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 السنوية المخططات السنوية المخططات

 مقدمــــة

جودة التّعليم و تحسين األداء التربوي والبيداغوجي لمواصلة  اإلصالحات التي باشرتها لضمان  ، و سعيا2019-2020في إطار تحضير الموسم الدراسي 

       عية المعتمدة مرجوزارة التربية الوطنية، تضع المفتشية العامة للبيداغوجيا بين أيدي الممارسين التربويين مخطّطات سنوية كأدوات عمل مكملة للسندات ال

نّص وتوحيد تناول المضامين في إطار المقطع التعلّمي الذي ت فهم وتنفيذ المنهاج، بغرض تيسير قراءة، ،التعليم المتوسط ةدان في مرحلل بها في الميالمعموو

المقطع  ناوليرورة تعليه المناهج المعاد كتابتها، والذي تّم توضيحه في الوثائق المرافقة لكّل مادة، ومن الناحية المنهجية تسمح هذه المخطّطات بتوحيد س

 التعلّمي وتحقيق التوافق بينه وبين مخطط التقويم البيداغوجي ومخطط المراقبة المستمّرة . 

 المخطط الّسنوي لبناء التعلمات:-1
لختامية ت اإلى تحقيق الكفاءة الشاملة لمستوى من المستويات التعلّمية، انطالقا من الكفاءا ؤولهو مخطّط شامل لبرنامج دراسي ضمن مشروع تربوي، ي

  للميادين، ويُبنى على مجموعة من المقاطع التعلمية المتكاملة. 

 المتعلمصادفه قد يتبعا للمادة المقررة، ينطلق من الكفاءة الختامية التي توضع موضع التنفيذ من خالل وضعية مشكلة شاملة بسياقها العام الذي  كل مخطط؛

يهات كما يحتوي المخطط على توج المقترحة التي تفضي إلى وضعية إدماج ومعالجة محتملة التعلميةلوضعيات وجملة من ا المدرسية أو االجتماعية في حياته

لتنصيب  الالزمةمن الوثيقة المرافقة ودليل الكتاب المدرسي من أجل التكفل األمثل بسيرورة المقطع التعلمي الذي منح له حجم ساعي تقديري يوافق المدة 

 .الكفاءة

 سنوي للتقويم البيداغوجي:ال المخطط-2

ت الكفاءة اقويم التعلمات المرتبطة بمركبتينطلق من الكفاءة الختامية التي تؤطر بمعايير تسمح ب الكفاءة،التحقق من نماء مواكب لسيرورة إرساء التعلمات و هو مخطط

هات تربوية من توجيمجهود المتعلم بتقديم مالحظات و ما يسمح هذا المخطط بتثمينك ،ب الثالثة: المعرفية، المنهجية والقيميةالتي تستهدف الجوانالمسطرة في المنهاج و

 .أجل التعديل

 :السنوي للمراقبة المستمرة المخطط-3

يثمن و كفاءة.تقيس المركبات الثالث للالتعلمات المدمجة التي  امستهدف مادة،هو مخطط يتضمن عددا محددا من الوقفات التقويمية حسب الحجم الساعي الممنوح لكل 

 .تجنيدها في مشكالت من عائلة الوضعيات المعالجةالموارد و مجهود المتعلم بمنح عالمة دالة على تحكمه في
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 السنوية المخططات السنوية المخططات

 في التعليم المتوسط ستجدات منهاج مادة اللغة العربيةم

 

 ملمح التخّرج من مرحلة التعليم المتوسط

الكفاءة الشاملة 
 للمرحلة

يتواصل التلميذ بلغة سليمة، ويقرأ قراءة تحليلية واعية نصوصا متنّوعة  ية األساسي(،المتوسط )نهافي نهاية التعليم 
 األنماط، ال تقّل عن مائتّي كلمة، وينتجها مشافهة وكتابة بأساليب لغوية منسجمة في وضعيـات تواصلية دالّـة.

 فهم المنطوق
منطـوق في أنماط متنّوعة، ومن سندات ولغة منسجمة، ويفهم مضمون الخطـاب ال يتواصل مشافهة بوعي :1ك خ

 مختلفة ويحلّله، وينتج خطابات شفهية مسترسلـة في وضعيـات تواصلية دالّـة.

 فهم المكتوب
يقرأ نصوصا مركبة متنوعة األنماط من مختلف السندات، قراءة تأملية تحليلية نقدية،  في وضعيات تواصلية :2ك خ 
 دالة .

 تابة نصوصا منسجمة مركبة متنوعة األنماط بلغة سليمة في وضعيات تواصلية دالة.:ينتج ك3ك خ  إنتاج المكتوب

 
 (السنتان الثانية والثالثةالثاني )ملمح خروج المتعلم من الطّور 

الكفاءة الشاملة    

 للطور
 تقّل عن مائتّي المختلفة األنماط،  يتواصـل التلميذ بلغة سليمة، ويقـرأ قراءة تحليلية واعية نصوصا ،في نهاية الطور الثاني المتوّسط

 .وينتجها مشافهة وكتابة موّظفا رصيده اللغوي، مستعينا بمختلف الوسائل في وضعيات تواصلية دالّـة كلمة، 

الكفاءة الختامية 

 في فهم المنطوق
نماط فهة بمختلف األويفهم  مضمون الخطاب المنطـوق ويتفاعل معه وينتجه مشامشافهة بوعي ولغة منسجمة،  يتواصل :1ك خ

 في وضعيات تواصلية دالّـة .  (والحجاجي)مع التركيز على النمط الحواري والتوجيهي والتفسيري 

 فهم المكتوب   
:يقرأ قراءة تحليلية نصوصا نثرية وشعرية، متنوعة األنماط ال تقّل عن مائتّي كلمة مشكولة جزئيا  ، ويلّخصها 2ك خ

 في وضعيات تواصلية دالّة.  (الحجاجيومط الحواري والتوجيهي والتفسيري ن)مع التركيز على البأسلوبه 

 إنتاج المكتوب
 ،جاجي(والح)مع التركيز على النمط الحواري والتوجيهي والتفسيري ينتج كتابة نصوصا منسجمة متنّوعة األنماط  :3ك خ 

 سطرا، بلغة سليمة، في وضعيات تواصلية دالّة. 11و  12تتراوح بين 
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 السنوية المخططات السنوية المخططات

 الحجم الساعي األسبوعي لسنوات التعليم المتوسط: 

 

 

 :مفاهيم مهيكلة
 :  التقويم التشخيصي

( ل)تعلمات الطور األو إلى التعلمات القبلية تاذ بالعودةيقوم األس

 :ساهمة في إنماء الكفاءة الشاملة، ويُبنى حسب الخطوات اآلتية، قصد المإرساء موارد جديدة لدى المتعلمين، من أجل لتشخيصها وتثبيتها
 ـ تحليل قبلي للمادة الدراسية.

 .كفاءات عرضية(واقف ومعرفية، منهجية، قيم وم) ـ ضبط الموارد المستهدفة

 ـ تحديد فترات البحث واالستكشاف والهيكلة واإلدماج والتقييم والمعالجة.
ة ووضعيات ئيتتضمن السنة الدراسية مجموعة من المقاطع، يستغرق كل منها فترة زمنية معينة ويساهم في تنمية الكفاءة الشاملة عبر وضعيات تعلّمية جز

 عمل مركب يضمن تجنيد الموارد المكتسبة واستعمالها استعماال صحيحا في حل وضعية مشكلة انطالقية.إدماج وتقويم تُؤدي إلى انجاز 

نحو  ولمباحث لنصيةاالمقاربة بالكفاءات تمَّ استلهامها من الفكر النظري الخصب للسانيات  ضوء اعتمدت مقاربة نوعية في تعليمية اللغة العربية في: المقاربة النصية -

 .لمقاربة النصيةوهي ا النص
  في مقامات  وتقارب ظواهر النص ، وتبحث في النصية أي كيف تتنامى الجمل وتتسق لتشكل نصا،االنعزال اللساني داخل الجملةتتجاوز المقاربة النصية تريد أن

 .التواصل والتفاعل المختلفة

  السليمة تركيبا وداللة، لكن أغلبهم عاجز عن إنتاج نصوص، تلك هي مهمة المقاربة إن تعليمية اللغة نجحت في أن تجعل المتعلمين ينتجون ما ال نهاية من الجمل

 النصية؛ أن تدرس وترسخ وتعلم هيكلة اللغة في نصوص، ووسائل االتساق واالنسجام والروابط في أنماط النصوص ليكتسبوا الكفاءة النصية.

 لفظ يحيط الجملة والجمل.ال وجود للجملة في االستعمال الواقعي للغة، حيث هناك سياق ت 

 العميق. ناهاالنص كل وليس مجرد تجميع للجمل، فمعنى النص يتحدد من خالل مكوناته لكنه ال يتوقف هنا، فكل جملة من النص تحيل عليه كما تحيل على مع 

 جملة )مفهوم أنماط النصوص، االتساق واالنسجام، المقاربة النصية تتخذ موضوع دراستها وحدة لغوية أكبر من الجملة، ولذلك ترتكز على مفاهيم تتجاوز ال

 ....( ،نمو النصيالنصية، المقطع النصي، ال

 : يقترح المنهاج تناول مختلف األنماط مع التركيز على األنماط المبينة في الجدول أدناه.أنماط النصوص في التعليم المتوسط -

 الحجم الساعي األسبوعي لمستوىا

 د 33و سا 1 السنة األولى المتوسطة

 د 33و سا 1 السنة الثانية المتوسطة

 د 33وسا  4 السنة الثالثة المتوسطة

 سا 1 السنة الرابعة المتوسطة
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 م 9س سيرورة المقطع التعلّمي :

 ستدعاء الموارد ا لتوجيه التعلمات خالل المقطع التعلمي وتقتضي: وهي وضعية األستاذ يبنيهامشكلة انطالقية )الوضعية األم(  يستهل كل مقطع بوضعية

 ، ويتم تسيير نمو التعلم في شكل أنشطة ومهمات.يم والمواقف، والكفاءات العرضية(جية، القالمنهو )الموارد المعرفيةالموضحة في مخطط التعلمات 

 منهجية تناول المقطع في أسابيع التعلم:

 ية وحواريةتوجيهيتناول في بداية األسبوع البيداغوجي ويستهدف كفاءة اإلصغاء والتحّدث حيث يستمع إلى خطابات : وإنتاجه ميدان فهم المنطوق 
 وضعيات تواصلية دالّـة.فهم معاني الخطاب ويتفاعل معه ثّم يعيد إنتاجه مشافهة بلغة سليمة في ، وي

 تثبت نوبراهي أدلة على يشتمل بحيثأكثر استجابة،  وجعلهم عواطفهم وتوجيه السامعين إلثارةالصوت  هو إلقاء نص بجهارة :وإنتاجه فهم المنطوق    

 فال يسعى تنفّذ نأ يعنيه ال ولكن ما، بفكرة يقتنع قد السامع ألن عنصر االستمالةالمنطوق  في يتوافر ل، ويجب أنالمرس يدعو إليها التي الفكرة صحة
أداة من أدوات عرض األفكار وشرحها ونقدها  وهو إلى ذلك من المطلوب، الغرض يحقق ألنه عناصر المنطوق أهم منالعنصرهذا و لتحقيقها،

كما أنه يحقق حسن التفكير وجودة األداء عن طريق اختيار األلفاظ  ،ر عن األحاسيس وإبداء الرأي وتصوير المشاعروالتعليق عليها ووسيلة للتعبي

 "التعبير الوظيفي، والتعبير اإلبداعي". وترسيخها والربط بينها. وهو أداة إرسال للمعلومات واألفكار ويتخذ شكلين

 عة األنماط قراءة تحليلية واعية شعرية متنويقرأ نصوصا نثرية و .(+ دراسة النص األدبي ةظواهـر لغويقراءة مشروحة + ) ميدان فهم المكتوب

 .لمضمونها ويصدر في شأنها أحكاما يعبر عن فهمه

 وية غيغلب عليها النمطان التوجيهي والحواري ويوظف مكتسباته الل نصوصا منسجمة متنّوعة األنماط بلغة سليمةكتابة، : ينتج ميدان إنتاج المكتوب
 .أسطر 12ال تقّل عن والبالغية والتقنية ويضمنه قيما ومواقف مناسبة للموضوع 

 منهجية تناول المقطع في األسبوع الرابع:

   ّحيحها المقطع التعلمي ويتم تص الكفاءة خاللإدماج لتقويم مستوى  ةوضعيوالمعالجة )حّصتان(، األولى القتراح لتقويم لابع يخصص األسبوع الر

ستعمال السليم اال –والمالءمة  الوجاهة)المعايير والحصة الثانية تخصص لمعالجة النقائص واالختالالت على مستوى التحكم في ، شبكة المعاييرباعتماد 
 الجودة واإلبداع( –االنسجام والترابط  –للغة 

 

 الطور الثاني الطور

 الثالثة الثانية السنة
 التفسيريالحجاجي و الحوارالتوجيه و لبالنمط الغا
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 :السنة الثانية من التعليم المتوسط الّسنوي لبناء التعلّمات: المخطّط-/1
 اميةـــاءة الختـــــالكف

 

توجيهات من المنهاج  هيكلة تعلّمات المقطع الميدان

 والوثيقة المرافقة

 الحجم الزمني المقطع المشاريع

صوصا ن يتواصل المتعلم بلغة سليمة، ويقرأ قراءة مسترسلة منّغمة)مراجعة الكفاءة الشاملة للسنة األولى من التعليم المتوسط: ) التشخيصـــي ويــــــمــــــالتق
 " .لـةواصلية دامركبة متنّوعة األنماط مع التركيز على النمطيـن السردي والوصفي، ال تقـلّ عن مائة وسبعين كلمة، وينتجها مشافهة وكتابة في وضعيات ت

 

 د 01سا و 5

 

 المكتسبات القبلية للمقطع

النمطان السردي والوصفي والموارد المرتبطة بهما )الجملة 

الفعلية، الفعل وداللته، كان وأخواتها، النعت،  اإلسمية، الجملة

الحال، الضمير وأنواعه، أسماء اإلشارة والموصول، أساليب 

 (التوكيد والتفاضل، أدوات الربط"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
0

-
اة
حي
ال

 
ة 
لي
ائ
لع
ا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سا 0

 

 الوضعية االنطالقية األمّ عرض 

 

 

 

 

 

 

تكم حينما زارتكم عّمتكم عّمت الفرحة بي ــ الوضعية االنطالقية األّم:

وهناك شاهدت بأّم عينك صلة الّرحم  وخالتكم بمناسبة نجاح أخيك،

 تتحقّق أمامك، فيالها من سعادة عائلية رائعة.

 في فقرة سرديّة وصفية انقل هذا الحدث السعيد لزمالئك في القسم. 

 المهمات:

 .يُدرك قيمة أفراد األسرة كّل بمنزلته 

 يّة ويعمل على المحافظة عليها.يعتّز بعالقاته األسر 

 يُعبّر عن تأثره بتحقّق صلة الرحم بين أفراد العائلة الكبيرة 

  )بتوظيف الموارد المدرجة ينتج مقدمة سردية )مشافهة وكتابة 

  بلغة منسجمة، مشافهـة يتواصل

ويفهـم معاني الخطاب المنطوق، 

ويتفاعل معه، وينتج خطابات شفهية 

ع التركيز على مختلفة األنماط م

وجيهي، في النمطيـن الحواري والت

 :وضعيات تواصليـة دالـة

فهم المنطوق 

 وإنتاجه

 موارد معرفية 

 يغلب عليها الحوار والتوجيه األنماط متنّوعةمنطوقة ــ خطابات 

 :يمكن للمتعلم أن يجيب إجابة أولية عن بعض  اإلسممممممممماع األول

على المهمة  .ويجيمبذالمعني المبنيمة من طر  األسمممممممتمافرضممممممميمات 

 ويتم التعر  على موضوع النص وفكرته العامة  المقترحة

 :ل في شك مختلفةيمكن أن ينظم األستاذ مساعي  اإلسماع الثاني

مهمة يطرحها فبل هذا اإلسماع )التحقق من الفرضيات، استخراج 

 يطمنتعر  على بنية الـ أو توجيهيةالمتعلمين لملفوظات سردية 

  عنيتواصل باإلجابة 
أسئلة وطرح أخرى 
مناقشا. يستمع إلى 
خطابات مسموعة 

 متنّوعة األنماط
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يتفاعل مع الخطاب المنطوق ويعبر  -

 عن فهمه لمضمونه.

 يتعر  على بنية الخطاب  -

 

تعيين عناصر الوضعية التواصلية  -

 والمقاطع الدالّة على الحوار والتوجيه.

يتناول الكلمة مستفسرا عن خطوات  -

 .طريقة استعمال

تفسير تصّرفات أو مواقف في ظل  -

 أحداث معينة.

  ينتج في ينتج مقدمة سردية 

اكتشا  واستخراج قيم ومواقف في . ومؤشراتهما السرد والتوجيه

 .النص

  :وهو مرحلة اإلنتاج الشفوي بتأكيد الفرضيات اإلسماع الثالث

وتوجيهية، أو إعادة سردية إعادة صياغة ملفوظات وصياغة أو 

إنتاج نص شفـوي  توجيهي في خطاب سردي، أوصياغة مقطع 

 مقدمة سرديةملخص للنص، إنتاج 

 موارد منهجية

 

 يفهم معاني الخطاب. -
 يحدد موضوع الخطاب. -
 يتواصل باإلجابة عن أسئلة وطرح أخرى مناقشا.  -

 نمط الخطاب يتعر  على بنية  -

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

 

 

  يقرأ ويفهم نصوصا متنّوعة من

أنماط مختلفة مع التركيز على 

قراءة ، النمطيـن الحواري والتوجيهي

مسترسلة بأداء حسن منّغم محترما 

 :عالمات الوقـف

قراءة معبّرة بضوابـط النطق،  -

 واالسترسال والوقف

استخالص الضوابط اللغوية النحوية  -

 والصرفية. 

  القـيم.األفكار الستخالص  تحليل -

 فهم المكتوب

 موارد معرفية 

 

 متنوعةــ نصوص توجيهية 

 ــ عالمات الوقف 

 : التعريف + الحكم اإلعرابيّ االسم المقصور والمنقوصــ 

 معاني الحرو  + حكمها اإلعرابيّ : ــ حرو  العطف

: المثال+األجو + الناقص+ اللفيف ــ الفعل المعتّل وأنواعه

 + اللفيف المقرونالمفروق

التدّرب على القراءة 

 الصامتة الواعية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سا 2

 موارد منهجية

 

 ـ القراءة الجهرية المسترسلة المعبرة.

، تحديد الفكرة موضوع النصفهم ـ احترام عالمات الوقف، 

 العاّمة للنّص واألفكار األساسية، نقد المقروء.
 السليم للجمل. البناء-، مؤشرات كل نمط تحديد أنماط النصوص، -

 ـ التوظيف الصحيح لقواعد النحو والصرف واإلمالء.
 

  ينتج كتابة نصوصا من مختلف

األنماط يغلب عليها النمطان الحواري 

 مكتوبالإنتاج 

 موارد معرفية 

 

 ــ عناصر الحوار 

 ــ تقنية تدوين رؤوس األقالم

 ــ تصميم خطّة موضوع 

  ( لحل المشكلة األمالمقطع )إدماج ما بين الميادينإدماج في 

احترام التعليمات 

 وضوابط الخطّة

   

 

 سا 0
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 السنوية المخططات السنوية المخططات

 

 

والتوجيهي، بلغة سليمة ال تقّل عن 

 :سطرا في وضعيات تواصلية 12

 

   )يصّمم خطّة موضوع )المنهجية 

    ينتج مقدمة سردية 

 موارد منهجية

 
 وضوابط الخّطة احترام التعليمة -
 جديدتوظيف الرصيد اللغوي ال -
 توظيف الصيغ الزمنية المالئمة للحوار والتوجيه   -
 انسجام األفكار واتساقها -

 ، حسن التوظيف لقواعد اللغة.ـ البناء السليم للجمل
 ـ استعمال عالمات الوقف حسب مقتضى الحال.

 سا                                  2                                          11ة المستمرّ المراقبة  +   قطــــعمعالجـــة للمتقــــويـــــم +                                                    

 اميةـــاءة الختـــــالكف

 

توجيهات من المنهاج  هيكلة تعلّمات المقطع الميدان

 والوثيقة المرافقة

الحجم  المقطع المشاريع

 الزمني

 

 للمقطعالمكتسبات القبلية 

والموارد المرتبطة بهما )الجملة  الحواري والتوجيهيالنمطان 

القولية، كان وأخواتها، الفعل وداللته، الضمير، القرائن الدالة 

 (على الحوار والتوجيه، عالمات الوقف، حرو  العطف"
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 سا  0
 

 

 الوضعية االنطالقية األمّ عرض 

 

 

 

 

 

 

في إطار األبواب المفتوحة على مدرسة  :الوضعية االنطالقية األمّ 

أبطال الثورة أشبال األّمة، وقفت على عّدة ُعروض لألشبال ذّكرتك ب

خاّصة تلك المسرحيات التي جّسدوا فيها  ،الجزائرية المباركة

 يات الشعب الجزائرّي إبّان الثورة المجيدة.تضح

يم طة على التّحلّي بالقاكتب فقرة توجيهية تحّث فيها زمالءك بالمتوسّ 

 ، وتمجيدها.الوطنيّة

 المهمات:

  .يستحضر عظمة الثورة المجيدة 

 -.يدرك جسامة التضحيات في سبيل الحّرية 

  يوجه زمالءه في المؤسسة إلى ضرورة احترام التضحيات

 طنية، واحترام الّراية والنشيد الوطنيَيْن.الو

 ينتج فقرة توجيهية )مشافهة وكتابة( بتوظيف الموارد المدرجة 
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 السنوية المخططات السنوية المخططات

  ة، بلغة منسجممشافهـة يتواصل

 ويفهـم معاني الخطاب المنطوق

ويتفاعل معه، وينتج خطابات شفهية 

مختلفة األنماط مع التركيز على 

وجيهي، في النمطيـن الحواري والت

 :عيات تواصليـة دالـةوض

يتفاعل مع الخطاب المنطوق ويعبر  -

 عن فهمه لمضمونه.

التوجيهي  يتعر  على بنية الخطاب -

  وصيغه.

تعيين عناصر الوضعية التواصلية  -

 والمقاطع الدالّة على التوجيه.

يتناول الكلمة مستفسرا عن خطوات  -

 طريقة استعمال.

تفسير تصّرفات أو مواقف في ظل  -

  .عينةأحداث م

 ينتج مشافهة فقرة توجيهية 

فهم المنطوق 

 وإنتاجه

 موارد معرفية

 توجيهية حول موضوع حب الوطن. منطوقةــ خطابات 

 :يمكن للمتعلم أن يجيب إجابة أولية عن بعض  اإلسممممممممماع األول

على المهمة  .ويجيب المعني المبنية من طر  األسممممممتاذفرضمممممميات 

 وفكرته العامة ويتم التعر  على موضوع النص  المقترحة

 :ل في شك مختلفةيمكن أن ينظم األستاذ مساعي  اإلسماع الثاني

مهمة يطرحها فبل هذا اإلسماع )التحقق من الفرضيات، استخراج 

التوجيه ط منتعر  على بنية الـ توجيهيةالمتعلمين لملفوظات 

 .اكتشا  واستخراج قيم ومواقف في النص، وصيغه

نتاج الشفوي بتأكيد الفرضيات وهو مرحلة اإلاإلسماع الثالث: 

إعادة صياغة ملفوظات توجيهية، أو إعادة صياغة وصياغة أو 

 فقرة إنتاج، ملخص للنصإنتاج نص شفـوي  ، أوتوجيهيمقطع 

 توجيهية

يميّز نمط الخطاب  -

 المنطوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سا 2

 موارد منهجية

 

 يفهم معاني الخطاب. -
 يحدد موضوع الخطاب. -
 ئلة وطرح أخرى مناقشا. يتواصل باإلجابة عن أس -
 وصيغ التوجيهنمط الخطاب يتعر  على بنية  -

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

  يقرأ ويفهم نصوصا متنّوعة من

أنماط مختلفة مع التركيز على النمطيـن 

قراءة مسترسلة ، الحواري والتوجيهي

ا عالمات بأداء حسن منّغم محترم

 :الوقـف

قراءة معبّرة بضوابـط النطق،  -

 واالسترسال والوقف

 فهم المكتوب

 

 موارد معرفية 

 

 توجيهية متنّوعةــ نصوص  

 ــ خطاطة النّص التوجيهي 

 االشتقاق: التعريف + ــ اسما الّزمان والمكان

 التعريف+ الحكم اإلعرابي لها. :ــ حرو  القسم

 : جميع الضمائرــ إسناد الفعل المثال إلى الضمائر

 فهم موضوع النص   -
تحديد الفكرة العاّمة  -

 للنّص واألفكار األساسية

 القراءة الجهرية المسترسلة المعبرة. ـ 
لفكرة العاّمة ـ احترام عالمات الوقف، فهم موضوع النص، تحديد ا

 واألفكار األساسية، نقد المقروء.للنّص 
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 السنوية المخططات السنوية المخططات

 
 
 
 
 
 
 
 

 

استخالص الضوابط اللغوية النحوية  -

 والصرفية. 

 القـيم.تحليل األفكار الستخالص  -

تحديد أنماط النصوص، تعيين التعابير ذات النمط لتوجيهي،  -

 اكتشاف القرائن اللغوية المرتبطة بالتوجيه.

 ـ البناء السليم للجمل.

 ـ التوظيف الصحيح لقواعد النحو والصرف واإلمالء.

   

 

 

 

 

 

 

 

 سا 0

  نصوصا من مختلف ينتج كتابة

األنماط يغلب عليها النمطان الحواري 

 12والتوجيهي، بلغة سليمة ال تقّل عن 

 :سطرا في وضعيات تواصلية

 

 ينتج فقرة تتناول موضوعا توجيهيا 

 

 المكتوبإنتاج 

 موارد معرفية

 ــ بناء الفقرة
 ــ الّروابط الّنصية 

 لوطن( ــ إنتاج فقرة بالتركيز على نمط التوجيه )حول حّب ا

 إدماج في المقطع )إدماج ما بين الميادين( لحل المشكلة األم 

 احترام التعليمة -
 وضوابط الخّطة

 

 موارد منهجية

 
 وضوابط الخّطة احترام التعليمة -
 توظيف الرصيد اللغوي الجديد -
 توظيف الصيغ الزمنية المالئمة التوجيه   -
 انسجام األفكار واتساقها -

 ليم للجمل، حسن التوظيف لقواعد اللغة.ـ البناء الس

 .ـ استعمال عالمات الوقف حسب مقتضى الحال 

 .استعمال الروابط المناسبة للمقام 

 سا                                  2                                          12ة المستمرّ المراقبة  +   معالجـــة للمقطــــعتقــــويـــــم +                                                    
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 اميةـــاءة الختـــــالكف

 

توجيهات من المنهاج  هيكلة تعلّمات المقطع الميدان

 والوثيقة المرافقة

الحجم  المقطع المشاريع

 الزمني

 

 المكتسبات القبلية للمقطع

ملة المرتبطة بهما )الج والموارد الحواري والتوجيهيالنمطان 

، الفعل وداللته، الضمير، القرائن الدالة على الحوار القولية

أسماء الزمان والتوجيه، عالمات الوقف، حرو  العطف، 

 (، أدوات الربطحرو  القسموالمكان، 
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 سا 0

 الوضعية االنطالقية األمّ عرض 

 

 

 

 

 

حين اشتّد الخال  بين جيرانك، وتطاول  :األمّ الوضعية االنطالقية 

بعضهم على بعض رافضين كّل تنازل. سمعت صوت اإلمام الجهورّي 

دخل النبي صلى هللا عليه وسلم مكة فاتحا فقال ألهلها بعد أن قائال: " 

 .مكريفقالوا أخ كريم وابن أخ  بكم؟ما تظنون أني فاعل  وعذبوه:آذوه 

" أفال تطيعوا رسولكم في عفوه عن .الطلقاءفقال لهم اذهبوا فأنتم 

 صلى –النّاس؟ حاور الّرافضين للتنازل من جيرانكم بعظمة الرسول 

 ووّجههم لالقتداء بمواقفه العظيمة.-هللا عليه وسلّم

 المهمات:

 .يقف على جوانب من عظمة الرسول وعظماء اإلنسانية 

 .يُبرز مواطن االقتداء بعظماء اإلنسانية في واقعه المعيش 

 نتج )مشافهة وكتابة( خطابات ونّصوصا حوارية توجيهية يُدافع ي

 فيها عن عظيم من العظماء

  بلغة منسجمة، مشافهـة يتواصل

ويفهـم معاني الخطاب المنطوق، 

ويتفاعل معه، وينتج خطابات شفهية 

مختلفة األنماط مع التركيز على 

وجيهي، في النمطيـن الحواري والت

 :ةوضعيات تواصليـة دالـ

يتفاعل مع الخطاب المنطوق ويعبر  -

 عن فهمه لمضمونه.

فهم المنطوق 

 وإنتاجه

 موارد معرفية

 منطوقة مرتبطة بعظماء اإلنسانيةــ خطابات حوارية توجيهية 

 :يمكن للمتعلم أن يجيب إجابة أولية عن بعض  اإلسممممممممماع األول

على المهمة  .ويجيمبالمعني المبنيمة من طر  األسمممممممتماذفرضممممممميمات 

 فكرته العامة ويتم التعر  على موضوع النص و المقترحة

 :ل في شك مختلفةيمكن أن ينظم األستاذ مساعي  اإلسماع الثاني

مهمة يطرحها فبل هذا اإلسماع )التحقق من الفرضيات، استخراج 

 يطمنتعر  على بنية الـ  توجيهيةأو  حواريةالمتعلمين لملفوظات 

تشا  واستخراج قيم ومواقف في اكصيغهما، والحوار والتوجيه 

 النص

يحّدد موضوع الحوار  -

 وعناصره

يحّدد موضوع التوجيه  -

 وعناصره
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 نمط الخطاب يتعر  على بنية  -

ويعيّن المقاطع الّدالة على الحوار 

 والتوجيه.

 تعيين عناصر الوضعية التواصلية  -

يتناول الكلمة مستفسرا عن خطوات  -

 طريقة استعمال.

تفسير تصّرفات أو مواقف في ظل  -

  .أحداث معينة

   حوارا توجيهيا  فهيا()شينتج 

 وهو مرحلة اإلنتاج الشفوي بتأكيد الفرضيات الثالث:  إلسماعا

، أو إعادة حوارية وتوجيهيةإعادة صياغة ملفوظات وصياغة أو 

ملخص أو إنتاج نص شفـوي  حواري توجيهيصياغة مقطع 

 )تلخيص(للنص

 موارد منهجية

 

 الخطاب. يفهم معاني -
 يحدد موضوع الخطاب. -
 يتواصل باإلجابة عن أسئلة وطرح أخرى مناقشا.  -

 وصيغ الحوار والتوجيهنمط الخطاب يتعر  على بنية  -

 ر.ـ مراعاة حديث اآلخ
 تناول الكلمة بلباقة. -

 ـ ضبط النفس أثناء التواصل

  يقرأ ويفهم نصوصا متنّوعة من

أنماط مختلفة مع التركيز على 

قراءة ، النمطيـن الحواري والتوجيهي

مسترسلة بأداء حسن منّغم محترما 

 :عالمات الوقـف

قراءة معبّرة بضوابـط النطق،  -

 واالسترسال والوقف

استخالص الضوابط اللغوية النحوية -

 والصرفية. 

 القـيم.تحليل األفكار الستخالص  -

 فهم المكتوب

 

 موارد معرفية 

 

 

 

 متنّوعة ةتوجيهيحوارية ــ نصوص 

 ــ الّرصيد اللّغوي

 : التعريف + الحكم اإلعرابيّ ــ االسم الممدود

-لن -: نواصب الفعل المضارع الظاهرة )أنــ نصب الفعل المضارع

 ( + عالمة نصب الفعل المضارع.كي –إذن 

 الهمزة  –: حرفا االستفهام: هل ــ حرو  االستفهام

 

قراءة معبّرة بضوابط 

 النّطق

 سا 2

 

 ارد منهجيةمو

 

 

 

 

 القراءة الجهرية المسترسلة المعبرة.ـ 
ـ احترام عالمات الوقف، التعبير عن فهم النص باألجوبة الصحيحة، 

 تحديد الفكرة العاّمة للنّص واألفكار األساسية، نقد المقروء.
 تحديد أنماط النصوص، تعيين التعابير ذات النمط لتوجيهي -

 .والحوار غوية المرتبطة بالتوجيه، اكتشاف القرائن اللوالحواري
 ـ البناء السليم للجمل.

 ـ التوظيف الصحيح لقواعد النحو والصرف واإلمالء

  ينتج كتابة نصوصا من مختلف

األنماط يغلب عليها النمطان الحواري 

والتوجيهي، بلغة سليمة ال تقّل عن 

 :سطرا في وضعيات تواصلية 12

 المكتوبج إنتا

 

 موارد معرفية 

 

 ــ الحوار 

 ــ روابط النّص الحواري

 ــ إنتاج نّص حواري توجيهي حول محور عظماء اإلنسانية

  ( لحل المشكلة األمالمقطع )إدماج ما بين الميادينإدماج في 

تحرير فقرات حوارية 

 وتوجيهية.

 

 

 

 

 

 

 

  

 سا 0

 موارد منهجية

 
 ّطةوضوابط الخ احترام التعليمة -
 توظيف الرصيد اللغوي الجديد -
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 السنوية المخططات السنوية المخططات

 

 توظيف الصيغ الزمنية المالئمة للحوار والتوجيه   - ينتج فقرة توجيهية حوارية 
 انسجام األفكار واتساقها -

 ، حسن التوظيف لقواعد اللغة.ـ البناء السليم للجمل
 ـ استعمال عالمات الوقف حسب مقتضى الحال.

 روابط النّص الحوارياستعمال -

 

 سا                    2                                                                                ـة للمقطــــعمعالجــتقــــويـــــم + 

 0ي ـــــويم الفصلـــــــالتق                                                                                   

 اميةـــاءة الختـــــالكف

 

توجيهات من المنهاج  هيكلة تعلّمات المقطع يدانالم

 والوثيقة المرافقة

 الحجم الزمني المقطع المشاريع

 

 المكتسبات القبلية للمقطع

والموارد المرتبطة بهما )الجملة  الحواري والتوجيهيالنمطان 

القرائن الدالة على الحوار  ة ، المضارع المنصوب،القولي

  العطف، أسماء الزمان والتوجيه، عالمات الوقف، حرو

 (، أدوات الربطوالمكان وحرو  القسم، االستفهام
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 سا 0

 

 

 

 

 عرض الوضعية االنطالقية األمّ 

 

واقع التّواصل تناقلت وسائل اإلعالم وم: األمّ الوضعية االنطالقية 
الجزائريين لمدرجات الملعب المناصرين االجتماعي مشاهد تنظيف 

الية عوأخالقهم الالفريق الوطني ونظيره الّسنغالّي،  مقابلةنتهاء بعد ا
 مع مناصري الفريق الُمنهزم في كاس إفريقيا لألمم بالقاهرة.

 قاكتب حوارا توجيهيا لزمالئك في القسم تحثّهم على مكارم األخال
 فيما بينهم.
 المهمات:

 .تمجيد األخالق الحميدة وترسيخها في السلوك اليومّي 
 .الدفاع عن األخالق الحميدة ومحاربة الرذائل 
 .نشر األخالق الحميدة بالقدوة واألسوة 

  ينتج حوارا توجيهيا )مشافهة وكتابة( بتوظيف الموارد
 المدرجة

  بلغة منسجمة، مشافهـة يتواصل

الخطاب المنطوق،  ويفهـم معاني

فهم المنطوق 

 وإنتاجه

 موارد معرفية 

تعيين عناصر الوضعية   مرتبطة باألخالق والمجتمع ــ خطابات حوارية توجيهية متنّوعة

التواصلية والمقاطع 
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 السنوية المخططات السنوية المخططات

 

ويتفاعل معه، وينتج خطابات شفهية 

مختلفة األنماط مع التركيز على 

وجيهي، في النمطيـن الحواري والت

 :وضعيات تواصليـة دالـة

يتفاعل مع الخطاب المنطوق ويعبر  -

 عن فهمه لمضمونه.

 نمط الخطابيتعر  على بنية  -

تعيين عناصر الوضعية التواصلية  -

 على الحوار والتوجيه.والمقاطع الدالّة 

يتناول الكلمة مستفسرا عن خطوات  -

 طريقة استعمال.

تفسير تصّرفات أو مواقف في ظل  -

  .أحداث معينة

  إنتاج نص شفهي حواري توجيهي

 موعظة()وصية أو 

 يمكن للمتعلم أن يجيب إجابة أولية عن بعض  األول: اإلسممممممممماع

على المهمة  .ويجيب المعني المبنية من طر  األسمممممممتاذفرضممممممميات 

 ويتم التعر  على موضوع النص وفكرته العامة  المقترحة

 :ل في شك مختلفةيمكن أن ينظم األستاذ مساعي  اإلسماع الثاني

ات، استخراج مهمة يطرحها فبل هذا اإلسماع )التحقق من الفرضي

 يطمنتعر  على بنية الـ  توجيهيةأو  حواريةالمتعلمين لملفوظات 

اكتشا  واستخراج قيم ومواقف في صيغهما، والحوار والتوجيه 

 النص

وهو مرحلة اإلنتاج الشفوي بتأكيد الفرضيات اإلسماع الثالث: 

، أو إعادة توجيهيةحوارية وإعادة صياغة ملفوظات وصياغة أو 

إنتاج نص شفهي حواري توجيهي أو  توجيهي حواريصياغة مقطع 

 )تلخيص(ملخص للنصإنتاج نص شفـوي ، أو موعظة()وصية أو 

الدالّة على الحوار 

 والتوجيه.

 

 

 موارد منهجية

 

 يفهم معاني الخطاب. -
 يحدد موضوع الخطاب. -
 أخرى مناقشا.  يتواصل باإلجابة عن أسئلة وطرح -
 هوالتوجي الحوار والصيغ الدالة علىنمط الخطاب يتعر  على بنية  -

 ـ مراعاة حديث اآلخر
 تناول الكلمة بلباقة. -

 ـ ضبط النفس أثناء التواصل

  يقرأ ويفهم نصوصا متنّوعة من

أنماط مختلفة مع التركيز على 

قراءة ، النمطيـن الحواري والتوجيهي

منّغم محترما  مسترسلة بأداء حسن

 :عالمات الوقـف

قراءة معبّرة بضوابـط النطق،  -

 واالسترسال والوقف

 فهم المكتوب

 

 موارد معرفية 

 

 متنّوعة حوارية توجيهيةــ نصوص 

 ــ الّرصيد اللّغوي

 : التعريف + صيغ المشتقات الثمانيةالمشتقّ االسم الجامد واالسم ــ

 : جميع الضمائر.ــ إسناد الفعل األجو  إلى الضمائر

 وعملها اإلعرابي. : التعريف + معانيهاــ حرو  النّفي

قراءة معبّرة بضوابـط 

 النطق، واالسترسال  

 والوقف

 

   

 سا 2

 

 

 

 

 

 موارد منهجية

 
 سلة المنغمة.القراءة الجهرية المسترـ 

ـ احترام عالمات الوقف، فهم موضوع النص، تحديد الفكرة 
 العاّمة للنّص واألفكار األساسية، نقد المقروء.
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 السنوية المخططات السنوية المخططات

 

 

 

 

 

 

 

استخالص الضوابط اللغوية النحوية -

 والصرفية. 

 القـيم.تحليل األفكار الستخالص  -

تحديد أنماط النصوص، تعيين التعابير ذات النمط لتوجيهي  -
والحواري، اكتشاف القرائن اللغوية المرتبطة بالتوجيه 

 والحوار، البناء السليم للجمل.
 الصحيح لقواعد النحو والصرف واإلمالء ـ التوظيف

 

 

 

 

 

 سا 0

 

 
 

  ينتج كتابة نصوصا من مختلف

األنماط يغلب عليها النمطان الحواري 

والتوجيهي، بلغة سليمة ال تقّل عن 

 :سطرا في وضعيات تواصلية 12

  ينتج حوارا توجيهيا 

 

 

 المكتوبإنتاج 

 موارد معرفية 

 ــ عناصر التّوجيه
 ــ روابط النّص التوجيهي

 ـ إنتاج حوار توجيهي حول محور األخالقـ

  ( لحل المشكلة األمالمقطع )إدماج ما بين الميادينإدماج في 

الصيغ الزمنية توظيف 

 التوجيهالمالئمة للحوار و

 

 موارد منهجية

 
 وضوابط الخّطة احترام التعليمة -
 توظيف الرصيد اللغوي الجديد -
 والتوجيه   توظيف الصيغ الزمنية المالئمة للحوار -
 انسجام األفكار واتساقها -

 ، حسن التوظيف لقواعد اللغة.ـ البناء السليم للجمل
 ـ استعمال عالمات الوقف حسب مقتضى الحال.

 النّص التوجيهي روابطاستعمال  -

 سا 2                                                                               معالجـــة للمقطــــعتقــــويـــــم +                                                 
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 السنوية المخططات السنوية المخططات

 اميةـــاءة الختـــــالكف

 

توجيهات من المنهاج  هيكلة تعلّمات المقطع الميدان

 والوثيقة المرافقة

الحجم  المقطع المشاريع

 الزمني

 

 المكتسبات القبلية للمقطع

تبطة بهما )الجملة والموارد المر الحواري والتوجيهيالنمطان 

القولية، كان وأخواتها، الفعل وداللته، القرائن الدالة على 

الحوار والتوجيه، حرو  القسم، حرو  النفي، االستفهام، 

 (أدوات الربط
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 سا 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عرض الوضعية االنطالقية األمّ 

 

 

 

 

أضحى الهاتف المحمول من أكثر األشياء  األّم:الوضعية االنطالقية 

مضيعة للوقت، بل أّن الدراسات العلمية الحديثة أثبتت تأثيره على 

 صّحة مستعمليه.

أردت تنبيه تالميذ قسمك بهذا الخطر الُمحدق بهم، فنشرت موضوعا 

 رض للصور عن الظاهرة.مدعوما بمع

 المهمات:

  يتبيّن أثر االكتشافات العلمية في حياة اإلنسان والتلميذ على وجه

 الخصوص.

 .يُحّذر من مخاطر سلبيات االكتشافات العلمية 

 .يُمّجد العلماء من بالده ومن أّمته ومن العالم باسره 

  )المدرجة بتوظيف المواردينتج فقرة توجيهية )مشافهة وكتابة 

  بلغة مشافهـة يتواصل

منسجمة، ويفهـم معاني الخطاب 

المنطوق، ويتفاعل معه، وينتج 

خطابات شفهية مختلفة األنماط مع 

التركيز على النمطيـن الحواري 

والتوجيهي، في وضعيات تواصليـة 

 دالـة.

يتفاعل مع الخطاب المنطوق ويعبر  -

 عن فهمه لمضمونه.

 نمط الخطابيتعر  على بنية  -

فهم المنطوق 

 وإنتاجه

 موارد معرفية 

 منطوقة حول العلم واالكتشافاتمتنوعة حوارية جيهية ــ خطابات تو

 :يمكن للمتعلم أن يجيب إجابة أولية عن بعض  اإلسممممممممماع األول

على المهمة  .ويجيب المعني المبنية من طر  األسممممممتاذفرضمممممميات 

 ويتم التعر  على موضوع النص وفكرته العامة  المقترحة

  ل في شك لفةمختأن ينظم األستاذ مساعي  يمكن الثاني:اإلسماع

مهمة يطرحها فبل هذا اإلسماع )التحقق من الفرضيات، استخراج 

 يطمنتعر  على بنية الـ  توجيهيةأو  حواريةالمتعلمين لملفوظات 

اكتشا  واستخراج قيم ومواقف في صيغهما، والحوار والتوجيه 

 النص

وهو مرحلة اإلنتاج الشفوي بتأكيد الفرضيات اإلسماع الثالث: 

، أو إعادة توجيهيةحوارية وعادة صياغة ملفوظات إوصياغة أو 

صور بعض التجهيزات 

 المنزلية والمدرسية
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 السنوية المخططات السنوية المخططات

عناصر الوضعية التواصلية  تعيين -

والمقاطع الدالّة على الحوار 

 والتوجيه.

يتناول الكلمة مستفسرا عن  -

 خطوات طريقة استعمال.

تفسير تصّرفات أو مواقف في ظل  -

  .أحداث معينة

  ينتج نصا شفهيا توجيهيا في

 كيفية استخدام منتج تكنولوجي

ملخص إنتاج نص شفـوي أو  توجيهي حواريصياغة مقطع 

نص شفهي توجيهي في كيفية استخدام  إنتاج، )تلخيص(للنص
 منتج تكنولوجي

 

 

 

 

 

 

 سا 2

 

 

 
 

 موارد منهجية

 

 يفهم معاني الخطاب. -
 يحدد موضوع الخطاب. -
 يتواصل باإلجابة عن أسئلة وطرح أخرى مناقشا.  -
  الحوار والصيغ الدالة علىنمط الخطاب يتعر  على بنية  -

 والتوجيه

 ـ مراعاة حديث اآلخر
 تناول الكلمة بلباقة. -

 ـ ضبط النفس أثناء التواصل

  يقرأ ويفهم نصوصا متنّوعة من

أنماط مختلفة مع التركيز على 

، لتوجيهيالنمطيـن الحواري وا

قراءة مسترسلة بأداء حسن منّغم 

 :محترما عالمات الوقـف

قراءة معبّرة بضوابـط النطق،  -

 واالسترسال والوقف

استخالص الضوابط اللغوية -

 النحوية والصرفية. 

 القـيم.تحليل األفكار الستخالص  -

 فهم المكتوب

  

 موارد معرفية 

 

 ــ نصوص حوارية توجيهية متنّوعة

 . الوقفعالمات ــ 

 ــ إسناد الفعل النّاقص إلى الّضمائر

 األدوات الجازمة لفعل مضارع واحد.: المضارعــ جزم الفعل 

 + إعرابها.-: تعريفها الخمسةاألفعال -

 

 

  القراءة الصامتة

الواعية والجهرية 

 التفاعلية؛

 موارد منهجية

 
  المنغمة التحليليةالقراءة الجهرية المسترسلة المعبرة. 
تحديد الفكرة العاّمة للنّص واألفكار  احترام عالمات الوقف،ـ 

 األساسية، نقد المقروء وتحليل أفكاره.
تحديد أنماط النصوص، تعيين التعابير ذات النمط لتوجيهي  -

والحواري، اكتشاف القرائن اللغوية المرتبطة بالتوجيه والحوار، 
 البناء السليم للجمل.

 نحو والصرف واإلمالءـ التوظيف الصحيح لقواعد ال

  ينتج كتابة نصوصا من مختلف

األنماط يغلب عليها النمطان 

الحواري والتوجيهي، بلغة سليمة ال 

 المكتوبإنتاج 

 موارد معرفية   

 ــ آداب الحوار 

 تكنولوجية وسائل ل وصفات أو ــ دليل استعما

 ــ إنتاج فقرة توّجه إلى طريقة استعمال منتج تكنولوجي.

  ( لحل المشكلة األمالمقطع )إدماج ما بين الميادينإدماج في 

يحّرر المتعلّم كتابيا نّصا 

يرّكز فيه على الحوار 

أو شرح طريقة 

 استعمال آلة.

 

 

 

  

 

 سا 0
 

 موارد منهجية

 
 وضوابط الخّطة يمةاحترام التعل -
 توظيف الرصيد اللغوي الجديد -
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سطرا في وضعيات  12تقّل عن 

 :تواصلية

  ينتج فقرة توجيهية في كيفية

  منتج تكنولوجياستعمال 

 توظيف الصيغ الزمنية المالئمة للحوار والتوجيه   -
 انسجام األفكار واتساقها -

 ـ البناء السليم للجمل، حسن التوظيف لقواعد اللغة.

 .ـ استعمال عالمات الوقف حسب مقتضى الحال 

  الروابط المناسبة للنمطاستعمال 

 

 سا         2                                                        10المستمّرة المراقبة    +    معالجـــة للمقطــــعتقــــويـــــم +                                 

 اميةـــاءة الختـــــالكف
 

توجيهات من المنهاج  هيكلة تعلّمات المقطع الميدان

 والوثيقة المرافقة

الحجم  المقطع اريعالمش

 الزمني

 

 المكتسبات القبلية للمقطع

والموارد المرتبطة بهما )الجملة  الحواري والتوجيهيالنمطان 

المضارع المجزوم، حرو   المنصوب،القولية، المضارع 

القرائن الدالة على الحوار  ،االستفهام القسم، حرو  النفي،

 (الربط أدوات والتوجيه
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 عرض الوضعية االنطالقية األمّ 

 

 

 

 

 

سعدت وانت تسوق كبش العيد لجاركم  لوضعية االنطالقية األّم:ا

الفقير وكنت األسعد وانت ترى فرحة أبنائه بهذه الهديّة 

الرائعة حينها استشعرت نبل وعظمة إسعاد اآلخرين في 

 .مناسبة العيد المبارك
 المهمات:

 .يُدرك أّن العيد مناسبة إنسانية إلسعاد الفقراء والمعوّزين 

 .يختار طرق اإلحسان إلى الفقراء دون جرح مشاعرهم 

 .يحاور ويوّجه زمالءه إلى مساعدة المحتاجين يوم العيد 

  خطابات توجيهية بتوظيف من الموارد  )مشافهة وكتابة(ينتج

 المدرجة

  منسجمة، بلغة مشافهـة يتواصل

ويفهـم معاني الخطاب المنطوق، 

فهم المنطوق 

 وإنتاجه

 موارد معرفية

من تتضبموضوع األعياد ترتبط  توجيهية حواريةــــ خطابات منطوقة 

 قواعد الخطاب الشفوي

 

  يتناول الكلمة مستفسرا

 عن خطوات طريقة 
 

 سا 0
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ويتفاعل معه، وينتج خطابات 

شفهية مختلفة األنماط مع التركيز 

على النمطيـن الحواري 

والتوجيهي، في وضعيات تواصليـة 

 دالـة.

يتفاعل مع الخطاب المنطوق  -

 ويعبر عن فهمه لمضمونه.

 نمط الخطابيتعر  على بنية  -

تعيين عناصر الوضعية  -

ية والمقاطع الدالّة على التواصل

 الحوار والتوجيه.

يتناول الكلمة مستفسرا عن  -

 خطوات طريقة استعمال.

تفسير تصّرفات أو مواقف في ظل  -

  .أحداث معينة

  ينتج مشافهة خطابات توجيهية

 لكيفية استعمال وصفات.

 :يمكن للمتعلم أن يجيمب إجابة أولية عن بعض  اإلسممممممممماع األول

على المهمة  .ويجيب المعني المبنية من طر  األسمممممممتاذفرضممممممميات 

 ويتم التعر  على موضوع النص وفكرته العامة  المقترحة

 :ل شكفي  مختلفةيمكن أن ينظم األستاذ مساعي  اإلسماع الثاني

مهمة يطرحها فبل هذا اإلسماع )التحقق من الفرضيات، استخراج 

 يطمنتعر  على بنية الـ  توجيهيةأو  حواريةالمتعلمين لملفوظات 

اكتشا  واستخراج قيم ومواقف في صيغهما، والحوار والتوجيه 

 النص

وهو مرحلة اإلنتاج الشفوي بتأكيد الفرضيات اإلسماع الثالث: 

، أو إعادة توجيهيةحوارية واغة ملفوظات إعادة صيوصياغة أو 

 ملخص إنتاج نص شفـوي أو  توجيهي حواريصياغة مقطع 

 عمالاستكيفية نص شفهي توجيهي في  إنتاج، )تلخيص(للنص

 وصفات

 ستعمالاال

 

 موارد منهجية

 

 يفهم معاني الخطاب. -
 .يحدد موضوع الخطاب -
 يتواصل باإلجابة عن أسئلة وطرح أخرى مناقشا.  -
 هوالتوجي الحوار والصيغ الدالة علىنمط الخطاب يتعر  على بنية  -

 ـ مراعاة حديث اآلخر
 تناول الكلمة بلباقة. -

 ـ ضبط النفس أثناء التواصل

  يقرأ ويفهم نصوصا متنّوعة

من أنماط مختلفة مع التركيز على 

، التوجيهيالنمطيـن الحواري و

قراءة مسترسلة بأداء حسن منّغم 

 :محترما عالمات الوقـف

قراءة معبّرة بضوابـط النطق،  -

 واالسترسال والوقف

 فهم المكتوب

 موارد معرفية 

 

 ــ نصوص حوارية توجيهية متنّوعة

 تنبيه وأحر  الّزيادة أحر  الــ 

 : التعريف + أوزانهــ الفعل المجّرد

الحكم  مواضع االستعمال و  بلى + -ال - : نعمــ أحر  الجواب

 اإلعرابي لها.

     التعبير عن فهم النص  -

    باألجوبة الصحيحة

 

 سا 2

 موارد منهجية

 

 .ية الواعيةالمنغمة التحليلـ القراءة الجهرية المسترسلة المعبرة 
تحديد الفكرة العاّمة للنّص واألفكار  ـ احترام عالمات الوقف،

 األساسية، نقد المقروء وتحليل أفكاره.
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استخالص الضوابط اللغوية  -

 النحوية والصرفية. 

 .القـيمتحليل األفكار الستخالص  -

تحديد أنماط النصوص، تعيين التعابير ذات النمط لتوجيهي  -
 والحواري، اكتشاف القرائن اللغوية المرتبطة بالتوجيه والحوار.

 ـ البناء السليم للجمل.
 الصحيح لقواعد النحو والصرف واإلمالء.ـ التوظيف 

  ينتج كتابة نصوصا من مختلف

األنماط يغلب عليها النمطان 

الحواري والتوجيهي، بلغة سليمة ال 

سطرا في وضعيات  12تقّل عن 

 :تواصلية

  ينتج فقرة توجيهية لوصفات 

 المكتوبإنتاج 

 موارد معرفية 

 

 

 ــ الحوار الّداخلي 

 ي ــ الحوار الثّنائ

 ــ إنتاج فقرة تحوي توجيهات استعمال وصفات 

  ( لحل المشكلة األمالمقطع )إدماج ما بين الميادينإدماج في 

  

 

 

 سا 0

 موارد منهجية

 
 وضوابط الخّطة احترام التعليمة ـ

 توظيف الرصيد اللغوي الجديد -
 توظيف الصيغ الزمنية المالئمة التوجيه   -
 انسجام األفكار واتساقها -

 ، حسن التوظيف لقواعد اللغة.ـ البناء السليم للجمل

 .ـ استعمال عالمات الوقف حسب مقتضى الحال 

  التوجيهيروابط النّص استعمال 

         سا            2                                                                                معالجـــة للمقطــــعتقــــويـــــم + 

 9ي ـــــويم الفصلـــــــالتق                                                                               
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 اميةـــاءة الختـــــالكف

 

توجيهات من المنهاج  هيكلة تعلّمات المقطع الميدان

 والوثيقة المرافقة

الحجم  المقطع المشاريع

 الزمني

 

 لية للمقطعالمكتسبات القب

والموارد المرتبطة بهما )الجملة  الحواري والتوجيهيالنمطان 

، حرو  القسم، حرو  النفي، الفعل وداللته الزمنيةالقولية، 

القرائن و أحر  الجواب، أحر  التنبيه وأحر  الّزيادة االستفهام،

 (، أدوات الربطالدالة على الحوار والتوجيه
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 سا 0

 

 

 

 

 

 عرض الوضعية االنطالقية األمّ 

 

 

 

 

 

دولتك الجزائر هي الدولة القارة بعظمة  الوضعية االنطالقية األّم:

طبيعتها الخالّبة المتنّوعة، فمن بحرها إلى صحرائها إلى هضابها 

 وسهولها، ينعم أترابك بها، ويعتزّون بها أيّما اعتزاز.

 :المهمات -

 لطبيعة في بلده الجزائر.يتبيّن مواطن جمال ا 

 .يعتّز بهذه الكنوز الطبيعية ويُحافظ عليها 

  يُنجز رفقة زمالئه متحفا للّصور الطبيعية عن جمال الجزائر

 بواليته

 مشافهة وكتابة(  يوازن بين النص الحواري والتوجيهي(

 بتوظيف الموارد المدرجة

  بلغة منسجمة، مشافهـة يتواصل

لمنطوق، ويفهـم معاني الخطاب ا

ويتفاعل معه، وينتج خطابات شفهية 

مختلفة األنماط مع التركيز على 

النمطيـن الحواري والتوجيهي، في 

 وضعيات تواصليـة دالـة.

يتفاعل مع الخطاب المنطوق ويعبر  -

 عن فهمه لمضمونه.

 نمط الخطابيتعر  على بنية  -

فهم المنطوق 

 وإنتاجه

 موارد معرفية 

الطبيعة توجيهية ترتبط بموضوع  حواريةــ خطابات منطوقة  

 لشفويقواعد الخطاب ا تتضمن

 :يمكن للمتعلم أن يجيب إجابة أولية عن بعض  اإلسممممممماع األول

على المهمة  .ويجيب المعني المبنية من طر  األسممممممتاذفرضممممميات 

 ويتم التعر  على موضوع النص وفكرته العامة  المقترحة

 :ل في شك مختلفةيمكن أن ينظم األستاذ مساعي  اإلسماع الثاني

حقق من الفرضيات، استخراج مهمة يطرحها فبل هذا اإلسماع )الت

 يطمنتعر  على بنية الـ  توجيهيةأو  حواريةالمتعلمين لملفوظات 

اكتشا  واستخراج قيم ومواقف في صيغهما، والحوار والتوجيه 

 النص

وهو مرحلة اإلنتاج الشفوي بتأكيد الفرضيات اإلسماع الثالث: 

ة ، أو إعادتوجيهيةحوارية وإعادة صياغة ملفوظات وصياغة أو 

يعبّر عن فهمه  -

 التعليمات والتوجيهات 
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تعيين عناصر الوضعية التواصلية  -

ر والمقاطع الدالّة على الحوا

 والتوجيه.

يتناول الكلمة مستفسرا عن خطوات  -

 طريقة استعمال.

تفسير تصّرفات أو مواقف في ظل  -

  .أحداث معينة

  يوازن مشافهة بين النّص الحواري

 والتوجيهي  

ملخص إنتاج نص شفـوي أو  توجيهي حواريصياغة مقطع 

مشافهة بين النّص  يوازنشفهي  خطاب إنتاج، )تلخيص(للنص

 الحواري والتوجيهي  

 

 موارد منهجية

 

 يفهم معاني الخطاب. -
 يحدد موضوع الخطاب. -
 رى مناقشا. يتواصل باإلجابة عن أسئلة وطرح أخ -
 الحوار والصيغ الدالة علىنمط الخطاب يتعر  على بنية  -

 والتوجيه

 ـ مراعاة حديث اآلخر
 تناول الكلمة بلباقة. -

 ـ ضبط النفس أثناء التواصل

  يقرأ ويفهم نصوصا متنّوعة من

أنماط مختلفة مع التركيز على 

قراءة ، النمطيـن الحواري والتوجيهي

ّغم محترما مسترسلة بأداء حسن من

 :عالمات الوقـف

قراءة معبّرة بضوابـط النطق،  -

 واالسترسال والوقف

استخالص الضوابط اللغوية النحوية -

 والصرفية. 

 القـيم.تحليل األفكار الستخالص  -

 فهم المكتوب

 موارد معرفية

 ــ نصوص حوارية توجيهية متنّوعة

بر/ليس أصلهما خ)أصلهما مبتدأ وــ األفعال المتعّدية إلى مفعولين 

 مبتدأ وخبر(.

 .التعريف واألوزان: ــ الفعل المزيد وأوزانه

 ــ أحر  المفاجأة والتّفسير واالستقبال

لى الدالة ع رالتعابيتعيين 

 الحوار والتوجيه

  
 سا 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موارد منهجية

 

  المنغمة التحليلية الواعيةالقراءة الجهرية المسترسلة المعبرة. 
ـ احترام عالمات الوقف، التعبير عن فهم النص باألجوبة 

 الصحيحة، تحديد الفكرة العاّمة للنّص واألفكار األساسية، نقد 
 

 المقروء وتحليل أفكاره.
تحديد أنماط النصوص، تعيين التعبير ذي النمط لتوجيهي  -

والحواري، اكتشاف القرائن اللغوية المرتبطة بالتوجيه والحوار، 
 السليم للجمل. البناء

 ـ التوظيف الصحيح لقواعد النحو والصرف واإلمالء

  ينتج كتابة نصوصا من مختلف

األنماط يغلب عليها النمطان الحواري 

 المكتوبإنتاج 

 

 موارد معرفية

 ــ تقنية الموازنة 

 ــ الموازنة بين النص الحواري والتوجيهي

  ( لحل المشكلة األمالمقطع )إدماج ما بين الميادينإدماج في 

إجراء موازنة بين  -

 نصين حواري وتوجيهي
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والتوجيهي، بلغة سليمة ال تقّل عن 

 :سطرا في وضعيات تواصلية 12

  ينتج كتابة فقرة يوازن فيها بين

النص الحواري والتوجيهي ال تقّل عن 

 أسطر  عشرة

 موارد منهجية

 
 وضوابط الخّطة التعليمة احترام-
 لغوي الجديدتوظيف الرصيد ال -
 توظيف الصيغ الزمنية المالئمة للحوار والتوجيه   -
 انسجام األفكار واتساقها -

 ـ البناء السليم للجمل، حسن التوظيف لقواعد اللغة.

 .ـ استعمال عالمات الوقف حسب مقتضى الحال 
 الحواريين التوجيهي والنّص روابطاستعمال 

 سا 0

 

 

 

 
 

 سا 2                                                                         10ة المستمرّ المراقبة       +       معالجـــة للمقطــــعتقــــويـــــم +                                         
                                  

 اميةـــاءة الختـــــالكف

 

يهات من المنهاج توج هيكلة تعلّمات المقطع الميدان

 والوثيقة المرافقة

الحجم  المقطع المشاريع

 الزمني

 

 المكتسبات القبلية للمقطع

والموارد المرتبطة بهما )الجملة  الحواري والتوجيهينمطان ال
القولية، الفعل وداللته الزمنية، حرو  القسم، حرو  النفي، 

 ،أحر  الجواب، أحر  التنبيه وأحر  الّزيادة االستفهام،
رائن الدالة على الق ،أحر  المفاجأة والتّفسير واالستقبال
 الحوار والتوجيه، أدوات الربط(
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 سا 0

زرت رفقة زمالئك في القسم زميلكم  الوضعية االنطالقية األّم: عرض الوضعية االنطالقية األمّ 
مستشفى، وعاينت حالته بعد مرضه...فعال إّن الصّحة تاج المريض بال

 فوق رؤوس األصّحاء ال يراه إالّ المرضى.
 :المهمات

 .يدرك أهميّة الّصحة في حياته 
 .يُطبّق مبدأ الوقاية خير من العالج 
   ينتج خطابات شفوية وكتابية متنوعة األنماط مع التحّكم في

 موارد المدرجةالنمطين التوجيهي والحوار ي بتوظيف ال

  بلغة منسجمة، مشافهـة يتواصل

ويفهـم معاني الخطاب المنطوق، 

 المنطوقفهم 

 وإنتاجه

 موارد معرفية 

 حة تتضمنالصّ توجيهية ترتبط بموضوع  حواريةــ خطابات منطوقة 
 قواعد الخطاب الشفوي.

وضعيات تعبيرية  -

شفوية، يشارك فيها 
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ويتفاعل معه، وينتج خطابات شفهية 

مختلفة األنماط مع التركيز على 

النمطيـن الحواري والتوجيهي، في 

 وضعيات تواصليـة دالـة.

يتفاعل مع الخطاب المنطوق ويعبر  -

 عن فهمه لمضمونه.

 نمط الخطاب يتعر  على بنية -

تعيين عناصر الوضعية التواصلية  -

 والمقاطع الدالّة على الحوار والتوجيه.

يتناول الكلمة مستفسرا عن خطوات  -

 طريقة استعمال.

تفسير تصّرفات أو مواقف في ظل  -

  .أحداث معينة

  ينتج خطابات شفهية متنوعة

التوجيه نمطي التحكم في  األنماط مع

اول الكلمة والحوار محترما أساليب تن

 في وضعيات تواصلية دالة 

 :يمكن للمتعلم أن يجيب إجابة أولية عن بعض  اإلسممممممممماع األول
ة على المهم .ويجيب المعني المبنية من طر  األسممممممتاذفرضمممممميات 
 ويتم التعر  على موضوع النص وفكرته العامة  المقترحة

 :في شكل  مختلفةيمكن أن ينظم األستاذ مساعي  اإلسماع الثاني
مهمة يطرحها فبل هذا اإلسماع )التحقق من الفرضيات، استخراج 

 يطمنتعر  على بنية الـ  توجيهيةأو  حواريةالمتعلمين لملفوظات 
ا  واستخراج قيم ومواقف في اكتشصيغهما، والحوار والتوجيه 

 النص

  :وهو مرحلة اإلنتاج الشفوي بتأكيد الفرضيات اإلسماع الثالث
، أو إعادة حوارية وتوجيهيةإعادة صياغة ملفوظات وصياغة أو 
متنوع  شفـوي خطابإنتاج أو حواري توجيهي صياغة مقطع 

األنماط يغلب عليه الحوار والتوجيه، إنتاج خطاب شفهي ملخص 
 ، لخيص()تللنص

المتعلم في حوار 

 وتوجيه.

 موارد منهجية

 

 يفهم معاني الخطاب. -
 يحدد موضوع الخطاب. -
 يتواصل باإلجابة عن أسئلة وطرح أخرى مناقشا.  -
 هوالتوجي الحوار والصيغ الدالة علىنمط الخطاب يتعر  على بنية  -

 ـ مراعاة حديث اآلخر
 تناول الكلمة بلباقة. -

 ـ ضبط النفس أثناء التواصل

  يقرأ ويفهم نصوصا متنّوعة من

أنماط مختلفة مع التركيز على 

قراءة ، النمطيـن الحواري والتوجيهي

 فهم المكتوب

 موارد معرفية 

 

 توجيهية متنّوعة حواريةــ نصوص  

 : الصياغة واإلعراب.ــ "أفعل" التّفضيل

 كي: معانيها وعملها.–أّن –إّن  –: لو ــ األحر  المصدرية

 ــ أحر  االستفتاح والتّمني

انطالقا من سندات  -

 كتوبة يتدّرب المتعلّم م
 سا 2  
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 :     مالحظات

 .ـالوضعيات املشكلة ألام)الانطالقية( املقترحة في املخططات لالستئناس يمكن تعديلها أو تغييرها 

 .يعتمد نص واحد في املقطع الواحد في فهم املنطوق ومن نصين إلى ثالثة نصوص في فهم املكتوب 

مسترسلة بأداء حسن منّغم محترما 

 :عالمات الوقـف

قراءة معبّرة بضوابـط النطق،  -

 واالسترسال والوقف

غوية النحوية استخالص الضوابط الل-

 والصرفية. 

 القـيم.تحليل األفكار الستخالص  -

 موارد منهجية

 
  المنغمة التحليلية الواعيةالقراءة الجهرية المسترسلة. 

ـ احترام عالمات الوقف، التعبير عن فهم النص باألجوبة الصحيحة، 
نّص واألفكار األساسية، نقد المقروء وتحليل تحديد الفكرة العاّمة لل

 أفكاره.
تحديد أنماط النصوص، تعيين التعابير ذات النمط التوجيهي  -

ه والحوار، والحواري، اكتشاف القرائن اللغوية المرتبطة بالتوجي
 البناء السليم للجمل.

 التوظيف الصحيح لقواعد النحو والصرف واإلمالءـ 

على إدماج مكتسباته 

اللغوية بقراءة مختلف 

 السندات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 سا 0

 
 

 ن مختلف ينتج كتابة نصوصا م

األنماط يغلب عليها النمطان الحواري 

والتوجيهي، بلغة سليمة ال تقّل عن 

 سطرا في وضعيات تواصلية 12

 

 المكتوبإنتاج 

 موارد معرفية 

 ــ روابط المقدمة والخاتمة
 نشرة الّدواء ــ استعمال

ـــ إنتاج نّص متنوع األنماط مع التركيز على الحوار والتوجيه ال يقّل 
 سطرا  09عشر عن اثنتي

  ( لحل المشكلة األمالمقطع )إدماج ما بين الميادينإدماج في 

توظيف الزمن والضمائر 

والروابط المناسبة، 

باحترام بنية الحوار 

 والتوجيه

 موارد منهجية

 

 

 

 

 

 

 وضوابط الخّطة احترام التعليمة -
 توظيف الرصيد اللغوي الجديد -
 لحوار والتوجيه  توظيف الصيغ الزمنية المالئمة ل -
 انسجام األفكار واتساقها -

 ـ البناء السليم للجمل، حسن التوظيف لقواعد اللغة.
 ـ استعمال عالمات الوقف حسب مقتضى الحال.

 ية المناسبةالنّص الروابطاستعمال 

 سا                2                                                                                 معالجـــة للمقطــــعـــم + تقــــويــ                                                                            

 0 ــــــيويـــــــــــــــــم الفصلــــــــــــــــــــــالتق                                                   
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 في إلانتاج الكتابي املقرر، وثانيا: لتعلم إلادماج، أما في ألاسبوع الثالث  حصة إنتاج املكتوب في ألاسبوعين ألاول والثاني تستغل أوال: إلدماج تعلمات ألاسبوع

 فتخصص لحل الوضعية املشكلة ألام، ويدمج فيها إلانتاج الكتابي املقرر أو يشار إليه في بداية الحصة إذا تعذر ذلك.

 ستمر )لتجاوز ظاهرة اقتصار التقويم على املظهر الكتابي للغة(.ـيمكن استغالل نشاط إنتاج املنطوق في حصص فهم املنطوق لجمع معطيات للتقويم امل 

 اجا مية )أي يكون إنتـ يتّم اقتراح مشروع واحد لكل فصل دراس ي، ينبغي أن تكون له عالقة باملحاور املقررة، وأن يكون تتويجا لتحقق مستوى من الكفاءة الختا

     يغلب عليه النمط املستهدف(.

 أسبوعا في السنة الدراسية(. 28أسابيع ملختلف أشكال التقويم. ) 40أسبوعا مخصصة لبناء التعلمات و 82 ينجز هذا املخطط خالل 

 باعتبارها موارد وظيفية ذات عالقة ببناء الكفاءة وبأنماط ة يالبالغاملوارد  تناول  نظرا لكون  املنهاج لم يشر صراحة إلى املوارد )الظواهر( البالغية فإننا نقترح

الستنباط  اتهوتقني مكوناته في إلاقناع بالتداولية بوصفها فن ارتباطها في املستهدفة وليست كموارد معرفية ذات صبغة علمية أي الاهتمام بالبالغةالنصوص 

ينبغي  ألاسلوبية، لذلك في يصب الذي ألادبي التعبيري  ودراسة املعني براغماتي)تداولي( في إطار إلاقناعي الحجاجي ومعالجتها فتستهدف بذلك املعني الحجج

ي ال رية الصرفة التالتركيز على املظهر الجمالي للنصوص املقررة ومدى إسهام هذه املوارد في ذلك، بدل الخوض في مسمياتها وأنواعها وجوانبها العلمية النظ

 تخدم الجانب الفني وإلاقناعي من النص.
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 :ـــ المخطّط الّسنوي للتّقويم البيداغوجي2

 معايير التحكم في الكفاءة الختامية  ءةالكفا 
 

 
 

 الفصل األول

 

 

 

 

 

يصّمم فيها ــ ينتج مشافهة وكتابة خطابات  1

 يتعلّق بالحياة العائليةموضوعا
 

 لموضوع يتعلّق بالحياة العائلية سليمة، تصميماــ ينتج شفهيا وبلغة 

ع يتعلّق بالحياة )وفق منهجية المقدمة، العرض، الخاتمة( لموضو ـــ يحّرر تصميما

 العائلية

 التعليمات وضوابط الخطّة ــ يحترم

 ح قواعد النّحو والّصرف واإلمالءــ يوظّف بشكل صحيـ

ــ ينتج مشافهة وكتابة فقرة يغلب عليها النّمط  2
 .التّوجيهي تتعلق بالوطنية وبالشخصيات العظيمة.

  
 

 بشخصية عظيمة. ــ يتحّدث بلغة سليمة عن موضوع يتعلق بحب الوطن أو

 ــ يحّرر فقرة توجيهية عن حب الوطن أوعن شخصية عظيمة.

 ـــ يلتزم بخطاطة النمط التّوجيهي.

 ــ يراعي بناء الفقرة والّروابط النّصية ويحترم عالمات الوقف.
 ــ يوظّف بشكل صحيح قواعد النّحو والّصرف واإلمالءـ

 

 الفصل الثاني

 

 

 

ب عليها النّمط الحواري ينتج مشافهة وكتابة فقرة يغل

 والتّوجيهي تتعلّق باألخالق وبالعلم.

 

 ــ ينتج شفهيا بلغة سليمة فقرة تتعلّق باألخالق أو العلم 

 ــ يحّرر حوارا توجيهيا عن موضوع يتعلّق باألخالق أو العلم 

 ــ يحترم عناصر الحوار

 يحترم روابط النّص التوجيهي ــ

 ــحيح بتوظيف قواعد النّحو والّصرف واإلمالءبشكل صــ يحترم تقنية التّوسيع 
أسط(  13ينتج نّصوصا حوارية توجيهية )ال تقل عن  الفصل الثالث

 تتعلّق باألعياد وبالصحة.

ينتج شفهيا بلغة سليمة فقرة تتعلّق باألعياد أو بالصحة يغلب عليها النمط الحواري 

 والتّوجيهي.

 تعلّق باألعياد أو بالصحة.ــ يحّرر فقرة )ال تقّل عن عشرة أسطر( ت

 ــ يحترم النّمط الحواري والتّوجيهي

 ــ يوظّف بشكل صحيح قواعد النّحو والّصرف واإلمالءـ
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ط الّسنوي للمراقبة املستمّرةامل ــــــــ 0
ّ
  : خط

 مالحظات التعلمات المستهدفة بالتقويم المقطع الميدان   األسبوع الفصل المواد

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
للـ
ا

ـة
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
يـ
رب
لع
 ا
غة
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـ

 

 األول

من شهر  31

 أكتوبر

جميع ميادين  
المقطع )فهم 

المنطوق 

+ فهم وإنتاجه 
المكتوب + 

إنتاج 

 (المكتوب

   1المقطع البيداغوجي 

 )الحياة العائلية(

 :1لوقفة ا
 لموضوع يتعلّقوضعيات إلنتاج تصميم 

 ةبالحياة العائلي

هم المنطوق يستهدف ميدان ف
التعبير بوضعيات شفهية )

لشفهي( يراعى فيها التصميم ا

 . يتعلّق بالحياة العائليةالعام

  األسبوع 

من شهر 32

 نوفمبر

جميع ميادين 

 المقطع

 2المقطع البيداغوجي 
)حّب الوطن +  3+ 

 (من عظماء اإلنسانية

وضعيات إلنتاج فقرة يغلب  : 2الوقفة 

تتعلق بالوطنية   نّمط التّوجيهيعليها ال

 بالشخصيات العظيمة .و

خطابات يغلب عليها النمط 

 التوجيهي تتعلق بالوطنية 

 وبالشخصيات العظيمة. 

 الثاني

األسبوع 

من شهر 31

 فيفري 

جميع ميادين 

 المقطع

المقطع البيداغوجي 

)األخالق 4+1

مع + العلم والمجت

 (واالكتشافات العلمية

 :0الوقفة 
ات تتعلّق بكتابة فقرة يغلب عليها وضعي

تّوجيهي تتعلّق باألخالق النّمط الحواري وال

 .وبالعلم

يوازن بين النص الحواري 

 والنص التوجيهي

 الثالث

 34األسبوع 

 من أفريل

جميع ميادين 

 المقطع

المقطع البيداغوجي 

+ )األعياد 6+7

 الصحة( 

 

وضعيات تتعلّق بكتابة فقرة  : 0الوقفة 

أسطر(   13وجيهية ) ال تقل عن حوارية ت

 تتعلّق باألعياد وبالصحة .

فقرة يغلب عليها النمط الحواري 

لتوجيهي تتعلّق باألعياد وا

 .وبالصحة
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