثر  -
  .والعبر

االقتداء المناسب في  -
  المواقف

إبراز مكانة الخلفاء  -
الراشدين

حياة أولي العزم من الرسل عليھم 
السالم مليئة بعبر ومواعظ 

تعرف عليھم لتسترشد  ؛أخالقية
في حياتك بمواقفھم وخصالھم 

 .اليومية

 :القصص -ثانيا
مواقف وعبر من حياة  - 1

أولي العزم من الرسل عليھم 
 ).مواقف مختارة(السالم 

عبر ودروس من سيرة  - 2
مواقف (الخلفاء الراشدين 

 ).مختارة

التعريف المناسب-
 .بأولي العزم من الرسل

االقتداء بمناقبھم في  -
  .الحياة

تقدير مكانة الخلفاء  -
 .ينالراشد

يعرف المتعلم مواقف من
حياة أولي العزم من الرسل 

نوح وإبراھيم وموسى (
عليھم السالم  )وعيسى

ويقتدي بھم في حياته، 
 .ويحترم الخلفاء الراشدين
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  وضع المنھاج حيّز التطبيق. 5

  تتعلق بوضع المنھاج حيز التطبيقتوصيات  1.5

  :ن األخذ بعين االعتبار التوجيھات اآلتيةحقيق التطبيق المالئم للبرنامج، البد ملت

  إعداد المخطّط السنوي للتعلّمات؛ بتوزيع الموارد على الفصول الثالثة للسنة الدراسية؛ -

  اختيار وضعيات تعلّمية ترتكز على المعامالت والّسلوك، ومن واقع المتعلّم؛ -

  ؛...)صور، مصحف، رسوم، شفافات(، والوسائل التوضيحية األخرى )ائل سمعية وبصريةوس(االستعانة بالوسائل الميّسرة ألداء قراءة القرآن الكريم  -

  االبتعاد عن التفصيل في الغيبيات وعن كل ما ال يدركه عقل المتعلّم، وعن التأويالت المختلفة؛ -

  ربط العقيدة باآلثار السلوكية للمتعلّم في المحيط؛ -

  دات وفق المذھب المعتمد وبما يناسب مستوى المتعلمين وإدراكھم؛تبسيط األحكام الفقھية المتعلقة بالعبا -

  إبراز الفروق بين الفرائض والسنن؛ -

  لالقتداء بھا؛ إبراز العبر األخالقية من حياة الرسول  -

  وسائل التعليميةتوصيات تتعلق بمدّونة ال 2.5

  أن تكون الوسيلة مناسبة لمستوى المتعلمين؛ -

  .الشؤون الدينية واألوقاف الجزائرية، المسجالت، واألقراصاعتماد مصحف وزارة  -

   .استخدام القصص المعبّرة، استغالل ظواھر سلوكية في المحيط، والقدوة الحسنة -

 ھات عامةتوجي. 6

  :لتحقيق التطبيق المالئم للبرنامج، البد من األخذ بعين االعتبار التوجيھات اآلتية
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رھا تبقى ر الذي يقوم به من حيث تنفيذ البرنامج وتحقيق غاياته؛ فالبرنامج الدراسي الجيد الذي أحسن إعداده والخبرات العظيمة التي أجيد اختياعلى المعلم أن يدرك أھمية الدو -

اءات ال تتحقّق بذاتھا، وإنما تتحول إلى حقائق في كما أّن الكف. حبراً على ورق إذا لم تجد أستاذا كفؤا وقدوة، يعرف كيف يطبقه ويحّوله من وثيقة مكتوبة إلى حياة بين يدي التالميذ

  .نفوس التالميذ، وإلى قيم تتحرك بھم على األرض بما يبذله األستاذ من جھد وما يبتكره من وسائل

ويفّضل مثالً  ؛يذ من يعرف الموضوع أكثر منهينبغي على المعلم اإلعداد الجيد المسبق لموضوع الدرس، واالطالع على أكثر من مرجع معتمد، حتى ال يفاجأ بأن من بين التالم -

ة حلھا في ضوء النصوص الشرعية قراءة أكثر من مرجع، دون التقيّد فقط بما ھو موجود في الكتاب المدرسي، كما يستحسن طرح األفكار بأسلوب القصة أو حل المشكلة، ومحاول

  .وأحكامھا

  .اث السيرة والحديث واستخالص العبر وترتيب األحداث وتوقع النتائجاعتماد أسلوب االستنتاج والتحليل، والسيما في أحد-  

  . تنمية مھارة تعليل المواقف وتحليل األحداث وتقويم النتائج والخبرات- 

  .)الوصول إلى استنتاجات وتنبؤات وتعميمات/ تفسير المعلومات/ استيعاب المفھوم(ستراتيجية التدريب على التفكير ااستخدام - 

ل في الكون أنسب في تعليم العقيدة، أن تتنوع أساليب عرض المادة التعليمية بما يتناسب مع طبيعة كل ميدان من ميادين التربية اإلسالمية؛ فأسلوب الحوار والمناقشة والتأمّ ينبغي - 

  ...والتعلم بالتطبيق العملي أنسب في تعليم العبادات، وتمثيل الدور أنسب في تعليم اآلداب واألخالق

  .تبسيط األحكام الفقھية المتعلقة بالعبادات وفق المذھب المعتمد وبما يناسب مستوى المتعلمين وإدراكھم -

  ..االبتعاد عن التفصيل في الغيبيات وعن كل ما ال يدركه عقل المتعلم، وعن التأويالت المختلفة، وخاصة الترھيب -

  . الحرص على ربط العقيدة باآلثار السلوكية للمتعلم -

اتجة خارج القسم، ألن التالميذ ال يأتون يمكن للمعلم أن يستغل العبر والعظات الموجودة في النصوص الشرعية بشكل يحقق كفاءات الميدان المقرر، كما يمكنه أن يستغل التربية الن -

  .إلى المدرسة غفالً من الوعي الديني، إذ يكتسبه التلميذ في بيته أو من بيئته المحيطة به
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  مادة ال القيم والمواقف في 1.1

  تمثّلھا؛ التي اعتزازه بالرموز عن ،معبّرا)االنتماء للجزائر( Algérianité  جزائريته مبادئ يتعّرف على .1

  ؛تمّسكه بھا مبديا الجزائرية، األّمة مؤّسسات يتعّرف على .2

  ؛ عليه ويثابرعمل يقّدر ال .3

          ؛ينتھج أساليب االستماع والحوار وينبذ العنصرية والعنف بمختلف أشكاله .4

  يساھم بنشاطات  للتعبير عن قيمة النظافة وقواعد الصحة؛ .5

  ؛يساھم بنشاطات  للتعبير عن جمال الطبيعة قصد حمايتھا .6

  العيش المشترك؛ واحترام قواعد والتضامن أدوارا تقوم على المسؤولية ،مؤّديا)األسرة الحّي، أطفال الدراسة، ءزمال األقران،(لجماعة  ميةاليوْ  الحياة يشارك في .7

  يمارس المبادئ األولية للمواطنة من خالل التعبير عن حقوقه وأداء واجباته؛ .8

  .يبادر إلى تحقيق ھدف جماعي ويثابر عليه .9
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  ضيةالكفاءات العرْ  2.1

 ؛طابع فكري كفاءات ذات 

 ؛ويستكشفيالحظ  .1

  ؛ات في الوثائق والمصادر المختلفةيبحث بنفسه عن المعلوم .2

 ؛بما يتناسب مع سنّه و اھتماماته يجد حلوال لوضعيات مشكلة  .3

 ؛ق من صّحة النتائج ويصادق عليھايتحقّ  .4

 .يقيّم نتائج عمله .5

 كفاءات ذات طابع منھجي 

 ؛يخطّط لعمله و ينظّمه .1

 ؛م المعلوماتيرتّب الوثائق وينظّ  .2

 ؛مالئمة لحّل وضعيات مشكلة خططايُعـّد  .3

 .يحقّق مشروعا فرديا ويشارك في مشروع جماعي .4

 كفاءات ذات طابع تواصلي 

 ؛"مشافھة وكتابة"ينّمي قدراته التعبيرية  .1

 ؛يستعمل مكتسباته في كافة أشكال  التواصل .2

 ؛يحسن تكييف قدراته التعبيرية مع متغيّرات الوضعية التواصلية .3

 .ستعمل تكنولوجيات اإلعالم واالتّصالي .4

5.  
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 كفاءات ذات طابع شخصي واجتماعي 

 ؛يعبّر عن أفكاره ويتبادل اآلراء محترما آداب الحوار .1

 ؛يندمج في فوج العمل ويساھم في تحقيق المھام المشتركة .2

 ؛يثق في نفسه و يثبت استقالليته كفرد .3

 ؛ينجز المھام التي التزم بأدائھا .4

   ؛يقبل التقويم من قبل أقرانه في الفوج يقيّم عمله ذاتيا و .5

 .يتحلّى بروح الفضول واالطالع والمبادرة واإلبداع .6

  المبادئ المؤّسسة للمناھج  3.1

  . المناھج التعليمية بنية منسجمة لمجموعة من العناصر المنظّمة في نسق تربطھا عالقات التكامل المحّددة بوضوح

  :ادئ اآلتيةويعتمد بناء المنھج على احترام المب

 أي بناء مناھج للمرحلة التعليمية؛: الشمولية  -

 وضوح العالقة بين مختلف مكّونات المنھاج؛أي : االنسجام  -

 أي قابلية التكيّف مع ظروف اإلنجاز؛ :قابلية االنجاز  -

 أي البساطة و وضوح الھدف ودقّة التعبير؛: المقروئية  -

 ھداف التكوينية للمناھج والحاجات التربوية؛السعي إلى تحقيق التوافق بين األأي : الوجاھة  -

 .احتواء معايير قابلة للقياسأي : قابلية التقويم  -

 .     ، المنھجي  والبيداغوجي)الفلسفي( اإلبستمولوجياألخالقي، : وتتلّخص المبادئ المؤّسسة للمناھج في ثالثة مجاالت
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  :)القيمي(في المجال األخالقي   1.

وطني (التربوية الجزائرية عليھا واجب إكساب كّل متعلّم قاعدة من اآلداب واألخـالق المتعلّقـة بالقيم ذات بعديـن  ية العاّمة للمناھج، فإّن المنظومةما جاء في المرجع حسب

 ، )وعالمي

   :)الفلسفي المعرفي( في المجال اإلبستيمولوجي 2.

أن تفّضل المفاھيم والمبادئ والطرائق المھيكلة للماّدة، والتي تشّكل أسس التعلّمات وتيّسر االنسجام العمودي للمواّد  على المحتويات التعليمية أن تتجنّب تكديس المعارف، بل ينبغي

 المالئم لھذه المقاربة؛و

  :في المجال المنھجي والبيداغوجي. 3

على البناء الفكري  المؤّسسة - تشّكل ھذه المقاربة . النسقيةالمقاربة و الجتماعية،ية اائالمستوحاة من البن بالكفاءات المقاربة :ترتكز المناھج الجديدة على مبدأين أساسيين 

 .تمّكن المتعلّم من بناء معارفه في وضعيات تفاعلية ذات داللة، وتتيح له فرصة تقديم مساھمته في مجموعة من أقرانه المحور الرئيس للمناھج الجديدة – ية االجتماعيةائالبنو

  التقــويــم .2
وزيادة على ھذه . ووسيلة إعالم بالنسبة لإلدارة واألولياء والتالميذ أنفسھم. دف التقويم بصفة عاّمة لجمع المعلومات قصد إصدار حكم أو تقديم توضيحات التخاذ قرار اتيھ

  .وظيفة بيداغوجية أساسا تھدف إلى اتخاذ قرارات تتعلق بتعلم كّل تلميذ يھدف التقويم أيضا إلى تسيير التعلمات الفردية وتحسينھا؛ وھي) الوظيفة القانونية واالجتماعية(الوظيفتين 

 قصد اتّخاذ قرارات، واقتراح نشاطات تعلّمية... التالميذ، المدّرسون، األولياء، اإلدارة المدرسية، المجتمع : فالتقويم إذا ھو البحث عن معلومات موّجة إلى مختلف المستعملين

  ... كذا منح شھادة، اعتماد كفاءة، أو تغيير في طرائق وأساليب تعلم أو تدعيمية أو عالجية، و 

 للتالميذ، التّعلمي المسعى تدعيم بل الفشل، أو بالنجاح الحكم وظيفته األساسية وليست .التّعلم مسار من يتجزأ ال جزءا – التكويني السيما –التقويم بالكفاءات المقاربة تَعتبر

 والتّعلم التعليم وسائل استخدام على أي القدرة بيداغوجيا، تمايزا الحال بطبيعة تقتضي وھي. التربوية المعالجة طريق عن للمدرس ارسات البيداغوجيةالمم توجيه إعادة أو وتوجيه

 في تلميذ كلّ  وتيسير تقدم إرشاد ھي التقويم دلوجو األساسية الغاية ألن مختلفة، مسالك عبر التربوي النجاح السير نحو وتمكنّھم من تنوع التالميذ، الحسبان في تأخذ متنوعة،

  .الذاكرة في المخزنة المعلومات كمية وليس بنيت، التي ونوعية المعارف تنميتھا، تمت التي الكفاءات ونوعية الفھم، ھو نوعية النجاح على يدلّ  ما وألن .تّعلماته
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 :معناه وعليه فتقويم الكفاءات

       إجراء قصد أيضا اإلنتاج لمسارات تقويم ھو بل فحسب، شھادة المنتوج لمنح بتقويم األمر يتّعلق ال إذ التلميذ، تّعلم في نستخدمھا عندما مشكلة وضعيات لحلّ  سلوكية معرفة  -

 على ترتكز التي المعرفي لتحولنشاطات ا المسودة، كراس على المحاوالت مالحظة مثل الطرائق، بشتّى ھا إبراز ينبغي مباشرة تشاھد أمور ال تقويم أي بيداغوجي، عالج

 أخرى؛ بحث وسيلة أي أو التلميذ، مع التحدث

 بالمواقف مرتبطة وسلوكات  ،سيرورات) منفعية أو شرطية إجرائية، معارف معارف تصريحية، معارف (كفاءات شكل على المكونّة للمعارف الخاص التجنيد على القدرة  -

  .ّحله المراد المشكل بخصوصيات المتّعلقة

 وتمنحھا تدمجھا التي المعقّدة الوضعيات في تجنيدھا ينبغي موارد ھاريعتب دون أن التصريحية المعارف منعزلة بصفة يقيم الذي التقليدي التقويم عن التقويم ھذا وھو ما يميز

 ينبغي المتكرر النشاط ھذا لكن ... فكرة أو مبدأ لفھم ضرورية ة، معارفصيغ أو علمي قانون القواعد، من قاعدة :مثل فرديا، المكتسبات تفّقدي المدرس ال أن يعني ال وھذا.امعن

 في يندرج التقويم ولكون .بھا ال يكتفي لّكنه ويشملھا، المراقبة يسع التقويم ألن التلميذ، على المدرس يصدره الذي الحكم على كثيرا يؤثّر ينبغي أن ال و للمراقبة، كنشاط اعتباره

  .التطور كيفية فھم قصد وذلك الكمية، عن النوعية يفضل ،فإّنه) الطبيعة كانت مھما (التطور دائم نظام

وال . ية وإداريةالتي تمّكننا من الحكم على تعلّمات التلميذ في جميع المراحل من خالل تحليل المعطيات المتوفّرة وتفسيرھا قصد اتّخاذ قرارات بيداغوج وبما ان التقويم ھو الوسيلة

  . الذي يساھم في المصادقة النھائية على التعلّمات نھائيأو  تشخيصي، تكويني، وإشھادي: م أن ينجح إالّ بوضع استراتيجية للتقويم بأنواعهيمكن للمعلّ 

القبلية،  بالمكتسبات ومقارنتھا مكتسباتال لتقييم ية فصل أو بداية سنة دراسيةاتعليمية أو بد حصة ومسارات ويكون بداية نتائج فھم إلى احتجنا يستخدم ّكلما :التشخيصي التقويم

  .والتحسين أو نھاية الفصل أو نھاية الحصة للتوجيه السنة نھاية في يجرى أن يمكن فإنّه تحليلي، طابع ذا كان ولما. التّعلم وتعديل ضبط بھدف

  . س من خالل المعالجة البيداغوجيةترتكز وظيفته الرئيسة في دعم مسعى تعلّم التالميذ، وتوجيه أعمال المدرّ  :التقويم التكويني

لحسبان الفوارق الفردية للتالميذ، تقويم المعارف والمساعي والتصّرفات، ويتطلّب اعتماد بيداغوجيا الفوارق، أي القدرة على تجنيد وسائل تعليم وتعلّم متنّوعة تأخذ في ا ويشمل

  . لتقويم التكويني، ھو بغرض ضبط التعلّمات وتعديلھا وتوجيھھا، وتسھيل عملية تقّدم التلميذ في تعلّماتهولعّل السبب الرئيس لوجود ا. وتمّكنھم من النجاح بمختلف الطرق
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المستعملة ويھتّم من جھة أخرى بتقويم المسار واالستراتيجية . يھدف إلى تقديم حصيلة تطّور الكفاءات الشاملة أو الختامية المحّددة في منھاج السنة أو المرحلة: التقويم اإلشھادي

فإنّه ينظر إلى ما حقّقه التلميذ في الفترة المخّصصة للتعلّـم من جھة، وينظر بعين  -باإلضافة إلى اعتبار النتائج كغاية في حّد ذاتھا -لبلوغ الھدف المنشود إن قمنا بتحليله وتفسيره

  .االستشراف لما يمكن أن يحقّقه من تقّدم في ھذه التعلّمات مستقبال

  .أو الترتيب، أو غير ذلك االرتقاء الى القسم األعلىويم اإلشھادي إلى تحضير قرار إداري رسمي تتّخذه المنظومة المدرسية تجاه التلميذ، سواء بويھدف التق

  : التقويم الذاتي وتقويم األقران

المتعلم  فيصبح قُيم؛ كيفو قُيم، لماذاعليه، و قُيم ماليعلم المتعلّم » التفاوض"مبدأ  تحقيق في أيضا يساھم كما مستقالّ، المتعلم يجعل مشاركة التالميذ في تقويم أعمالھم وتحليلھاإن 

 المشترك بالغة، كما أن التقويم أھمية يكتسي وتقويمھا أعمالھم تحليل في التالميذ إشراك فإن وبذلك .التعليمات لتنفيذ جديد من ويتحفّز بشأنھا، التفاوض تم التي للقرارات قابال

  . اكتسابھما ينبغي نيكفاءت اعتبارھما يجب التّعلم أھداف من ھدفان الذاتي والتقويم) والتلميذ للمدرس المقارن مالتقوي(

 . وز الصعوبات التي تعترض تعلّمه، فھي المسار الذي يمّكن المتعلّم من تجاالمعالجة البيداغوجيةأّما 

  المصطلحات األساسية .3
إنّھا القدرة على التصّرف المبني «. والمواقف التي تمّكن من تنفيذ عدد من المھام والمھارات استخدام مجموعة منظّمة من المعارف على ا القدرةأنّھ الكفاءة على تُعّرف :الكفاءة

 .»كلة ذات داللةلحّل وضعيات مش...) معارف مكتسبة، مھارات، قيم، قدرات فكرية، مواقف شخصية(على تجنيد واستعمال مجموعة من الموارد استعماال ناجعا 

لذا نجد كفاءة شاملة في نھاية المرحلة، وكفاءة شاملة في نھاية كّل طور، . ھدف نسعى إلى تحقيقه في نھاية فترة دراسية محّددة وفق نظام المسار الدراسي: الكفاءة الشاملة

ينبغي أن تُصاغ الكفاءة الختامية ومرّكباتھا بشكل .اّدة، وتترجم ملمح التخرج بصفة مكثّفةوھي تتجّزأ في انسجام وتكامل إلى كفاءة شاملة لكّل م. وكفاءة شاملة في نھاية كّل سنة

  .يجعلھا قابلة للتقييم

  :، وذلك قصد إبراز أھداف التعلّم القابلة للتحقيق، والتي يمكن تُربط بھا األمور اآلتية)مرّكبات الكفاءة الختامية(تجّزأ الكفاءة الختامية إلى مرّكبات 

 الماّدة المتعلّقة بھا كموارد في خدمة الكفاءة؛) محتويات(مين مضا  -

 الوضعيات التي تمّكننا من تحقيقھا كوحدات تعلّمية؛  -
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 المتوسطھج مرحلــة التعليم امن
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  .إدماجية  كلّيا أو جزئيا في تقييم الكفاءة الختامية من خالل وضعية مشكلةالوضعيات التي تمّكننا من تقييمھا كمرّكبات، ومن إدماجھا   -

ھي الترجمة المفّصلة في شكل كفاءات شاملة  .وتستخلص الكفاءات الشاملة للمواد بعد تحديد ملمح التخّرج  .من مجموع الكفاءات الشاملة للمواد ويتكّون :رحلةملمح التخّرج من الم

إنّھا مجموعة بإمكانھا أن تقود وتوّجه عملية  .زائري الغدللمميّزات النوعية التي حّددھا القانون التوجيھي كصفات وخاّصيات كلّفت المدرسة بمھّمة تنصيبھا لدى ج) منتوج التكوين(

  .سم باالنسجام الداخليوھي منظّمة بكيفية تجعل المناھج والمسارات الدراسية تلتزم بالمبادئ االستراتيجية والمنھجية التي تجعلھا أكثر قابلية للتطبيق، وتتّ . إعداد المنھج الدراسي

  : اآلتية وتنتظم ھذه المميّزات حول المحاور

 القيــم؛ 

 الكفاءات العرضية؛ 

 كفاءات المواد؛ 

 المعارف. 

، عّما ھو منتظر من التلميذ )التحّكم في الموارد، حسن استعمالھا وإدماجھا وتحويلھا(كفاءة مرتبطة بميدان من الميادين المھيكلة للماّدة، وتعبّر بصيغة التصّرف : الكفاءة الختامية

 .ن من الميادين المھيكلة للماّدةفي نھاية فترة دراسية لميدا

 . وتھدف إلى التحّكم في المعارف، وتمّكنه من الموارد الضرورية لحّل وضعيات مشكلة .ھي الكفاءات التي يكتسبھا المتعلّم في ماّدة من المواد الدراسية:كفاءات الماّدة

ويضمن ھذا اإلجراء التكفل الكلّي بمعارف . ّدة يحّدد عدد الكفاءات الختامية التي ندرجھا في ملمح التخّرجوعدد الميادين في الما. مھيكل ومنظّم للماّدة قصد التعلّم جزء: الميدان

 .الماّدة في مالمح التخّرج

ناء بناء مختلف المعارف والمھارات، التي ينبغي اكتسابھا واستخدامھا أث تتكّون من القيم والمواقف، والمساعي الفكرية والمنھجية المشتركة بين مختلف المواد :الكفاءات العرضية

كما أّن الربط بين كفاءات الماّدة والكفاءات العرضية يساھم . كلّما كان توظيف الكفاءات العرضية وتحويلھا إلى مختلف المواد أكثر، كان نمّوھا أكبر .والقيم التي نسعى إلى تنميتھا

  .في فّك عزلة الماّدة وفي تدعيم نشاطات اإلدماج
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