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  وأن تجسيد النظام التربوي ألي مجتمع  ,جامدةمن المسلم به عالميا أن التربية ليست    

  وحظت يتطلب إعادة النظر في المناهج التعليمية دوريا لضبطها وتصحيح االختالالت التي ل
  ومواكبة المستجدات التي حصلت في مجال التربية والتعليم و سيرورة تطور المجتمع, عليها 

  .الجزائري في مختلف المجاالت 
  نضع بينولتفعيل هذه المناهج وتيسير مقروئيتها لمعدي الكتب المدرسية والمدرسين واألولياء     

  ,الجديدةديد الذي بنيت عليه المناهج فهي توضح التصور الج ,المرافقةأيديهم هذه الوثيقة 
  وتعريف مصطلحاتها الجديدة، التربوية يمهامفاهوشرح   ,كتابتهاوالمبادئ المنهجية والتربوية التي اعتمدت في إعادة  

  .من إدراكها،والتعامل معها بيسر المتعلمينمكين لت
لمية مالئمة لمستوى المتعلمين ما لم يستوعب وال يمكن للمربي أن يترجم برنامج التعليم المقرر في وضعيات تع     

  ويهضم مقاصدها ومفاهيمها, الرؤية الجديدة التي بنيت عليها المناهج 
  . والبعيدةوتحقيق أهداف التكوين القريبة  التربوي،ويقتنع بجدواها في تحسين أدائه والسمو بالفعل 

  تم شرح  لمفاهيمياففي الجانب .يمفاهيمي، وعمل :متكاملينوقد قسمت هذه الوثيقة إلى قسمين   
  طيات السابقة وفق المقام الجديد وتكييف المع الجديدة المصطلحات 

  .المستحدث قدمت معالم تطبيقية تساعد المدرس علي الفهم الجيد للتصور  ،وفي الجانب العملي
 

        
  تقديم المادة وكيفية مساهمتها في تحقيق المالمح        
، الوسيلة األساسية في عملية التعليم والتعّلم ، فهي العامل المشترك  إلجراء التعّلم في  عربية في مرحلة التعليم المتوسطاللغة ال ����ر 

ة جميع المواد المقررة ، وأداة فاعلة في إرساء التعلمات وإكساب الموارد الضرورية لتنمية كفاءات المواد ، والكفاءات العرضية المتنامي
  . تعّلم ذي المالمح المشتركة المبنية على القيم الوطنية واإلنسانية ضمن سيرورة ال

   فتستهدف بالدرجة األولى الّتمكن السليم والوظيفي للغة العربية ، ألنّها إحدى الوسائل  عملية التعّلم في هذه المرحلة  إنّ      
    .  

فهــــم أنــــواع الخطــــاب ، و التواصــــل اللغــــوي اإليجــــابي  م مــــنتمكــــين المــــتعللوظائفهــــا ، ومــــن أهــــّم هــــذه الوظــــائف  ي تحقيــــق المدرســــة 

  .المعيش ، وعن البيئة المحيطة به  هونقله ، والتفاعل معه تفاعال يعّبر عن واقع

ليســـــت مــــادة دراســــية فحســـــب ، ولكّنهــــا وســـــيلة لــــتعّلم المـــــواد األخــــرى ، ومـــــن  عربيــــة فـــــي مرحلــــة التعلـــــيم المتوســــطإّن اللغــــة ال     

منهــــاج اللغــــة العربيــــة لــــيس غايــــة فــــي حــــّد ذاتــــه ، وإنّمــــا هــــو وســــيلة لتمكــــين المتعلمــــين مــــن القــــدرة علــــى تعــــديل  هــــذا المنطلــــق ، فــــإنّ 

  . اللغوية سلوكهم اللغوي ، من خالل تفاعلهم مع الخبرات واألنشطة

ســـاس المهـــّم فـــي بنـــاء ، حيـــث إنّهـــا األ اللغـــة العربيـــة مكانـــة بـــارزة فـــي مرحلـــة التعلـــيم المتوســـطضـــوء مـــا ســـبق ذكـــره ، تأخـــذ  فـــيو      

الـــــتعّلم  فكريـــــا ونفســـــيا واجتماعيـــــا ، كمـــــا أنّهـــــا وســـــيلة بنـــــاء التعلمـــــات فـــــي المـــــواد الدراســـــية المختلفـــــة ، وال يســـــتطيع أّي مـــــتعّلم أن 



  
 

االســــتماع ، والحــــديث : ينتقـــل مــــن مســــتوى إلـــى آخــــر أو مــــن مرحلــــة إلـــى أخــــرى قبــــل أن يـــتحكم فــــي كفــــاءات ميــــادين اللغـــة األربعــــة 

  .ءة ، والكتابة ، والقرا

إّن الـــــتحكم فـــــي اللغـــــة أســـــاس الـــــتحكم فـــــي المـــــواد الدراســـــية األخـــــرى، التـــــي تســـــاعد علـــــى إثـــــراء جوانـــــب معرفيـــــة متنوعـــــة لـــــدى     

.    المتعّلمـــــين ، وتمّكـــــن مـــــن تنميـــــة كفـــــاءات عرضـــــية فــــــي مجـــــال الفكـــــر والثقافـــــة ، والمنهجيـــــات ، والتواصـــــل االجتمـــــاعي والفــــــردي

المتعلمـــــون المفـــــاهيم األساســـــية ويعبـــــرون بهـــــا عّمـــــا لـــــديهم مـــــن أفكـــــار فـــــي تفاعـــــل مشـــــترك مـــــع المـــــواد  فعـــــن طريـــــق اللغـــــة يســـــتوعب

ـــا يتســـبب فـــي ظهـــور تفـــاوت مشـــين  ـــى عـــدم االنســـجام ، مّم ـــؤدي إل ـــا مـــا ت ـــة المـــواد غالب ـــين اللغـــة وبقي ـــة ب الدراســـية المقـــّررة ، ألّن العزل

ــــاج ال ــــي إنت ــــب المقدمــــة ف ــــوع المفــــردات والتراكي ــــي ن ــــيم المتوســــط متعلمــــينف ــــة التعل ــــى األســــاتذة فــــي مرحل خاصــــة  ، لــــذا يتوجــــب عل

الــــتعّلم  ةمراعــــاة تنميــــة مهــــارات اللغــــة المختلفــــة ، باالســــتعمال الســــليم لهــــا فــــي تعــــاملهم مــــع المــــواد الدراســــية األخــــرى تعزيــــزا لتكامليــــ

  .  ذي المالمح المشتركة 

األخــــرى التــــي يعتمــــد فــــي تدريســــها المــــواد اعدهم علــــى التقــــّدم فــــي لقــــد دلّــــت التجــــارب علــــى أّن تقــــدم المتعلمــــين فــــي اللغــــة يســــ     

  .الدراسيةومن هنا وجب التركيز على تقوية الصلة بين اللغة وغيرها من المواد  والفهم،على القراءة 

ة التربويــــة ، رّكــــزت المنــــاهج الجديــــدة فــــي إصــــالح المنظومــــ لغــــة العربيــــة فــــي التعلــــيمونظــــرا لألهمّيــــة القصــــوى التــــي تحظــــى بهــــا ال     

علــــى دعــــم اللغــــة العربيــــة بتخصــــيص الوقــــت الكــــافي لهــــا والمناســــب  لممارســــة أنشــــطتها المتنوعــــة ، ورفــــع معاملهــــا ليصــــبح االهتمــــام 

  .بها كبيرا في جميع الوضعيات التي تستعمل فيها 

الجتماعيــــة ، مّمــــا يؤهلــــه لبلــــوغ ة الفكريــــة والنفســــية واتعلــــى بنــــاء شخصــــي هنجــــاح ، يســــاعدتحكــــم المــــتعلم فــــي اللغــــة العربيــــة  إّن     

ــــه مــــن مجابهــــة المشــــكالت التــــي  مراحــــل أخــــرى بيســــر وثقــــة تعينــــه علــــى فهــــم روح العصــــر والتكيــــف مــــع الحيــــاة العمليــــة تكيفــــا يمكّن

تعتـــــرض ســـــبيله فيجـــــد لهـــــا الحلـــــول المناســـــبة بمســـــاعيه الذاتيـــــة أو بتعاونـــــه مـــــع اآلخـــــرين مـــــن أفـــــراد المجتمـــــع الـــــذي ينتمـــــي إليـــــه أو 

  .اجدا فيه يكون متو 

      :بـ وذلك) االستماع والتحدث والقراءة والكتابة ( وال يتأتى هذا إالّ بالتحكم في الكفاءات األربع لّلغة    

 .كفاءاته اللغوية ومهاراته في التواصل الكتابي و الشفويلالمتعلم  ةنميـ ت      

  .فها عمليايوظواألساليب البالغية وت لصرفية واإلمالئيةية النحوية وااألساس دفي تقنيات التعبير والقواع هتحكم ـ       

  . هماتفاعل معـ فهم المسموع والمكتوب وال       

  .في وضعيات تواصل مختلفة) ,تفسيرية , حجاجية توجيهية ، , حوارية , سردية , وصفية ( متنوعة  ة نصوصباكتـ         

  .تمثيل المعنىمقرونة بجودة النطق وحسن األداء و  قراءة ـ        

  .فهم المعاني المتعددة للكلماتـ        

  .ب ثروة لغوية مناسبةاكتسـ ا         

  .في شأنهااألحكام  ة أفكار النص المقروء وإصدارناقشـ م        

  .ز بين األفكار األساسية والفرعية في النصيميـ الت        



  
 

  .شرح معاني النص شرحا مترابطا، منسجماـ         

  .ص المقروء بلغة سليمة وفكر منتظميلخـ ت        
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L’approche par compétences   
 .مجموعة المساعي واألساليب الموظفة للوصول إلى هدف معين : المقاربة هي 

  .ق الهدف منه أو هي الحركات واألفعال التي تمكن من التدرج والقرب من الشيء  وتحقي        
  الناجع لمجموعة مندمجة من المعارف والمهارات والسلوكات   التجنيدالقدرة على : أما الكفاءة فهي   

   .بنجاح  نجاز المشاريعإو محيط الوالتكيف مع المشكالت،لمواجهة         
  أو دور أو وظيفةأو هي مجموعة من المعارف والمعارف الفعلية والمعارف السلوكية التي تسمح بأداء نشاط 

   .بشكل منسجم وفعال
                                                     

���� ا�-)�ءة ا��

compétence globale  
  I. كفاءات الختامية لميادين مادة من الموادمسار دراسي معين متعلق بمجموعة من ال كفاءةهي  

 .المرحلة التعليمية  لطور أوا أوللسنة  تاميةسميت بهذا االسم ألنها تشمل جميع الكفاءات الخوقد 

  
����  ا�-)�ءة ا�.�

Compétence terminale  
نهاية فترة في  هو منتظر من المتعلم  عماوتعبر  , هي كفاءة مرتبطة بميدان من الميادين المهيكلة لمادة من المواد

 ) .ا التحكم في الموارد و حسن استعمالها وإدماجها وتحويلهأي .  (  دراسية

  
��/
 ا�-)�ءة ا��

Compétence transversale  
هي كفاءة تتكون من المواقف والمساعي العقلية والمنهجية المشتركة بين مختلف المواد ، حيث يمكن استخدامها 

 :ف الكفاءات العرضية إلى أربعة أنواع هي تصن .والقيم التي نريد تنميتها خالل بناء مختلف المعارف والمهارات 

  ).يستغل المعلومة ـ يمارس قدراته. ( علميءات ذات طابع فكري كفا ـ 
  ).يكتسب منهجيات العمل الناجحة .( كفاءات ذات طابع منهجي ـ 
  ) . يتخذ مبادرات .( ع شخصي واجتماعيكفاءات ذات طاب ـ 
  األدبي ـ الفني ـ الرمزي ـ استغالل وسائل التعبير العلمي ـ.(كفاءات ذات طابع تواصلي  ـ 



  
 

  ....).واالتصال  اإلعالمكنولوجيا ت    
  

�ءات ا���اد(0 

Compétences disciplinaires 
هي تلك التي تكتسب من مادة دراسية معينة حيث ترتبط بدرجة التحكم الخاص التي بلغها المتعلم في فترة محددة 

  .وفي مادة تعلمية ، وهي خاصة بكل مادة 
 

1��  ا���ف ا���
L’objectif d’apprentissage  

 . أي هو مورد قابل للتعبئة . هو ممارسة قدرة على محتوى 

  :                         مثال لهدف تعلمي 
  . صامتةه قراءة ألنص يقر  الفكرة العامةـ يعبر المتعلم عن 

  
 ا���ارد

Les ressources 
 . اتكفاءلاتنمية حل المشكالت و الموارد هي كل ما يجنده المتعلم ويتحكم فيه ويحوله ، من أجل 

 .موارد داخلية ـ موارد خارجية : وهي نوعان 

 .سلوكات  ـ مواقف واستراتيجيات ـ مهارات و معرفية موارد : الموارد الداخلية 

   والوسائل التي يكون المتعلم في حاجة إليها عند وتشمل المعطيات التي توفرها الوثائق واألدوات :الموارد الخارجية 
  . لحل مشكلة ما  ارسة الكفاءةمم                   

       
    ��  ا������� ا��/��� ا���-

La situation problème      
اللة ، تدعو  فهي وضعية تعلمية واقعية ذات د. بهدف إنشاء فضاء للتفكير والتحليل  ستاذاأل يعدها تعلميههي وضعية 

يعطيه الفرصة لشرح مسعاه وأفكاره ، وتبرير اختياراته  والتساؤل ، واستعمالها المبني على النشاط المتعلم إلى الحيرة
 :لإلجابة عن األسئلة المطروحة ، أو المشكلة التي ينبغي حلها ويشترط فيها أن تكون 

  ) .معطيات أولية ( شاملة أي لها سياق  ـ  
  ) . لها هدف من واقع المتعلم و ( واقعية  ـ  
  ) .موارد عدة تجند  (مركبة  ـ  
  

  ا�������ا��/��� 
La situation d’apprentissage  

  ,بإضافة معلومات جديدة بمساعدة األستاذ , مستوى معرفي وكفائي إلى مستوى أعلى التعلم هو االنتقال من 



  
 

تعلمات جديدة متنوعة ومتكاملة  لتمكين المتعلمين من بناء ستاذيعدها األمشكلة  وضعيةوعليه فالوضعية التعلمية هي 
 ال عملية استقبال, وتنمية كفاءة ، وهذا يقتضي عملية بناء المطروحمشكل للحل إليجاد يد مكتسباته تجن من همتمكن

   .معارف فقط
  

  ا4د����3ا��/��� 
La situation d’intégration   

  .مرتبطة فيما بينها ارتباطا منسجما لبلوغ هدف محدد  ,بواسطتها نجعل عناصر منفصلة ومختلفة  مركبة هي وضعية 
  وتوظيفها ) مهارات , معارف ( سمح اإلدماج للمتعلم بتجنيد مكتسباته التي كانت موضوع تعلمات منفصلة ي

  من خاللكما تمكنه من تنمية الكفاءات العرضية وكفاءات المادة   .في إطار وضعية ذات داللة  بشكل مترابط
  .تجنيده واستخدامه للموارد المكتسبة من مختلف المواد 

  . رى لترسيخ المعارف المكتسبة فقط ة اإلدماجية ليست تطبيقات تجإذن الوضعي  
  

�� ا��/���ت��* 
La famille de situation  

 . هي مجموعة من الوضعيات التعلمية لها نفس درجة التعقيد ، وترتبط بنفس الكفاءة 

ـ الموضوع ـ نوع  ةالمطلوب مهمةال: الثوابت أي  مثلت من الوضعيات حسب المعالم التي تجمع الكفاءات في عائالت
 .التي ينبغي تجنيدها من قبل المتعلمين ) معارف ، مهارات ، مواقف ( السند المقدم ـ الموارد 

�0�ت ا�-)�ءة       
�  

          ����8
 ا��-��7 ��� ، ا��1 (�
ز ا5ھ�اف ا������� ا����0�ت ا�-)�ءة ھ1 ا���
�                   :  

  .ي المعارف ـ التحكم ف1   
  .ـ استخدام هذه المعارف 2   
  اشى مع القيم والكفاءات العرضيةـ تنمية سلوك يتم3   

  �.>; ا����& ا�:��ي      

من المستويات يفضي إلى تحقيق الكفاءة الشاملة لمستوى , ضمن مشروع تربوي , هو مخطط عام لبرنامج دراسي     
  . ويبنى على مجموعة من المقاطع التعلمية المتكاملة , ة للميادين انطالقا من الكفاءات الختامي.  التعليمية

      
1��  ا���>= ا���

La séquence d’apprentissage  
   يتميز بوجود عالقات تربط بين مختلف أجزائه المتتابعة . ة ومترابطة من األنشطة والمهماتهو مجموعة مرتب

  : ويبنى حسب الخطوات اآلتية ، امية ما دة ، قصد إنماء كفاءة ختمن أجل إرساء موارد جدي
  .ـ تحليل قبلي للمادة الدراسية  1       



  
 

  .ـ ضبط المركبات التي تهدف إلى تنمية الكفاءات  2      
    . ـ ضبط الموارد المستهدفة 3      
  بوضعيات انطالقا من الوضعية المشكلة لتوجيه وضبط التعلمات متبوعة ـ ضبط وضعيات المقطع التعلمي 4    

وصوال إلى حل الوضعية المشكلة مشكلة بسيطة لممارسة الفعل التعلمي وأخرى لتعلم اإلدماج وتقويمه           
  .التعلمي ؛ويختم بالوضعية التقويمية الشاملة للمقطعلضبط وتوجيه التعلمات 

           

���
���8�ت (��& ا���� ا��  

 ا������ �  ��� �� 
�����ا� أداة  أھ�ا������ ���� ا���
 ا�������ھ� ��'&  %��� ا������ $# آ را   و ا��

/��. ا����رف وا����م  وأ�+�ره و(���& ، و ����% ���.                
��2
 ����� و���� 1 
���� ا���� ، �5ّ و3ھ����� وا���  $�8 ��7رھ� و����6�9:; ## ا���>   

�ت ا��� �?�ل دون �         ���Aا� #$ B?وا�������  
��2 ��� C'Dا� &E8 ا���$
 ��
 ور���
 �� ا��ط# وا��?�Gوط  
                   ا�5و��

    
# ا��� �� �� ا������ ا������ و�H�ھ�
 إ�8ا�  ، و���د �����ت ������� ا����& :ھ� أر��
 $�ا  أ�

 &�  ا���A; –ا�-��ب ا���ر?1  –ا����
�&/ا2������ ����ت ا�������Dا�:  

 .�ر ��ف ��	
 ا�	�� ، وا�� •

•  
 .��ف ا��روة ا���و�

 ا���ل •

 .��و�
 ا��راءة و�طق ا��روف �ط�� 	����  •

 .اك ا���
 ��ن ا�ر�وز ا���و�
 و�د�و&%$� #دم إدر •

 دراك وا&	%�داد ��ف ا* •

• +��,�� 
 .�زا��
 ا�����

  :ا��ـــــــــــFج /ب 2
 �ـ: ��	
 ا&	%��ع  إ��رة �

� 

 ، ا	%��ع ا��%� إ0�����	 
 0ط� �	��
 و���ور%$م �4$�  إ�+���ن ���4	�ت وأ�1ط

�ور ، ر	وم ، (  ا�17�ء%در��$م #�+ ا	%�دام �وا	$م ا���ر�
 �ن �6ل �6�ظ
 ��%�ف  �
 ......)��	��ت 

 .%<��,> �=�راء 0��و	> ا���وي �ن �6ل ��وص ا��راءة وا��ط���
 و ا��1�ر��  �

 ������ت وا��واطر %���1 ا��%����ن #�+ ا�<6م و���ورة ���$م ����  و<%��
 ا �

�  
 .1<ل ا�<���ت ا����
 ، و%در�ب ا�%��6ذ #�+ ا��طق ا����? ���روف ، وا��راءة ا�	���

�  +�# 
� ا���
 ��ن ا�ر�وز ا���و�
 و�د�و&%$�  إدراكا	%���ل ا�و	�Bل ا�%�����
 ا����

 %در��> #�+ د0
 ا��6�ظ
 و ا*دراك  �

� 
 %�<�ن ذوي ا���ر ا����ف �ن �ظ�رات ط��



  
 

� 1%
10�� .��� ذوي ا���ل #�+ ا�%���ر وا��

  

�ب ا���ر?1 / ا3�-��� ����ت ا�������Dا�:  
  #دم �6ء�%> �ن ��ث ا���%وى وا7	�وب ، و ا�1<ل  •

  :ا��ـــــــــــFج /ب 3
��ب أن %<ون ��د%> �1و0
 ���رة &ھ%����ت ا��%����ن ، �%�و#
 ا��و�و#�ت دا�
 #�+ ���ط>  •

 F#��%�&ا 

 	$6  �>أ	�و�<ون  أن •

%%,<ك اورا0> ، وان �<ون 1<�> ���6 ���+ ����ور وا��و���ت  ان �<ون ��د ا��	ك �%+ & •
  .�%+ ���ل ا��%��م #�+ 0راء%> 

�ت ا������� ���A; ا�����& /ا 4���Dا�:       
•  
  .ا�%6ف ��
 ا���ت وا�1�رع و ا����ط #ن ��
 ا��در	

  

  :ا��ـــــــــــFج/ب 4
 .ظ ا���وص ا��1ر�
 وا7���1د و ا07وال ا���Gورة وا7	���ب ا�����
 ��, %<��ف ا��%��م •

 .ا�%درب #�+ ا�%���ر ا����?  •

. ��ن ا��واد ا�درا	�
  ا�ر�ط •



  
 

�تا���رج        ��  ا�:��ي ����ء ا���
                                                                                                                                                                                                                      

�ت !1 ا�:�� ا5و� K�J ا�����& ا����?; ��08�J�L ا���رج ا�:��ي ����ء ا��� ���7��  ا�:��ي (����Oط= 
� !1 ا������� ا�����&  � (��-# ����ع ا���ارد ا����Dص *R
�  ��� J &�S J�، ;?���ا�  
    

���Oأ?���=  04 إ3
اء ا���>= ا�����1��ة :��
ق (  .و��اTS و0)�ءات *
/�� و��ارد ��
!�� و�������)  Y�� 1*�? &�A�22 1)Z�0 1���دJ ا���>= ا����� K��*� ��ز*� *?:  
  
  ����ان !�& ا���>�ق 04   

    
  ����ان !�& ا��-�� 12   
  
   06 1��  ����ان ا�74�ج ا�-�
 

�ت ��
اري 32أ?��*� �J ا�:�� ا��را?��  36�>1 ا���رج ا�:��ي ����ء ا���S41 وا�R
& ا�������& وأر��� ����� ����  
  

  : ا��� ا=و�> ا���و�ط

  ا��ABءة ا�?���
 �Bر� �CوC� رأ�
 ،و�
�� ��� 
�واCل �?���)��B H�� ر...) �نL ، 
ACوو 
 و
���M�N �ردM���� �Mاءة ���ر�

 
 دا��Cت �وا�
�Pو Q� ���B.  

  ا��
م وا��واLف


ا��و
 و ا�وط�  

 :من خالل نصوص اللغة العربية 
   يعتز بلغته -
  .يعتز ويقدر مكونات الهوية الجزائرية ويحترم رموزها   -
  نيةوية الوطلقية والدينية والمدنية المستمدة من مكونات الهُ ه الخينمي قيم -


ر�Pا�  Qا�وط�  

 يحافظ على الرموز الوطنية ويدافع عنها  -
 يتبنى التصرفات المرتبطة بقيم الوطن وأخالق األمة -
 .يقتنع بضرورة الحفاظ على تراث األمة و ممتلكاتها ،ويدافع  -
  يمتن الصلة بالتراث الفكري واللغوي واألدبي لألمة الجزائرية  -

  ا��واط�
  لتعاون والتضامن والعمل الجماعي والصدق في التعامليتحلى بروح ا -
  يساهم في  الحياة الثقافية للمدرسة والحي أو القرية -
  ينتهج أساليب االستماع والحوار وينبذ العنصرية والعنف بمختلف أشكاله -



  
 

  ا��S T�A�> ا����م

  يحترم ثقافات وحضارات العالم ويستفيد منها -
  لى التعايش السلمي مع اآلخرينيتقبل االختالف ويسعى إ -
  على اآلداب اإلقليمية والعالميةيتفتح  -
  يستخلص من تجارب اآلخرين ما يمكنه من فهم عصره وبناء مستقبله -
  يتواصل مع غيره  -
  يبدي فضوله الفكري والعلمي  -


ا��ABءات Pا��ر  

  ذات ط��B� Vري

  التواصلية  ت يعبر مشافهة وكتابة بلغة سليمة في مختلف الوضعيا -
  بإنتاج نصوص تحترم خصائص الوضعية وسالمة اللغة   )مشافهة وكتابة (ينمي قدراته التعبيرية -
  يتحكم في طرائق القراءة ويعرف أنواع النصوص القرائية  -
  ينمي قدرته على كتابة وتحليل أنواع النصوص وفهمها وٕابداء الرأي فيها -
  .  لنقدية واإلبداعية ينمي مواهبه اللغوية واألدبية وا -

QN��� V�  ذات ط�

  .يحسن استقراء المعطيات وتوظيفها في التعبير والشفهي و الكتابي  -
  يحسن استخدام الزمن وتسييره -
  يحسن تخطيط العمل والنشاط  -
  االتصال ويستثمر مواردها المختلفة   يحسن استخدام اإلعالم و -
  الوضعية  يحدد إستراتيجيات القراءة وفق خصائص -
  يوظف قواعد بناء النصوص و االنسجام و المقروئية  -

Q�Cوا� V�  ذات ط�

  يستعمل األساليب المناسبة للوضعية التواصلية  -
  يحسن تكييف كالمه مع متغيرات الوضعية التواصلية  -
  ...)المحسنات البديعية ، صور البيانية ( يوظف األدوات اللغوية  -
  ويتخلص منها  يحدد معيقات التواصل -

  ت ط��QCX? V واQS���Nذا

  يعتمد اإلقناع والحجة في تبرير مواقفه  -
  يستثمر المعلومات المناسبة لتحقيق مشروعه الشخصي  -
  واالستقاللية والمسؤولية يتحلى بروح المبادرة واإلبداع -

  ينمي حسه الفني وذوقه األدبي الجمالي  -يصدر أحكاما نقدية موضوعية 
  بها  نفسه يثق فيها ويتكفليعرف  -
  يستثمر المعلومات المناسبة لتحقيق مشروعه الشخصي -

  



  
 

 
  

   مركبات الكفاءة الختامية  الكفاءات الختامية  الميادين  المقطع
  الموارد المعرفية         

الحجم   الموارد المنهجية
  الساعي

  
  
1  

  فهم المنطوق
  وإنتاجه

  

يتواصل ويفهم أفكار 
وينتجها  الخطابات المنطوقة

مشافهة بلغة صحيحة في 
  .وضعيات تواصلية دالة 

أو  منطوق وصفيإلى  يصغيـ 
  .سردي

يفهم موضوع المنطوق ويتفاعل ـ  
 معه 

يعبر عن المنطوق بلغة عربية سليمة 
  .مناسبة للمقام 

خطابات متنوعة من نمطي 
  .الوصف والسرد 

  

  .ــ يصغي باهتمام 
  .ــ يصدر في شأنه ردود أفعال 

  .بر بنظام وبلغة صحيحة ـ يع
  .ـ يراعي مقام المخاطب 

  .تناول الكلمة بلباقة يـ 
   ضبط النفس أثناء التواصليـ 

  سا 04
  

  فهم المكتوب
  )القراءة ( 

يقرأ ويفهم نصوصا مركبة 
من مائة  ( ،نثرية وشعرية 

) مشكولة جزئيا ...كلمة
يغلب عليها النمط الوصفي 

والسردي ،قراءة منغمة سليمة 
.  

  وصفية وسرديةيقرأ نصوصا ـ 
  يفهم معانيها ويحّدد أفكارها ـ 
  يكتشف بنيتها النحوية واألدبيةـ 

  .ومواطن الجمال فيها

  ـ نصوص متنوعة شعرية ونثرية 
مشكولة جزئيا يغلب عليها  

  .الوصف والسرد 
  .ـ الضمير وأنواعه 
  .ـ عالمات الوقف 
  .ـ النعت وأحكامه 

لمعاني ـ القراءة الجهرية المناسبة 
  .الموضوع 

  .احترام عالمات الوقف ـ 
  .ـ فهم المقروء واستثماره 

  .ـ إثراء األفكار 
  .ـ نقد المقروء 

  .ـ تحديد أنماط النصوص 
  .ـ البناء السليم للجمل 

ـ التوظيف الصحيح لقواعد النحو 
  .والصرف واإلمالء 

  سا 12



  
 

  
 
  
  
  
  
  
  
  

  إنتاج المكتوب
  )التعبير الكتابي ( 

  
  
  
  
  
  

ينتج كتابة نصوصا مركبة 
يغلب عليها ،منسجمة 

النمطان الوصفي والسردي 
في ...)أسطرعشرة (التقل عن

  .وضعيات تواصلية دالة 

  
  
  
  
  

ـ يصف الشيء بما ويشاكله أو 
  .يقاربه 

ـ يحسن انتقاء التعابير الوصفية 
  .وتوظيفها 

ـ يتقن إقامة العالقات بين األوصاف 
.  

يكون ـ يبني تعابير خيرية حيث 
  .الخير مؤكدا وغير مؤكد 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  .ـ نصوص وصفية 
  .ـ نصوص سردية 

  .ـ نصوص وصفية وسردية 
  .ـ أدب السيرة  

  .ـ الخطبة  
  .ـ الحكاية 
  .ـ القصة 

  
  
  
  
  

ـ تتبع المشاهد ومالحظتها والمقارنة 
  .واالستنتاج 

  .ثراء األفكار وانسجامها  ـ
  .للجمل ـ البناء السليم 

  .توظيف لقواعد اللغة ـ حسن ال
  .ـ صحة توظيف أزمنة األفعال 

ـ استعمال عالمات الوقف حسب 
  .مقتضى الحال 
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  اإلدماج 

  2  .اإلدماج والتقويم والمعالجة 



  
 

  
  

  المقطع

الحجم   الموارد المنهجية  الموارد المعرفية  مركبات الكفاءة الختامية  الكفاءات الختامية  الميادين
  الساعي

  
  
2  
  
  
  
  

  
 

 فهم المنطوق

  وإناجه

 
 

يتواصل ويفهم أفكار 
الخطابات المنطوقة وينتجها 

مشافهة بلغة صحيحة في 
  .وضعيات تواصلية دالة 

ـ يستمع إلى نصوص وصفية للوقوف 
  .على موضوع الوصف 

ـ يستمع إلى نصوص وصفية  
  .الستخراج األفكار األساسية 
  ـ  يستمع إلى نصوص وصفية 

به وأداة  لتعيين المشبه والمشبه
  . التشبيه

خطابات متنوعة مرتبطة بالحياة 
  .المدرسية والحياة العامة 

  .ـ التعبير عن الفهم 
  .ـ مراعاة حديث اآلخر 
  .ـ تناول الكلمة بلباقة 

  ـ ضبط النفس أثناء التواصل 

  سا 04



  
 

  
  
  
  
  
  

  فهم المكتوب
  القراءة

  
  
  
  
  
  

يقرأ ويفهم نصوصا مركبة 
من مائة  ( ،نثرية وشعرية 

) مشكولة جزئيا ...كلمة
يغلب عليها النمط الوصفي 

والسردي ،قراءة منغمة سليمة 
.  

  .ـ يقرأ نصوصا بجودة النطق 
   ويحدد أفكارها يفهم معانيها 

ويستنتج , ـ يالحظ الظواهر اللغوية 
  يوظفها و  ضوابطها ويتحكم فيها 

ـ يميز بين األوصاف المادية 
  .والمعنوية

  

  ثرية ـ نصوص متنوعة شعرية ون
مشكولة جزئيا يغلب عليها  

  .الوصف والسرد 
  .ـ الفعل وداللته الزمانية 

  .ـ أسماء اإلشارة 
  ..ـ األسماء الموصولة 

  .ـ عالمات الوقف 
ـ خطابات متنوعة من الحياة 

  .المدرسية والحياة العامة 

ـ القراءة الجهرية المناسبة لمعاني 
  .الموضوع 

  .ـ احترام عالمات الوقف 
  .المقروء واستثماره ـ فهم 

  .ـ إثراء األفكار 
  .ـ نقد المقروء 

  .ـ تحديد أنماط النصوص 
  .ـ البناء السليم للجمل 

ـ التوظيف الصحيح لقواعد النحو 
  .والصرف واإلمالء 

  .ـ التعبير بنظام 
  .ـ مراعاة مقام المخاطب 

ـ مراعاة الموضوع المعبر عنها سياقا 
  ـ التعبير بوضوح. ولغة 
  .سق واالنسجام ـ التنا

  ـ تسلسل األفكار وترابطها  

  سا12

  إنتاج المكتوب
  )التعبير الكتابي ( 

ينتج كتابة نصوصا مركبة 
منسجمة ،يغلب عليها 

النمطان الوصفي والسردي 
في ...)عشرة أسطر(التقل عن

  .وضعيات تواصلية دالة 

  شاكله أو يقاربه ي ـ يصف الشيء بما
فية ـ يحسن انتقاء التعابير الوص

  .وتوظيفها 
  ـ يتقن إقامة العالقات بين األوصاف 

  

  .وسرديةـ نصوص وصفية 
  .ـ نصوص وصفية وسردية 

  .ـ أدب السيرة  
  .ـ الحكاية 
  .ـ القصة 

  ـ تتبع المشاهد ومالحظتها 
  .ـ ثراء األفكار وانسجامها 

  .ـ البناء السليم للجمل 
  .لقواعد اللغة االستعمال السليم 

  ت الوقف ـ استعمال عالما

4  
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الحجم   الموارد المنهجية  الموارد المعرفية  مركبات الكفاءة الختامية  الكفاءات الختامية  الميادين  المقطع
  الساعي

  
  
3  

  
  

  فهم المنطوق
  وإنتاجه

  
  

يتواصل ويفهم أفكار 
الخطابات المنطوقة وينتجها 

 مشافهة بلغة صحيحة في
  .وضعيات تواصلية دالة 

ـ يستمع إلى نصوص وصفية للوقوف 
  .على موضوع الوصف 

ـ يستمع إلى نصوص وصفية  
  .الستخراج األفكار األساسية 
  ـ  يستمع إلى نصوص وصفية 

لتعيين المشبه والمشبه به وأداة 
  . التشبيه 

خطابات متنوعة مرتبطة بالحياة 
  .المدرسية والحياة العامة 

  .ن الفهم ـ التعبير ع
  .ـ مراعاة حديث اآلخر 
  .ـ تناول الكلمة بلباقة 

  ـ ضبط النفس أثناء التواصل 

  سا04

  
  
  

  فهم المكتوب
  )القراءة ( 

  
  

يقرأ ويفهم نصوصا مركبة 
من مائة  ( ،نثرية وشعرية 

) مشكولة جزئيا ...كلمة
يغلب عليها النمط الوصفي 

والسردي ،قراءة منغمة سليمة 
..  

  .جودة النطق ـ يقرأ نصوصا ب
, ـ  يكتشف فكرة النص العامة 
  .ويعبر عنها بأساليب متعددة 

  .ـ يصنف أفكار النص الرئيسة 
  .ـ يثري رصيده اللغوي 

  ويستنتج , ـ يالحظ الظواهر اللغوية 
  .ـ يوظفها مشافهة وكتابة 

  ـ نصوص متنوعة شعرية ونثرية 
مشكولة جزئيا يغلب عليها  

  .الوصف والسرد 
 .كسير جمع التـ 

  .ـ عالمات الوقف 
األلف اللينة في األسماء .

  واألفعال
  همزة الوصل وهمزة القطع

ـ القراءة الجهرية المناسبة لمعاني 
  .الموضوع 

  .ـ احترام عالمات الوقف 
  .ـ فهم المقروء واستثماره 

  .ـ إثراء األفكار 
  .ـ نقد المقروء 

  .ـ تحديد أنماط النصوص 
ويتحكم فيها ضوابطها ـ البناء السليم 

  .للجمل .
ـ التوظيف الصحيح لقواعد النحو 

  سا12



  
 

  .والصرف واإلمالء 

  
  

  إنتاج المكتوب
  التعبير الكتابي( 

  
ينتج كتابة نصوصا مركبة 
منسجمة ،يغلب عليها 

النمطان الوصفي والسردي 
في ...)عشرة أسطر(التقل عن

  .وضعيات تواصلية دالة 

بين األوصاف المادية  ـ يميز
  وية والمعن

ـ يبرز المالمح المادية والمعنوية في 
  .النصوص 

ـ يتدرج في ذكر  ما يتصف به 
  .الموصوف 

ـ خطابات متنوعة من الحياة 
  .المدرسية والحياة العامة 

  .ـ التعبير بنظام 
  .ـ مراعاة مقام المخاطب 

سياقا ا ـ مراعاة الموضوع المعبر عنه
  .ولغة 

  .ـ التعبير بوضوح 
  .سجام ـ التناسق واالن

  ـ تسلسل األفكار وترابطها  

4  

ـ يصف الشيء بما ويشاكله أو     
  .يقاربه 

ـ يحسن انتقاء التعابير الوصفية 
  .وتوظيفها 

  تقن إقامة العالقات بين األوصاف ـ ي
ـ يبني تعابير خيرية حيث يكون 

  .الخير مؤكدا وغير مؤكد 

  .ـ نصوص وصفية 
  .ـ نصوص سردية 

  .ـ نصوص وصفية وسردية 
  .ـ أدب السيرة  

  .ـ الخطبة  
  .ـ الحكاية 
  .ـ القصة 

ـ تتبع المشاهد ومالحظتها والمقارنة 
  .واالستنتاج 

  .ـ ثراء األفكار وانسجامها 
  .ـ البناء السليم للجمل 

  .ـ حسن التوظيف لقواعد اللغة
  .ـ صحة توظيف أزمنة األفعال 

ـ استعمال عالمات الوقف حسب 
  .مقتضى الحال 

  

  

  ماج اإلد
  
  

  2  .اإلدماج والتقويم والمعالجة 
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4  

  
  
  

  فهم المنطوق
  وإنتاجه

  
  

يتواصل ويفهم أفكار 
الخطابات المنطوقة وينتجها 

مشافهة بلغة صحيحة في 
  .الة وضعيات تواصلية د

ـ يستمع إلى نصوص وصفية للوقوف 
  .على موضوع الوصف 

ـ يستمع إلى نصوص وصفية  
  .الستخراج األفكار األساسية 
  ـ  يستمع إلى نصوص وصفية 

لتعيين المشبه والمشبه به وأداة 
  التشبيه  

خطابات متنوعة مرتبطة بالحياة 
  .المدرسية والحياة العامة 

  .ـ التعبير عن الفهم 
  .حديث اآلخر  ـ مراعاة

  .ـ تناول الكلمة بلباقة 
  ـ ضبط النفس أثناء التواصل 

04  

  
  
  
  

  فهم المكتوب
  )القراءة ( 

  
  
  

يقرأ ويفهم نصوصا مركبة 
من مائة  ( ،نثرية وشعرية 

) مشكولة جزئيا ...كلمة
يغلب عليها النمط الوصفي 

  والسردي ،قراءة منغمة سليمة

  .ـ يقرأ نصوصا بجودة النطق 
, فكرة النص العامة  ـ  يكتشف

  .ويعبر عنها بأساليب متعددة 
  .ـ يصنف أفكار النص الرئيسة 

  .ـ يثري رصيده اللغوي 
ويستنتج , ـ يالحظ الظواهر اللغوية 
  .ضوابطها ويتحكم فيها 
  .ـ يوظفها مشافهة وكتابة 

  ـ نصوص متنوعة شعرية ونثرية 
مشكولة جزئيا يغلب عليها  

  .الوصف والسرد 
  . و الخبر  ـ المبتدأ

  ..ـ كان و أخواتها 
  .ـ عالمات الوقف 
  .ـ النعت وأحكامه 

ـ القراءة الجهرية المناسبة لمعاني 
  .الموضوع 

  .ـ احترام عالمات الوقف 
  .ـ فهم المقروء واستثماره 

  ـ نقد المقروء . ـ إثراء األفكار 
  .ـ تحديد أنماط النصوص 

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

12  



  
 

  
  
  
  
  
  

  إنتاج المكتوب
  )التعبير الكتابي ( 

  
  
  
  
  

ينتج كتابة نصوصا مركبة 
منسجمة ،يغلب عليها 

النمطان الوصفي والسردي 
في ...)عشرة أسطر(التقل عن

  .وضعيات تواصلية دالة 

ـ يميز بين األوصاف المادية 
  والمعنوية 

المعنوية في ـ يبرز المالمح المادية و 
  .النصوص 

ـ يتدرج في ذكر  ما يتصف به 
  .الموصوف 

ـ يصف الشيء بما ويشاكله أو 
  .يقاربه 

ـ يحسن انتقاء التعابير الوصفية 
  .وتوظيفها 

ـ يتقن إقامة العالقات بين األوصاف 
.  

ـ يبني تعابير خيرية حيث يكون 
  .الخير مؤكدا وغير مؤكد 

ـ خطابات متنوعة من الحياة 
  .سية والحياة العامة المدر 

  .ـ نصوص وصفية 
  .ـ نصوص سردية 

  .ـ نصوص وصفية وسردية 
  .ـ أدب السيرة  

  .ـ الخطبة  
  .ـ الحكاية 
  .ـ القصة 

  .ـ التعبير بنظام 
  .ـ مراعاة مقام المخاطب 

ـ مراعاة الموضوع المعبر عنها سياقا 
  .ولغة 

  .ـ التعبير بوضوح 
  .ـ التناسق واالنسجام 

  ألفكار وترابطها  ـ تسلسل ا
ـ تتبع المشاهد ومالحظتها والمقارنة 

  .واالستنتاج 
  .ـ ثراء األفكار وانسجامها 

  .ـ البناء السليم للجمل 
  .ـ حسن التوظيف لقواعد اللغة 
  .ـ صحة توظيف أزمنة األفعال 

ـ استعمال عالمات الوقف حسب 
  .مقتضى الحال 

4  
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5  
  

  

  

  

  
  

  فهم المنطوق
  وإنتاجه

  
يتواصل ويفهم أفكار 

الخطابات المنطوقة وينتجها 
مشافهة بلغة صحيحة في 

  .وضعيات تواصلية دالة 

وص وصفية للوقوف ـ يستمع إلى نص
  .على موضوع الوصف 

ـ يستمع إلى نصوص وصفية  
  .الستخراج األفكار األساسية 
  ـ  يستمع إلى نصوص وصفية 

لتعيين المشبه والمشبه به وأداة 
  . التشبيه 

خطابات متنوعة مرتبطة بالحياة 
  .المدرسية والحياة العامة 

  .ـ التعبير عن الفهم 
  .ـ مراعاة حديث اآلخر 

  .ول الكلمة بلباقة ـ تنا
  ـ ضبط النفس أثناء التواصل 

04  



  
 

  

  

  
  
  
  
  
  

  فهم المكتوب
  )القراءة ( 

  
  
  
  
  

يقرأ ويفهم نصوصا مركبة 
من مائة  ( ،نثرية وشعرية 

) مشكولة جزئيا ...كلمة
يغلب عليها النمط الوصفي 

والسردي ،قراءة منغمة 
  سليمة

  .ـ يقرأ نصوصا بجودة النطق 
ويعبر , مة ـ  يكتشف فكرة النص العا

  .عنها بأساليب متعددة 
  .ـ يصنف أفكار النص الرئيسة 

  .ـ يثري رصيده اللغوي 
ويستنتج , ـ يالحظ الظواهر اللغوية 
  .ضوابطها ويتحكم فيها 
  .ـ يوظفها مشافهة وكتابة 

ـ يميز بين األوصاف المادية والمعنوية 
.  

ـ يبرز المالمح المادية والمعنوية في 
  .النصوص 

في ذكر  ما يتصف به ـ يتدرج 
  .الموصوف 

  ـ نصوص متنوعة شعرية ونثرية 
مشكولة جزئيا يغلب عليها الوصف  

  .والسرد 
  .ـ إن و أخواتها 

  ..ـ الفاعل 
  .ـ عالمات الوقف 

ـ خطابات متنوعة من الحياة المدرسية 
  .والحياة العامة 

ـ القراءة الجهرية المناسبة لمعاني 
  .الموضوع 

  .لوقف ـ احترام عالمات ا
  .ـ فهم المقروء واستثماره 

  . ـ إثراء األفكار 
  .ـ تحديد أنماط النصوص 

  .ـ البناء السليم للجمل 
ـ التوظيف الصحيح لقواعد النحو 

  .والصرف واإلمالء 
  .ـ التعبير بنظام 

  .ـ مراعاة مقام المخاطب 
ـ مراعاة الموضوع المعبر عنها 

  .ـ التعبير بوضوح . سياقا ولغة 
  .سق واالنسجام ـ التنا

  ـ تسلسل األفكار وترابطها  

12  

  
  
  

  إنتاج المكتوب
  )التعبير الكتابي ( 

  
ينتج كتابة نصوصا مركبة 
منسجمة ،يغلب عليها 

النمطان الوصفي والسردي 
عشرة (التقل عن

في وضعيات ...)أسطر
  .تواصلية دالة 

ـ يصف الشيء بما ويشاكله أو يقاربه 
.  

الوصفية ـ يحسن انتقاء التعابير 
  .وتوظيفها 

  ـ يتقن إقامة العالقات بين األوصاف 
ـ يبني تعابير خيرية حيث يكون الخير 

  .مؤكدا وغير مؤكد 

  .ـ نصوص وصفية 
  .ـ نصوص سردية 

  .ـ نصوص وصفية وسردية 
  .ـ أدب السيرة  

  .ـ الخطبة  
  .ـ الحكاية 
  .ـ القصة 

ـ تتبع المشاهد ومالحظتها 
  .والمقارنة واالستنتاج 

  .ـ ثراء األفكار وانسجامها 
  .ـ البناء السليم للجمل 

  .ـ حسن التوظيف لقواعد اللغة
  .ـ صحة توظيف أزمنة األفعال 

ـ استعمال عالمات الوقف حسب 

4  



  
 

  .مقتضى الحال 

  2  .اإلدماج والتقويم والمعالجة   اإلدماج 
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  الساعي

  
  
6  

  
  

  فهم المنطوق
  وإنتاجه

  
يتواصل ويفهم أفكار 

الخطابات المنطوقة وينتجها 
مشافهة بلغة صحيحة في 

  .وضعيات تواصلية دالة 

ـ يستمع إلى نصوص وصفية للوقوف 
  .على موضوع الوصف 

ـ يستمع إلى نصوص وصفية  
  .األفكار األساسية  الستخراج

  ـ  يستمع إلى نصوص وصفية 

خطابات متنوعة مرتبطة بالحياة 
  .المدرسية والحياة العامة 

  .ـ التعبير عن الفهم 
  .ـ مراعاة حديث اآلخر 
  .ـ تناول الكلمة بلباقة 

  ـ ضبط النفس أثناء التواصل 

04  



  
 

المشبه والمشبه به وأداة لتعيين 
  . التشبيه

  فهم المكتوب
  )قراءة ال( 

يقرأ ويفهم نصوصا مركبة 
من مائة  ( ،نثرية وشعرية 

) مشكولة جزئيا ...كلمة
يغلب عليها النمط الوصفي 

والسردي ،قراءة منغمة 
  سليمة

  .ـ يقرأ نصوصا بجودة النطق 
ويعبر , ـ  يكتشف فكرة النص العامة 

  .عنها بأساليب متعددة 
  .ـ يصنف أفكار النص الرئيسة 

  .وي ـ يثري رصيده اللغ
ويستنتج , ـ يالحظ الظواهر اللغوية 
  .ضوابطها ويتحكم فيها 
  .ـ يوظفها مشافهة وكتابة 

  ـ نصوص متنوعة شعرية ونثرية 
مشكولة جزئيا يغلب عليها الوصف  

  .والسرد 
  .نائب الفاعل ـ 

  .ـ المفعول به و عوامله 
  .ـ عالمات الوقف 

.  

ـ القراءة الجهرية المناسبة لمعاني 
  .الموضوع 

  .ـ احترام عالمات الوقف 
  .ـ فهم المقروء واستثماره 

   .ـ إثراء األفكار 
  .ـ تحديد أنماط النصوص 

  .ـ البناء السليم للجمل 
ـ التوظيف الصحيح لقواعد النحو 

  .والصرف واإلمالء 

12  



  
 

  
  
  
  

  المكتوبإنتاج 
  )التعبير الكتابي ( 

  
  

ينتج كتابة نصوصا مركبة 
منسجمة ،يغلب عليها 

طان الوصفي والسردي النم
عشرة (التقل عن

في وضعيات ...)أسطر
  .تواصلية دالة 

  ـ يميز بين األوصاف المادية والمعنوية 
ـ يبرز المالمح المادية والمعنوية في 

  .النصوص 
ـ يتدرج في ذكر  ما يتصف به 

  .الموصوف 
ـ يصف الشيء بما ويشاكله أو يقاربه 

  إنتاج. 
ية ـ يحسن انتقاء التعابير الوصف

  .وتوظيفها 
  .ـ يتقن إقامة العالقات بين األوصاف 

ـ يبني تعابير خيرية حيث يكون الخير 
  .مؤكدا وغير مؤكد 

ـ خطابات متنوعة من الحياة المدرسية 
  .والحياة العامة 

  .ـ نصوص وصفية 
  .ـ نصوص سردية 

  .ـ نصوص وصفية وسردية 
  .ـ أدب السيرة  

  .ـ الخطبة  
  .ـ الحكاية 
  .ـ القصة 

  .ـ التعبير بنظام 
  .ـ مراعاة مقام المخاطب 

ـ مراعاة الموضوع المعبر عنها 
  .ـ التعبير بوضوح . سياقا ولغة 

  .ـ التناسق واالنسجام 
  ـ تسلسل األفكار وترابطها  
ـ تتبع المشاهد ومالحظتها 

  .والمقارنة واالستنتاج 
  .ـ ثراء األفكار وانسجامها 

  .ـ البناء السليم للجمل 
  .التوظيف لقواعد اللغة  ـ حسن

  .ـ صحة توظيف أزمنة األفعال 
ـ استعمال عالمات الوقف حسب 

  .مقتضى الحال 

4  

  2  .اإلدماج والتقويم والمعالجة   اإلدماج 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
  

الحجم   الموارد المنهجية  الموارد المعرفية  مركبات الكفاءة الختامية  الكفاءات الختامية  الميادين  المقطع
  الساعي

  
  
7  

  
  

  فهم المنطوق
  وإنتاجه

  
يتواصل ويفهم أفكار 

الخطابات المنطوقة وينتجها 
مشافهة بلغة صحيحة في 

  .وضعيات تواصلية دالة 

ـ يستمع إلى نصوص وصفية للوقوف 
  .على موضوع الوصف 

ـ يستمع إلى نصوص وصفية  
  .الستخراج األفكار األساسية 
  ـ  يستمع إلى نصوص وصفية 

المشبه به وأداة لتعيين المشبه و 
  . التشبيه 

خطابات متنوعة مرتبطة بالحياة 
  .المدرسية والحياة العامة 

  .ـ التعبير عن الفهم 
  .ـ مراعاة حديث اآلخر 
  .ـ تناول الكلمة بلباقة 

  ـ ضبط النفس أثناء التواصل 

04  

  
  
  
  

  فهم المكتوب
  )القراءة ( 

  
  

يقرأ ويفهم نصوصا مركبة 
ة  من مائ( ،نثرية وشعرية 

) مشكولة جزئيا ...كلمة
يغلب عليها النمط الوصفي 

والسردي ،قراءة منغمة 
  سليمة

  .ـ يقرأ نصوصا بجودة النطق 
ويعبر , ـ  يكتشف فكرة النص العامة 

  .عنها بأساليب متعددة 
  .ـ يصنف أفكار النص الرئيسة 

  .ـ يثري رصيده اللغوي 
ويستنتج , ـ يالحظ الظواهر اللغوية 

  .فيها  ضوابطها ويتحكم
  .ـ يوظفها مشافهة وكتابة 

  ـ نصوص متنوعة شعرية ونثرية 
مشكولة جزئيا يغلب عليها الوصف  

  .والسرد 
  .المفعول المطلق ـ 

  .ـ المفعول معه 
  ـ األلف اللينة في األفعال واألسماء 

  ..ـ همزة القطع وهمزة الوصل 
  

ـ القراءة الجهرية المناسبة لمعاني 
  .الموضوع 

  .مات الوقف ـ احترام عال
  .ـ فهم المقروء واستثماره 

  .ـ إثراء األفكار 
  .ـ نقد المقروء 

  .ـ تحديد أنماط النصوص 
  .ـ البناء السليم للجمل 

ـ التوظيف الصحيح لقواعد النحو 
  .والصرف واإلمالء 

12  

    .ـ التعبير بنظام ـ خطابات متنوعة من الحياة المدرسية   بين األوصاف المادية والمعنوية  ـ يميز    



  
 

ـ يبرز المالمح المادية والمعنوية في 
  .النصوص 

ـ يتدرج في ذكر  ما يتصف به 
  .الموصوف 

  .ـ مراعاة مقام المخاطب   .والحياة العامة 
ا ـ مراعاة الموضوع المعبر عنه

  .ـ التعبير بوضوح  .سياقا ولغة 
  .ـ التناسق واالنسجام 

  ـ تسلسل األفكار وترابطها  

  
  
  
  

  لمكتوبإنتاج ا
  )التعبير الكتابي ( 

  
ينتج كتابة نصوصا مركبة 
منسجمة ،يغلب عليها 

النمطان الوصفي والسردي 
عشرة (التقل عن

في وضعيات ...)أسطر
  .تواصلية دالة 

ـ يصف الشيء بما ويشاكله أو يقاربه 
.  

ـ يحسن انتقاء التعابير الوصفية 
  .وتوظيفها 

  ـ يتقن إقامة العالقات بين األوصاف 
بني تعابير خيرية حيث يكون الخير ـ ي

  .مؤكدا وغير مؤكد 

  .ـ نصوص وصفية 
  .ـ نصوص سردية 

  .ـ نصوص وصفية وسردية 
  .ـ أدب السيرة  

  .ـ الخطبة  
  .ـ الحكاية 
  .ـ القصة 

ـ تتبع المشاهد ومالحظتها 
  .والمقارنة واالستنتاج 

  .ـ ثراء األفكار وانسجامها 
  .ـ البناء السليم للجمل 

  .التوظيف لقواعد اللغة ـ حسن
  .ـ صحة توظيف أزمنة األفعال 

ـ استعمال عالمات الوقف حسب 
  .مقتضى الحال 

4  

  2  .اإلدماج والتقويم والمعالجة   اإلدماج 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
  

الحجم   الموارد المنهجية  الموارد المعرفية  مركبات الكفاءة الختامية  ءات الختاميةالالكفا  الميادين  مقطع
  الساعي

  
  
8  

  
  فهم المنطوق

  وإنتاجه

يتواصل ويفهم أفكار 
الخطابات المنطوقة وينتجها 

مشافهة بلغة صحيحة في 
  ..وضعيات تواصلية دالة 

ـ يستمع إلى نصوص وصفية للوقوف 
  .على موضوع الوصف 

ـ يستمع إلى نصوص وصفية  
  .الستخراج األفكار األساسية 
  ـ  يستمع إلى نصوص وصفية 

  
لمشبه به وأداة لمشبه والتعيين ا
   التشبيه 

خطابات متنوعة مرتبطة بالحياة 
  .المدرسية والحياة العامة 

  .ـ التعبير عن الفهم 
  .ـ مراعاة حديث اآلخر 
  .ـ تناول الكلمة بلباقة 

  ـ ضبط النفس أثناء التواصل 

04  

  
  
  

  فهم المكتوب
 
  )القراءة ( 

  
يقرأ ويفهم نصوصا مركبة 

من مائة  ( ،نثرية وشعرية 
) مشكولة جزئيا ...لمةك

يغلب عليها النمط الوصفي 
والسردي ،قراءة منغمة 

  سليمة

  .ـ يقرأ نصوصا بجودة النطق 
ويعبر , ـ  يكتشف فكرة النص العامة 

  .عنها بأساليب متعددة 
  .ـ يصنف أفكار النص الرئيسة 

  .ـ يثري رصيده اللغوي 
ويستنتج , ـ يالحظ الظواهر اللغوية 

  .ها ضوابطها ويتحكم في
  .ـ يوظفها مشافهة وكتابة 

  ـ نصوص متنوعة شعرية ونثرية 
مشكولة جزئيا يغلب عليها الوصف  

  .والسرد 
  .ـ المفعول ألجله 

  .ـ الحال 
  .ـ عالمات الوقف 

.  

ـ القراءة الجهرية المناسبة لمعاني 
  .الموضوع 

  .ـ احترام عالمات الوقف 
  .ـ فهم المقروء واستثماره 

  .ـ إثراء األفكار
  .ـ تحديد أنماط النصوص 

  .ـ البناء السليم للجمل 
ـ التوظيف الصحيح لقواعد النحو 

  .والصرف واإلمالء 

12  



  
 

  
  
  
  
  
  
  

  إنتاج المكتوب
التعبير ( 

  )الكتابي 

  
  
  
  
  
  

ينتج كتابة نصوصا مركبة 
منسجمة ،يغلب عليها 

النمطان الوصفي والسردي 
عشرة (التقل عن

في وضعيات ...)أسطر
  . تواصلية دالة

ـ يميز بين األوصاف المادية والمعنوية 
.  

ـ يبرز المالمح المادية والمعنوية في 
  .النصوص 

ـ يتدرج في ذكر  ما يتصف به 
  .الموصوف 

ـ يصف الشيء بما ويشاكله أو يقاربه 
.  

ـ يحسن انتقاء التعابير الوصفية 
  .وتوظيفها 

  .ـ يتقن إقامة العالقات بين األوصاف 
ة حيث يكون الخير ـ يبني تعابير خيري

  .مؤكدا وغير مؤكد 

ـ خطابات متنوعة من الحياة المدرسية 
  .والحياة العامة 

  .ـ نصوص وصفية 
  .ـ نصوص سردية 

  .ـ نصوص وصفية وسردية 
  .ـ أدب السيرة  

  .ـ الخطبة  
  .ـ الحكاية 
  .ـ القصة 

  .ـ التعبير بنظام 
  .ـ مراعاة مقام المخاطب 

نها سياقا ـ مراعاة الموضوع المعبر ع
  .ولغة 

  .ـ التعبير بوضوح 
  .ـ التناسق واالنسجام 

  ـ تسلسل األفكار وترابطها  
ـ تتبع المشاهد ومالحظتها والمقارنة 

  .واالستنتاج 
  .ـ ثراء األفكار وانسجامها 

  .ـ البناء السليم للجمل 
  .ـ حسن التوظيف لقواعد اللغة 
  .ـ صحة توظيف أزمنة األفعال 

الوقف حسب  ـ استعمال عالمات
  .مقتضى الحال 

4  

  2  .اإلدماج والتقويم والمعالجة    اإلدماج



  
 

  
  التعلمات لسنوات التعليم المتوسط تنظيم مخطط 

  مادة اللغة العربية                                         
 الحجم الساعي المقرر لسنوات التعليم المتوسط  - أ

                   
  ي األسبوعيالحجم الساع  المستوى

  د 30سا و  5  السنة األولى متوسط

  د 30سا و  5  السنة الثانية متوسط

  د 30سا و  4  السنة الثالثة متوسط 

  سا 5  السنة الرابعة متوسط 

            
  
   اومواقيتهاللغوية األنشطة  - ب   

  

  شاطالتوقيت األسبوعي للن  السنة الثانية  التوقيت األسبوعي للنشاط  السنة األولى 

  ساعة 1  فهم المنطوق وإنتاجه        ساعة 1  فهم المنطوق وإنتاجه      

  قراءة مشروحة(فهم المكتوب
  )الظواهر اللغوية + 

  ساعة 1+  ساعة 1
  قراءة مشروحة(فهم المكتوب

  )الظواهر اللغوية + 
  ساعة 1+  ساعة 1

  عةسا 1  )دراسة النص(فهم المكتوب   ساعة 1  )دراسة النص(فهم المكتوب 

  ساعة 1  إنتاج المكتوب  ساعة 1  إنتاج المكتوب 

  دقيقة 30  أعمال موجهة   دقيقة 30  أعمال موجهة 

  

  التوقيت األسبوعي للنشاط  السنة الرابعة  التوقيت األسبوعي للنشاط   السنة الثالثة

  ساعة 1  فهم المنطوق وإنتاجه        ساعة 1  فهم المنطوق وإنتاجه      

  ة قراء(فهم المكتوب 
الظواهر  + دراسة النص+ 

  ) اللغوية
  ساعة 1+  ساعة 1

  قراءة (فهم المكتوب 
الظواهر  + دراسة النص+ 

  ) اللغوية

 30+ ساعة 1+  ساعة 1
  دقيقة

  ساعة 1  إنتاج المكتوب  ساعة 1  إنتاج المكتوب 

  دقيقة 30  أعمال موجهة   دقيقة 30  أعمال موجهة 

  
  
  



  
 

  
 

  
  
  
  
     

   �Xطط ا������ت ����
 �ABءة                                  
  

 \Hودة أداNم و�رأة ا���Nأ Q� س
Hا���ود ا�ر Q���ا�� Vر ا���ط���
،  و��را�ط �ن ا=�?ط� �ر�Sو�N� و��    
 ،�ن أNل إر��ء �وارد Nد
دة CLد إ���ء �ABءةوا�����ت ��
ن ��X�ف أNزاH\ ا������
ز �وNود �L`Sت �ر�ط ��
،  
� 
���X �.Vا���ط <��

  ��ب و�bطوات اXا�:  

  
 –  ��� Q��ABءات ا�����د�L ل
��� )
Pءات ا��ر�ABءات  ا��ABو
  دة دا��H إ�> ا��ر���� و����.وا��واLف ما���دة، ا��

  ...)ا���وي و��Aص Nداو�\ ا�ط`�L �ن ا��ABءة ا�?��� إ�> ���
 ا��ر����
 –  
��ت ا��Q ��دف إ�> ���Bط ا��ر�P ءات�ABا�  
 –  �ط ا��وارد ا�����د�P  
�ط��  – Pت و���ا��� \
Nو�� �B?ا�� 
�Pن ا�و� �L`م ا�ط�ت ا����
�Pط و�P  
  
�Pإ�> �ل ا�و eوCو، \�

 ����ر� ا�A�ل ا�����Q ،وأXرى ����م اgد��ج و��وHزN �B?� ت�
�Pو� Sو���

 
L`ط�eا �B?ا=م (ا�� 
�Pا) ا�و 
�Pم ا�و�
 ا=م �Pرع ا�و�P� Qا�� 
Hا���� 
�
 ?B`  ، و��X�ف ���� ���و
  )Nد
دة(��Pو�� 

Nك ��وذ
 وإ��
�
� Sن إNراء ا���طV ا�����Q و�ق ا��ط��ب ا����S �.  
  

             

  ا��درج ا���وي �Q ا���طV ا�����Q ا=ول                       
  


�د
ن ا���طV و�ABءا�\ ا��� Q��
�
م �C� ءة�AB لB ت��Bو�ر 
���X ، 
Nوا���� 
و�د�\ ا�ز��
 ، و�وارده ا���ر�
 QSا��� \�Nو�.  

  Bل�B?� 
�Pل و��
 QSا��� \�Nو�، 
Nوا���� 
����� و�واردھ� ا���ر�Bو�ر 
���Xء�\ ا��AB V� دان
�
�رىB 
L`ط�� ( ا�ط�Pت و���ا��� \
Nو�� �B?ا�� 
�Pدان ��م ا���طوق ،ا�و
��. �B?ا�� 
�Pم ... ا�و�A�

. ا���Bوب�B?ا�� 
�Pا�و ... Q���Bج ا����n� (. 
V ���طV ا��درج ا���وي ا�����N Q� ك
���� . وھBذا دوا�

ن أد��ه �  .ا���وذج �وPوع اNgراء ا��

  
  

  
  
  
  
  
  



  
 

مركبات الكفاءة   الكفاءات الختامية  الميادين  المقطع
  الختامية

الحجم   لمنهجيةالموارد ا  الموارد المعرفية
  الساعي

  
  

  األول
  

أربع 
  بيعاأس
  
  
  

فهم 
  المنطوق
  وإنتاجه

  

يتواصل ويفهم أفكار 
الخطابات المنطوقة 

وينتجها مشافهة بلغة 
صحيحة في وضعيات 

  .تواصلية دالة 

نصوص يصغي إلى ـ 
متنوعة  ةمنطوق

ة وصفياألنماط أغلبها 
  .ةو سردي

ـ  يفهم موضوع 
 المنطوق ويتفاعل معه 

عن المنطوق  يعبر. 
بلغة عربية سليمة 

  .مناسبة للمقام

خطابات متنوعة من 
نمطي الوصف والسرد 

.  
  

  .ــ يصغي باهتمام 
ــ يصدر في شأنه 

  .ردود أفعال 
ـ يعبر بنظام وبلغة 

  .صحيحة 
ـ يراعي مقام 

  .المخاطب 
ـ يتناول الكلمة بلباقة 

.  
ـ يضبط النفس أثناء 

   التواصل

  سا 04

فهم 
  المكتوب

  )قراءة ال( 

يقرأ ويفهم نصوصا مركبة 
من مائة  ( ،نثرية وشعرية 

) مشكولة جزئيا ...كلمة
يغلب عليها النمط 

الوصفي والسردي ،قراءة 
  .منغمة سليمة 

ـ يقرأ نصوصا بجودة 
  .النطق 

ـ  يكتشف فكرة النص 
ويعبر عنها , العامة 

  .بأساليب متعددة 
ـ يصنف أفكار النص 

  .الرئيسة 
   لغوييثري رصيده الـ 

ـ يالحظ الظواهر 
ويستنتج , اللغوية 

   ضوابطها ويتحكم فيها
ـ يوظفها مشافهة 

  .وكتابة 

ـ نصوص متنوعة 
  شعرية ونثرية 

مشكولة جزئيا يغلب  
عليها الوصف والسرد 

.  
  .ـ الضمير وأنواعه 
  .ـ عالمات الوقف 
  .ـ النعت وأحكامه 

ـ القراءة الجهرية 
المناسبة لمعاني 

  .الموضوع 
ترام عالمات ـ اح

  .الوقف 
ـ فهم المقروء 

  .واستثماره 
  .ـ إثراء األفكار 
  .ـ نقد المقروء 

ـ تحديد أنماط 
  .النصوص 

ـ البناء السليم 
  .للجمل 

ـ التوظيف الصحيح 
لقواعد النحو 

  .والصرف واإلمالء 

  سا 12

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  سا 04



  
 

  
  
  
  

إنتاج 
  المكتوب

التعبير ( 
  )الكتابي 

  
  

ينتج كتابة نصوصا مركبة 
منسجمة ،يغلب عليها 

النمطان الوصفي 
والسردي التقل 

في ...)عشرة أسطر(عن
  .وضعيات تواصلية دالة 

  
ـ يصف الشيء بما 
  . ويشاكله أو يقاربه

ـ يحسن انتقاء التعابير 
  .الوصفية وتوظيفها 

ـ يتقن إقامة العالقات 
  .بين األوصاف 

ـ يبني تعابير خيرية 
حيث يكون الخير 

  .كد مؤكدا وغير مؤ 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .ـ نصوص وصفية 
  .ـ نصوص سردية 
ـ نصوص وصفية 

  .وسردية 
  .ـ أدب السيرة  

  .ـ الخطبة  
  .ـ الحكاية 
  .ـ القصة 

  
ـ تتبع المشاهد 

ومالحظتها والمقارنة 
  .واالستنتاج 

ـ ثراء األفكار 
  .وانسجامها 

ـ البناء السليم 
  .للجمل 

ـ حسن التوظيف 
  .لقواعد اللغة 

حة توظيف أزمنة ـ ص
  .األفعال 

ـ استعمال عالمات 
الوقف حسب 
  .مقتضى الحال 

  02  .التقويم والمعالجة     اإلدماج 

  
 
  


\ ا������ت                              Nو�� �B?ا�� 
�Pط��  ا�و�Pو  
  
   ا��� ا=و�> ا���و�ط:  أ��:��ى   


      : ا���دة     � Sر��  

  ��م ا���طوق وإ���N\    : ��انا��     

TS& وا���ا��ا�  :  

     -    \����
��ز   

     -    

��ز و
�در �Bو��ت ا��و
 ا�وط�
 ا�NزاHر  

     -    ���S Vدا�
�Pرورة ا���Aظ S�> �راث ا=� و��������B ، و V���
  

 ا�NزاHر   -     �r� Q�����راث ا�BAري وا���وي وا=د �Cن ا���
 
  


د ����    -     A��

��رم �����ت و��Pرات ا����م ،و  

   :ا��
/��ا�-)�ءات 



  
 

     -    ���?� 

ر�
��L Qدرا�\ ا���  

     -    �N��� �
�� ��� �ر �?����
  

     -    ��A

��ن ا���راء ا���ط
�ت و�وظ  

     -    \��
��ر ��ط��

��ن ا��Xدام اSg`م اQ�b و  

     -   Q���Nوا� Q�Aا� \�� Q��
   

����
�ت    : ا�-)�ءة ا�.��Pو Q� ���?� ��N��

�� ا���ط�ن ا�وQAC وا��ردي ، و�S ب��
 Sت ���و��
�Aم Xط�    

  
 دا��Cوا�.  

�0�ت ا�-)�ءة
�  :  

��ھ���م    -      QACإ�> ��طوق و V���
  

�Aم ا���طوق و
�S�Aل ��\    -       
�ر �?�   -     �
 �����م ����� �
�� ��� ��  
�رز ا��`�T ا���د
 ا����و
 ���وCوف    -     
  

  : ا���ارد ا��:���!�

  ا�وCف ا���دي، وا�وCف ا����وي    -     

د    -     ��  ا�وCف �ن Lر
ب وا�وCف �ن 
  ا�وCف �ن ا���ّم إ�> ا��Xّص    -     
     -    
�رXل ا��Nا�  
  ل ز�ن ا=���   -     
  ا�روا�ط    -     

  : ا�:��ق

 �ول ا�Aن         ����
 �Q ا����ن S?ر أ�ر
ل ، �ظ�ت ��و�طك �دوة X

�ء ا�����م ا���ر�g Q����م ا�
 ا�������

 Sن أ�د ا�����م ا���B Q��� أن 
�
B?ا�� 
���Pر
 �Q ا�����ري اQ� Q�`�g ا�NزاHر ، وط�ب ��ك أ���ذ ا��ر
  .�ن ا��راث ا��د
م ��دا S�> �ص ?�ري ا�S. ا�NزاHر 

  : ا�����ت 

��رف S�> �وPوع ا��ص    -        
      -    `
CAو� e��Nّدده إ�
  
      -    \
�ر �tر وا��
�tن �واطن ا��
�
  
 ا���Pر
 ���ص ?B` و��Pو��    -      �
�رز ا��
  

  : ا�:��

    

  
 
 
 

  أعمى لعاد إلى المقام بصيرا        قصر لو أنك كحلت بنوره                
  وإذا نظرت إلى غرائب سقفه                  أبصرت روضا في السماء نضيرا     



  
 

  وعجبت من خطاف عسجده التي            حامت لتبني في ذراه وكورا    
  وضعت به صناعه أقالمها                     فأرتك كل طريدة تصويرا    
  مس فيه ليقة                       مشقوا بها التزويق والتشجيرا وكأنما للش    
  وكأنما لالزورد مخرم                          بالخط في ورق السماء سطورا    
  وكأنما وشوا عليه مالءة                       تركوا مكان وشاحها مقصورا    
  ملك السماء على العداة نصيرايا مالك األرض الذي أضحى له                  
  كم من قصور للملوك تقدمت               واستوجبت بقصورك التأخيرا     
  فغمرتها وملكت كل رئاسة                   منها ودمرت العدى تدميرا    

 ��د
س ا��C�Q ا�ن
 

Kا��/��� ا������ ا5و�  :  
          
      �L`ا� �ظم  �ن ا��ص ا�?�ري ا����وع ،  ا�طX
����
   ط�ب ا�ذي ����
\ �Q ا��دوة ا��bت ا��
  .��Aذا ا����

�ت ���  : ا���
�\ ا�?�Sر   -           <���

ن ا��وCوف (  �دد ا����م ا���ر
QX ا�ذي S(  
          -    \�Lو�و \�N� رBاذ  
          -    \�
ط �

ن ��ذا �  
 �ن ا=و   -          ��N� \���N رBف اذ�C  

��7�  : ا��/��� ا������ ا�_


را          �B ا��ص ا����وع V� ت�S�A�  داء ا�رأي�g كH`ك إ�> ز��S�A� ت�و��  

�ت���  : ا���

  اذBر ا=�ر ا�ذي �ر�A� Q� \Bك وCف ا��Cر    -         
�ك ����Cر،    -         �NSب إ�
ن ا����رات ا�دا� S�> ذ�ك اذBر ��  
�ر    -         S�ك ����Cر ��Nل ����NSن إS   

�_��       : ا��/��� ا������ ا�_

��ض �ت أ�د أCدH�Lك Sن ��Nل CLر ��Q ���د، �ط�ب ��ك أن �ذBر�دّ  \� �
�Nا� \��Cد  أو
?��وأن ��ر�\ 

 \� ��Sر،وCا��.  

�ت���             : ا���

  ا�ط`�L �ن ا����وع 

ا���Sدا S�(واذBر ��AC\  ا��CرSّرف ��Cب    -�  )> ��دات ����

 ���ذا �د�\ ا�?�Sر ؟ و�م �د�\ ؟   -             



  
 

��وه، وا�ر���
ن ا�ذ
ن ز
�وه ؟���ذا 
?�د ھذا ا��Cر �����ل ا�ذ
ن    -             

  �� ا��ود ا��Q ا�����وھ� ����ء ا��Cر    -            

  :  ا��/��� ا������ ا�
ا���

         � Qا�� ��B�� رك
P�� د�� 
� ا��ر��ر ا��وCوف، و�Pل ا��r� 
 ا���Pر�

�� �Q ا��دوة ،أدرBت ا�����


�ع Pظ\ �ن ا�A� Q�.  

  .ا��ص ا�?�ري ا����وع : ا���د 

�ت���  :  ا���

 ا���Pر
 ���وCوف    -             �

ن ا���  


�ع    -             Pظ\ �ن ا�A� Q� 
� ا��ر�  .�Pل ا��


د د   -             Nا�� ��
P���  ورھ� �Q ر�ط ��Pر أ���� 


ر Sن ��X�ف ا=��Bر وا��?�Sر    -             �  .Lدر��� S�> ا��Cو
ر وا���

  : ا4د����3ا��/��� 


ت ، ط��ت ��ك أّ�ك أن �Cف ��� �� ?�ھد�\ و�Cو
ر �?�Sرك          �زرت ����� ��Pر
� ،و�ّ�� Sدت إ�> ا�

  . ��وه

Cور    :ا�:���H`�، وتCورة وا�C���
ل N��.  

�ت���  :ا���
 ا��N Q���ك �زور ا����م  -� ...) ر�� �در�
(اذBر ا�����

-  \�
ط �
 ��دث Sن �وL�\ و�� 

 Cف ��N\ و�و�\  -

- �
L رBاذ \��رك tو� ،\�  


 �Q ا���Aظ S�> �را��� ا���Pري  -� ا��ر���رة Sن �Pل ا���� ��دث 

���  : ا��/��� ا����


وم �          Q� را ن
�B ّز ذ�ك�� 
���ض ا��ظ�ھر ا��� <�S ركC� VLوو ،
 أ
�م ا��ط� زرت ا�د ا=��Bن ا=�ر

 
�  . ��A� Qك ،وSز�ت S�> ا����
س �Pرورة ا���Pء S�> ھذه ا��ظ�ھر ا���

  : ا����
��ت


��\ �دد ا���Bن ا=�ري ا�ذي زر�\  -L ن
� و


د  -�� AC\ و�AC ��د
� ، �ن Lر
ب و�ن 

- ��� �ACو \AC �
 و


 ا��Q ?�ھد���  -� اذBر ا��ظ�ھر ا���

-  
�
 ����Pء S�> ھذه ا��ظ�ھر ا���A
B رح�Lا 



  
 

  

�ت �ا��/��� ا�       ���� ���O�3 ا���-��  و/�>�
  

طا��� ا=و�> ا���و�: ا��:��ى   

  ��م ا���Bوب :  ����انا

TS& وا���ا��ا�  :  

-  \����
��ز  


�Nد �راث ��ده  - 

-  Q� \�Lو� Q�
 ا����م 
�ب وط�\ و

-  
S���Ngت ا�L`�أ�س ا� <�S رف��
 

��/
  : ا�-)�ءات ا��

-  ��
�C ���� م ا���روء�A
 


��ھم �Q ا���ل ا�QS��N و
�ظ�\  - 

�xداب ا��د
ث - <���
  

�����Aءة ا��  : ا�-)

        � �Bر� �CوC� م�A

�رأ و�
 ( ر
 و?�ر��B ن
 وS?رH� <إ� H�� ن�( ، �
HزN 
� �?Bو��S ب��
 �

  Lراءة ، ا���ط�ن ا�وQAC وا��ردي ���� �
��.  

�0�ت ا�-)�ءة
� :   

-  Q���Nل إB?� \��A

�رأ ا��ص و 


�رأ ا��ص �tداء ��ن  - 

-  Sب ���و
���t� ���S ر��

�B?ف �Bرة ا��ص ا���� وأ��Bره ا=���
 و 

�دي رأ
\ �Q أ��Bر ا��ص  -
 

-  ��Aوظ

`�ظ ا�ظواھر ا���و
 و
����� Pوا�ط��، و���Bو ���?�  


ده ا���وي  -Cري ر�
 

  :  ا���ارد ا��:���!�


ن . ا�وLر: Nد
دة�Aردات  - ��
�Q .ا�زeل . ذى?. ���� .ا=Lدار. ���N��. 

 -  
SرAو��ت ا�Cس وا��و
Hوف ا�رCا��و 

 -  
 ا�و�دات ا�BAر


رة ��NSnب  - � ا����رات ا��


ص  - X�أ�س ا�� 



  
 

 -  \Sر وأ�وا
�Pا� 

 H��Pر  
`�ظ ا�B���ت ا����دة إ�> - 

 -  \Sف أ�وا?�B
 

 ا���ط ا�وQAC و�ؤ?را�\   - 

  

�ق ا��/����? :  

ا�NزاHر،ا�ذي ا��Pن `�ظ Bل 
وم ا��Aم ا��Xطz ���واط� �دى ��ض ا�?��ب ،و��ور ��L`Sم �وط��م �           

Cر}م ��أ،\
أ�ت أن  Sز�ت...��م �ن Sوز و��ن �آ��ءھم وأNدادھم Lرو�� �ن ا�ز�ن، و�� Sز�وا �S\ و�� �رطوا �

  �T�C ھذا ا��Aم ا��Xطz ، و��رھن ��ؤeء ا�?��ب XطC� tر����م 


ن 
د
ا  �  ك�ط`�L �ن ا���د ا�ذي 

  

 : ا�:�� 

 
  أنت أيتها األرض! أنت أيتها األرض أمي ، وسأفرح يوم تضمينني إلى قلبك ، كما تضمين الغصن الذي أنا غارسه          

  دا تلدين حية أبدا ـ أبدا تحبلين وأب         
  الخريف يزيل الوقر من أذنك ،  . النار في قلبك ال تخبو . مهما كان ظاهرك فالشعور فيك ال يموت             
  والشتاء يلين قلبك ، والربيع يحرك لسانك ، والصيف يريك ثمرة أحشائك ومن أفصح منك في الربيع ؟        
  ا  منك في الشتاء ؟ من أشد سمعا في الخريف ؟ من ألطف ومن أكرم منك في الصيف ؟ ومن أعظم تهيج        
  تستنشقين نتانة أمراضنا و روائحها ،! و أشفق وأحلم ؟ تقبلين منا األقذار وتعطينا عوضها األزهار        
  تسكب لك السماء كأسا من الماء الزالل فيعكره اإلنسان ، فتفيضين عليه ! وتعيدينها شذا طيبا         
  ! مكافأة خيراتك ، ومراحمك         

  افتحي لي قلبك ؛ ال تهجميني ، ال تعبثي برجائي وعملي ، ال تحبسي حبي عني ! أرض أجدادي              
  ال تحمليها. أيتها األرض التي نقبها أبي ، وحلت تحت أشجارها أمي ، ال تودعي آمالي الصخور ! دهرا          
  .هناك من الثلوج وشدة الرياح  إلى قمم الجبال فتموت         

                                                                          
  

 أمين الريحاني ـ عن كتاب المطالعة العربية ـ بتصرف                                                                                 

 
�م���               :                                           

 .ـ يجيب المتعلم عن أسئلة الفهم العام بعد القراءة الصامتة      

  . ـ يقرأ النص قراءة معبرة ممثلة للمعاني و األحاسيس      
  .ـ يبين معنى كل كلمة جديدة ، ويوظفها      
  .ـ يحدد الفكرة العامة واألفكار األساسية للنص      



  
 

  .                                                                                                       ـ يشرح مضمون النص من جوانب مختلفة      

 

 Kا��/��� ا������ ا5و�:  
        

  :ا�:��ق 
 ا���gن ��=رض وCف ا���Bب إ����\ ا���
ق،            L`S رBوذ .  

�تا������ :  

 -    ا��X�ص ا�BAرة ا�������Cراء�ك ا�L د�� 

 �اLرأ ا� - ���� 
 ص Lراءة �Nر

 ا?رح ا�B���ت ا�ط`�L �ن �
�Q� ��L ا��ص  - 

 -   
 ��ل ا��ص إ�> و�دا�\ ا�BAر

��7�  : ا��/��� ا������ ا�_

             �  .ا�ط`�L �ن ا��ص ا���روء ، و�و��Pت ����

�ت���  : ا���


\ �دد ا��وCوف ا� - �S ب��Bا� ����Cأ Qا�� 
SرAف ا��Cن ا=و
�
س ،وHر 

�ر ا���Bب ا=رض و���ذا ؟ - �Sف ا
B 


ن ا��Cن ؟( :ھل �وا��\ �L Qو�\ - �P� ��B ك��L <إ� Q�
�P� وم
 و��tرح 

 ��ذا 
�tل �ن أ�\ ا=رض ؟ - 

�_��  : ا��/��� ا������ ا�_

  :ا�ط`�L �ن ا��ص ا����ق            

�ت���  : ا���

 - `�
ق ��=رض اذBر �
ن اeر���ط ا�و� ث �Nل �


ن ���ذا ؟ - ���ك �Q ا��ص وNSرة أ��S ل�Nدد أ� 

 ا�واردة �Q ا��ص  - �
�
ن أھم C��Sر ا�ط� 


ن ا��Xرج  - �
�� ،و�
د�ن ا��ص �?A
  ه�� 

�& ا4د��ج(ا������ ا�
ا��� ا��/��� �) (  

  .�ص ا��راءة            


رة �ن ا��ص ��t�و�ك ا� - X=رة ا�Aص ا�X� ص�X 

��د ك ا�NزاHر  - � ا��Q �ر�طك L`�ر ا�Bاذ 

 - \Sا��ص و�دد �و <�S ب��� اذBر ا���ط ا�



  
 

  

�:���& ا4د��ج ( ا��/��� ا������ ا�.�)(  
           c��  . ا��d ا�:

�\  ا��Xرج �ن ا��ص -  ���
�� و�?� و�وCو�� ،�?AC 


 ��N Qل  - �bت ا���Bر : وظف ا�Lن  –ا�و
�� .?ذى  –ا�زeل  –����  –ا=Lدار  –��

 - �Xك �ص ا�� ص ��t�و

�م ����Cم ؟. 
�ذ�ر ��ض ا�?��ب �ن وط��م ا�NزاHر �ظروف ��  - � 

  : ا��/��� ا������ ا�:�د?�

  �ص ا��راءة ا����ق :   �:��ا

  : ا�:��ق


��Pن ا��ص           
�� ، ���� ا=���ء ا��Sف ���وHؤدي وظ�� A��X� 
  ظواھر ��و

  : ا����م


`�ظ ا�ظوا -  
 ھر ا���و


ر  - �Pوم ا��A� دد�
 

 -  Sت ���و�
�Pو Q� ره����
 


����� Pوا�ط\  -  

 -  ���Bو ���?� \Aوظ
 

�ت���  : ا���

 �دد ھذه ا=���ء  - 

 -  ���
� A��Xوا�� Bت ا��?�ر�ACن ا�
� 

 -  
� اذBر وظ
���A ا����و
 واSgرا

��ل  - ��
 ، ودSّم Bل �Bم HزNا� ����Bط أ�� ا���

 اذBر S�Lد��� ا���� -  

 -  Q�
 وا�����رة ��� �CAر ا���H��Pرج ا�Xك:( ا����L Q� Qا���،Q� )أ
��� ا=رض أ�ت أ�Q وأ


ر  - �P <�S ���� لB ل �?��ل�N س�X ونB 

 �� ا�H��Pر ا���
طرة �Q ا��ص و���ذا ؟ - 

  

                                    

  



  
 

  األولى المتوسطة  : ا�:��

    ) .دراسة نص ( فهم المكتوب  : ����انا

����  .الوصفي والسردي  انيغلب عليها النمط)من مائة كلمة مشكولة جزئيا (مركبة نثرية وشعرية يقرأ  نصوصا   : ا�-)�ءة ا�.�

  .قراءة منغمة ، ويفهمها

�0�ت ا�-)�ءة
�  :  
  .ـ يقرأ النصوص بجودة النطق         
  .ـ يكتشف الفكرة العامة من النص ويعبر عنها         
  .الرئيسةـ يصنف أفكار النص         
  ـ يكتشف معلومات أدبية ونقدية         

  : ا���ارد ا��:���!�
  .ـ مفردات جديدة         
  .والخبراتـ ألوان من األساليب         
  .وأدبيةـ معلومات نقدية        

  .ـ التحليل والتركيب         
  .األوصافـ         

  :ا����م  
  .                                               تعلم المهارات القرائية سرا وجهرا ـ يكتسب الم        
   .ـ يستخلص الفكرة العامة واألفكار األساسية         
  .ـ يثري لغته  بألفاظ وأساليب جديدة         
  .ـ يحلل النص ويعين نوعه األدبي         
  ,ـ يعين األوصاف ويحدد الموصوف         
  .ـ يذكر الموصوف واألوصاف         

  :السند
  جمال الريف                                         

  حيتك في البدو كل الكائنات به                     الريح عازفة والروض صفاق         
  تشدو وتهفو به ورق وأوراق               والحقل محتفل األشجار من طرب               
  والنهر في جنبات السفح منبسط                    والماء في جنبات النهر رقراق           
  وفي المزارع قطعان منوعة                            ضأن ومعز وأبقار و أنياق          
  والطير جذالن ـ في األوكار زقزاق           والوحش سلوان في الغابات منطلق                
  دع الحواضر ال يغررك زخرفها                      فجوها قاتم كالغاز خناق          
  عيش البداوة نضير ال نظير له                       وجوها لعضال الداء ترياق           
  تميد من فوقها بالرزق أطباق            أنظر تجد خلل األكواخ مائدة                     
  مبسوطة لبني اإلنسان مطلقة                        على يد كلها بسط وإطالق          



  
 

  ير خالقخيا رب شكرك حق لست أجحده                   فما سواك لهذا ال          
                                                       

  محمد العيد آل خليفة                                                            
  

  :ا�:��ق
  .الشعراءتغنى بها الكثير من  عدة،فضل الكاتب العيش في الريف على العيش في المدينة ألسباب       

����   :ا���
  .ـ حدد الفكرة العامة للنص بعد قراءته سرا  1       
  .األبيات قراءة منغمة ممثلة للمعاني واألحاسيس ـ اقرأ  2       
  :ـ بين معاني الكلمات اآلتية من خالل السياق  3       

  .ترياقالبدو ـ عازفة ـ ورق ـ ضأن ـ سلوان ـ الحواضر ـ نضير ـ              
  .ـ قسم النص إلى أفكار أساسية  4       
  .هما ؟ ما. ـ قارن الشاعر بين أمرين مختلفين  5       
  ـ ما الغرض من هذه المقارنة ؟ وهل توافقه في ذلك ؟ 6       
  ـ إالم يدعو الشاعر في هذه القصيدة ؟ وما رأيك في ذلك ؟ 7       
  ما هما ؟ أساسيين،ـ يتكون البيت الشعري من مقطعين  8       
  .ـ بين نوع النص وحدد غرضه  9       
  الشاعر ليعبر عن أفكاره  ؟ـ ما األسلوب الذي اعتمده  10     
  ـ بم ختم الشاعر قصيدته ؟ وعالم يدل ذلك ؟ 11     
 ـ انثر األبيات بأسلوبك الخاص 12     

 

  

  السنة األولى المتوسطة  : ا��:��ى

  )مطالعة موجهة ( فهم المكتوب  : ا����ان

����  : ا�-)�ءة ا�.�
  ا النمطان الوصفي ، والسردي في وضعيات تواصلية دالة يقرأ نصوصا متنوعة من سندات مختلفة يغلب عليه        

�0�ت ا�-)�ءة
� :  
  .ـ يقرأ المتعلم نصوصا متنوعة         

  .ـ يسجل رؤوس أقال م         
  .ـ يكتشف الفكرة العامة ويعبر عنها        
  .ـ يصنف أفكار النصوص الرئيسة       

      : ا���ارد ا��:���!�

  . ـ رصيده اللغوي     



  
 

  .ـ األفكار والمعاني      
    .ـ األنماط      
    .ـ مالمح البيئة     

  : ا����م
  .ـ يقرأ النص قراءة متأنية ويفهمه     
  .ـ يشرح المفردات الجديدة مستعينا بالمعجم      
  .ـ يستخلص الفكرة العامة واألفكار األساسية للنص      
  . ـ يلخص مضمون النص بأسلوبه الخاص      

  : ا�:��
  بالدي

  أفسحت لها قلبي الثائر ، ونفسي الطامحة ، فامتلكت علي شعوري ، وأوسعت لها صدري على ما يمأل من         
  .وبلغ السويداء . فضاء فاستمكن حبها مني          

  في هدوء ودعة ، إن مناي أن أسكن إلى ليلها الحالم في أسفار السحر ، وأناغي جداولها العذبة المتسلسلة            
  وعيونها الفياضة المتدفقة في ظل دوحة سحيقة وعلى صوت الموسيقى المنبعثة من حفيف األغصان وزفيف         
  ........ الرياح وخرير المياه          

                      الجبار الخالد في حلته  كم أكون سعيدا وفخو اص ، المنظر الرائع منظر األطلس. وهي األم أعبدها ، ودائما اختصها بالعبادة          
  

  اول محاكاته بنشيد ناطحات السحاب وصمته الرهيب وسخريته الالذعة من بني اإلنسان إذ حالقشبية          
  .......وأنى له ذلك ؟ وقد أبدعته بد صانع أزلية ال تستطيع محاكاتها هذه المخلوقات الضعيفة         

  كم يلذ لي أن أقف أمامه في رهبة وجالل حسر الرأس ممتلئا إيمانا أتمثل فيه رمز الخلود ، وأقرأ فيه أسرا          
  وآيات أخبار أجدادنا األولين ، وقد تترقرق في العين دمعة حرى ، تحاول السقوط ، ولكنها تستعصي على         

  نسها بنو اإلنسان ، من غير أن يكون لها باعثا ولعل هذه الدمعة  العين وتأبى أن تنحدر إلى هذه األرض التي د       
  هي التي أملك في هذا المشهد الرهيب ثمنا لما اجترمنا من تقصير في حفظ تراث ألئك األسالف الكرام ،       
  .وتهاون في صيانة ما ائتمنونا عليه و خلفوه وديعة لدينا        
  ......بناؤها في هناء الحيات وخفض العيش وليدم أ.. .فلتحيا بالدي        

  عبد الهادي الشرايبي ـ                           
  

  : ا�:��ق
  .تعبير الكاتب عن حبه للوطن والتعلق به خلق كريم ، وإحساس رقيق       

����  : ا���
  .م مضمونه ـ اقرأ النص قراءة متأنية خارج القسم بمفردك ، أو مع أحد زمالئك ، وحاول فه 1    
  .ـ اشرح المفردات التي لم تفهم معناها مستعينا بالقاموس  2    
  .ـ حدد الفكرة العامة واألفكار األساسية للنص  3    
  .ـ لخص مضمون النص بأسلوبك الخاص ، استعدادا لعرضه  4    



  
 

  .ـ بين رأيك في الموضوع المعالج ، واذكر نمطه  5    
  غها عليه الكاتب ؟ ـ ما الصفات التي أسب 6    
  ـ ما العبارة التي تدل على عمق حب الكاتب لوطنه ؟ وماذا يتمنى ؟ 7    
  .ـ ابرز بعض مالمح البيئة من النص  8    
  .ـ استخرج أجمل عبارة أعجبتك في النص ، وبين سر جمالها ، ثم سجلها في كراسك  9   
  

 �hRF� :  
  تاذ ة خارج القسم ، وفق الخطة التي يرسمها األسيقرأ المتعلم موضوع المطالعة الموجه     

  

�ت     ��    و/�>�� ا��/��� ا���-�� ���O�3 ا���
  

  السنة األولى المتوسطة  : ا��:��ى

  إنتاج المكتوب:  ����انا

����  :  ا�-)�ءة ا�.�
  .وضعيات تواصلية دالة  يغلب عليها النمطان الوصفي والسردي فيمنسجمة التقل عن عشرة أسطر نصوصا كتابة ينتج        

  :مركبات الكفاءة 
  .ـ يصف المتعلم الشيء بما يقاربه ويشابهه       
  .ـ يحسن انتقاء التعابير الوصفية وتوظيفها       
  .ـ يتقن إقامة العالقات بين األوصاف       
  .ـ يبني تعابير خبرية مؤكدة وغير مؤكدة       

  : ا���ارد
  .اسبة للنمطين الوصفي والسردي ـ  ألفاظ وعبارات من     
  .ـ  المعارف اللغوية      
  .ـ الربط بين األفكار     
  .ـ الروابط اللغوية     

  : ا����م
  .ـ يصف المتعلم مناظر طبيعية مختلفة ويربط بينها     
  .ـ يذكر مظاهر اجتماعية سامية     
  .ـ يعبر عن مشاعره وعواطفه     

  مكتوبانطالقا سند شعري : �:��ا
  جمال الريف                                         

  حيتك في البدو كل الكائنات به                     الريح عازفة والروض صفاق         



  
 

  والحقل محتفل األشجار من طرب                   تشدو وتهفو به ورق وأوراق           
  بسط                    والماء في جنبات النهر رقراق والنهر في جنبات السفح من          
  وفي المزارع قطعان منوعة                            ضأن ومعز وأبقار و أنياق          
  والوحش سلوان في الغابات منطلق                 والطير جذالن ـ في األوكار زقزاق          
  خرفها                      فجوها قاتم كالغاز خناقدع الحواضر ال يغررك ز           
  عيش البداوة نضير ال نظير له                       وجوها لعضال الداء ترياق           
  أنظر تجد خلل األكواخ مائدة                       تميد من فوقها بالرزق أطباق          
  على يد كلها بسط وإطالق                        مبسوطة لبني اإلنسان مطلقة          
  يا رب شكرك حق لست أجحده                   فما سواك لهذا الغير خالق          

  
ما عشته ،فألهمتك هذه الزيارة ،أن تنقل إلى زمالئك  قمت بزيارة إلى الريف ، فاندهشت من جماله وسمو خلق أهله     : �:��قا

  .ورأيته كتابة 
.  

����ا��� :  
  :أكتب موضوعا تصف فيه الزيارة مستعينا بالعناصر اآلتية      

  .....) .فسحة ، زيارة عائلية ( ـ مناسبة الزيارة        
  .ـ الرحلة إلى الريف       
  .ـ المناظر الطبيعية التي نالت إعجابك       
  ...... ) .م ، الحياء الترحاب ، الكر ( ـ المظاهر االجتماعية التي استحسنتها       
  ) .التعبير عن العواطف ( ـ االنطباع العام الذي خرجت به من القيام بهذه الزيارة       

  : تصميم الموضوع      
  .....................................بعد إنهاء الواجب الدراسي عزمت على القيام بزيارة : ـ المقدمة     
  ولما اقتربنا من............................نحو ......................... رة  مع اتجهت بالسيا: ـ العرض     

  ........................................................................من الريف الحت لنا                 
  ....................بفوائد عديدة منها .............. ...عدت إلى ....................... ـ الخاتمة         وبعد قضاء      

  
  
  

�0�تو/��� 
  إد��ج ا��
  األولى المتوسطة : ا�:�� 

  فهم المكتوب وإنتاجه : ا����ان 

����في وضعيات .يغلب عليها النمطان الوصفي والسردي منسجمة التقل عن عشرة أسطر نصوصا كتابة ينتج  :  ا�-)�ءة ا�.�
  تواصلية دالة



  
 


�0�ت ا�-)�ءة�  :  
  .                                                                         ـ يكتشف الفكرة العامة للنص ويعبر عنها      
  .ـ يتقن إقامة العالقات بين األوصاف      
  .ـ يحسن انتقاء التعابير الوصفية و توظيفها      
  .فها ـ يالحظ الظواهر اللغوية ويوظ     

  نص شعري :  ا�:��
  أنظر إلى الكون البديع بنوره                     وظالمه وسكونه الروحاني                  
  وجباله المرساة فوق متونه                        تبدي جليا قوة الرحمن                  
  خالبة بتناسق األلوان       وسهوله ممتدة ومروجه                                      
  والشمس عند شروقها من مهدها               في الجو تائهة من الدوران                 
  تكسو الطبيعة من خيوط لعابها                  ذهب األصيل تحية الولهان                 
  بحر خضم واسع األركان       والقبة الزرقاء تحسب أنها                                   
  فيها النجوم تفتقت أكمامها                    كالورد أو كالزهر في البستان                 
  أنظر إلى تلك العجائب وافتكر                  في كنهها وبغاية اإلمعان                  
  ال بد للتنظيم من سلطان               أنظر إلى أيامها وابحث تجد                          
  لو لم يكن في الكون رب واحد                  فسد النظام وكل العمران                

  : ا�:��ق
  .استوقفتك مظاهر الطبيعة من خال قراءتك للقصيدة ، فأخذت تتأملها       

����  : ا���
  : ـ اختر اإلجابة الصحيحة مما يلي ، واشرحها 1    

  :أ  ـ الموصوف الرئيس  في هذا السند هو            
  ـ السهول                  
  ـ الكون                  
  ـ الشمس                  
  ـ النجوم                 

  :ب ـ النمط الغالب على النص هو            
  ـ السرد                 
  ـ الوصف                  

  ـ الحجاج                 
  : ..................................................................علل اختيارك                 

  
  

  :ـ رتب األوصاف اآلتية في الخانة المناسبة ، مع ذكر السبب  2     
        



  
 

  السبب  المعنوية  المادية  األوصاف
  ابهـ تكسو الشمس الطبيعة من خيوط لع 1
  ـ المروج خالبة بتناسق ألوانها 2
  ـ الخلق كريم 3
  ـ الكون بديع بسكونه 4
  ـ االعتدال نعمة 5
  ـ السماء زرقاء كأنها بحر خضم 6

      

  
  :ـ هات معنى كل كلمة مما يلي  3    

  .البديع ـ المرساة ـ خالبة ـ الولهان ـ سلطان          
  :ا ـ أتمم العبارات اآلتية بما يناسبه 4     

  ............التأمل في ........... ـ طلب الشاعر من              
  .الرحمن .......... ـ  مظاهر الطبيعة تبدي جليا              
  .وعظمته ..........قوة ............ ـ تهدف هذه القصيدة إلى              

  .وبين أثره في المعنى ـ حدد نوع المحسن البديعي الوارد في البيت األول ،  5     
  .ـ استخرج األفعال الواردة في األبيات ، وصنفها حسب داللتها الزمنية  6     
  :ـ ضع ضميرا مناسبا في أول كل جملة من الجمل اآلتية  7     

  .ـ أنظر إلى الكون البديع            
  .ـ تبدي قوة الرحمن            
  .خيوط لعابها  ـ الشمس تكسو الطبيعة من           
  .ـ النجم تفتقت أكمامه            

  .في الماضي والمضارع المرفوع ، واألمر : إلى الضمائر المناسبة اآلتية ) نظر ( ـ اسند الفعل  8     

  

  فعل األمر  الفعل المضارع المرفوع  الفعل الماضي  الضمائر
  أنتما
  أنتن
  هم
  هي
  نحن

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

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

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

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

  
  
  
  

  :ـ قدر الضمير المناسب في الجمل اآلتية ، وبين نوعه  9      



  
 

  

  نوعه  الضمير المناسب  الجمل
  .ـ الكون بديع بنوره وسكونه 

  .ـ تأمل تلك العجائب وافتكر  
  .ـ العمران يفسد لو لم يكن في الكون رب واحد 

  . ـ المروج ازدهت بمناظرها الخالبة

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

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

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

       
  :ـ استخرج كل ضمير مما يلي وبين محل إعرابه  10     

  .زرت معلما سياحيا فرأيت كثيرا من المناظر الخالبة المؤثرة  ، فتمنيت االهتمام بها وعدم االعتداء عليها                
  .يشتمل كل منها على وصف  ـ كون ثالثة مقاطع سردية 11     
  .ـ أكتب فقرة وصفية تتحدث فيها عن جمال الكون ، وعظمة مبدعه  12     

  

                                              ���    ا��/��� ا4د����3 ا����
  األولى المتوسطة :  ا�:��

  اإلنتاج الكتابي : ����ان ا

����  : ا�-)�ءة ا�.�
  .في وضعيات تواصلية دالة والسردي يغلب عليها النمط الوصفي منسجمة التقل عن عشرة أسطر نصوصا تابة كينتج             

�0�ت ا�-)�ءة
� :  
  .ـ يصف الشيء بما يقاربه ويشاكله         
  .ـ يحسن انتقاء التعابير الوصفية وتوظيفها         
  .ـ يتقن العالقات بين األوصاف         
  .عابير خبرية مؤكدة ـ يبني ت        

  : ا�:��ق
  تبينت في القصيدة االنطالقية أن تاريخ الجزائر حافل باألمجاد والبطوالت والقصيدة اآلتية توضح أن تاريخ الجزائر        
  .سلسلة مترابطة تشد بنيان هذه األمة عبر مراحل هذه الحياة       

  نص شعري:  ا�:��
  ـــــــــــــــــــــــا                             وقلعة حماد عن مجدنـــــــــــــــــــــــــــــا  سل ابن علناس عن ذكرنـ            
  يجيبك ابن حمديس في الخالد                             ين ، ويصنع قوافيه من  وحينـا             
  ترق وتقسو على بعضنــــــــــــــــــــــــــــا                             وتنبئك عائشة كيف كانــــــــــــــــــــــت             
  ا وتذكر بجاية أحالفنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا                             وأسطولنا الضخم يغزو الدنــــــــــ            
  ـــــــــــــــــــالرة                             تشيع الضياء ، وتفشي السنـــــــاوفي القصر تختال بــــــــــ            
  تصاهر فيها الدها والجمــــــــــــــــــــــا                            ل ، فضم أنصارها شملنـــــــــــــــــــــــــــا                
  زائــــــــــــــــــــــ                             ـر ، علما وشادت صروح الهناوأعلنت بجاية هام الج             



  
 

  وبارى ابن سبعين النصـــــــــــــــــــــــــــا                            ر ى، فأقحم من الحقوا ظلنــــــا              
  ــــــــــــــــــــــــــا                              لت أوربا العجوز لها طوعنــــــا وأرقامنا العربية مـــــــــــــــــــــ              
  ــــــــــىوكان أبو مدين والثعـــــــــــــــــــــــــــــــــــا                             لبي هنا ، يرفعان البنــــــــــــــــــــ              
  شغلنا الورى ومألنا الدنا                                               

  بشعر نرتله كالصـــــــــــــــــــــالة                                               
  تسابيحه من حنايا الجزائر                                                

  مفدي زكريا                                                                                     
  

  

  

  ����ت ا���:                                           
  .حدد هذه المظاهر الحضارية ، وبين مكانها وزمانها   الجزائر وعظمته،ـ ذكر مفدي زكريا شواهد حضارية عن مجد  1       
  لماذا اعتبره الشاعر من الخالدين ؟ـ من هو ابن حمديس ؟ و  2       
  ما هي ؟. ـ  لمفدي زكريا  مقاصد محددة من هذا المقطع الشعري  3       
  ـ  من األعالم الذين احتضنتهم عاصمة الحماديين ؟ وعالم يدل ذلك  ؟   4       
  ـ فيم يشترك نص مفدي زكريا ، ونص ابن حمديس الصقلي ؟ 5       
  يحة أستاذك فبحثت عن القصيدة التي عثرت عليها في مصادر متنوعة ، فعرفت قائلها ، وأدركت ـ عملت بنص 6       
  .مضمونها ، وقيمها التاريخية والفنية ، فشعرت باالعتزاز والفخر بهذه الحضارة العريقة         
  فيها  الصقلي صاحب القصيدة الرائعة التي أشاد إعجابك وتقديرك الكبير البن حمديس اكتب رسالة إلى أستاذك تعبر له فيها عن          

  .القصيدة مع بتحفة قصر المنصور التاريخي ،بمدينة بجاية ،وشكر األستاذ على توجيهاته القيمة في التعامل          

   &  : ا����

  المؤشرات  المعايير

  ـ الكتابة في الموضوع   الوجاهة
  ـ احترام عناصر التعليمة  

  المناسب  ـ المعجم اللغوي

االستعمال السليم ألدوات 
  المادة

  ـ يستخدم القرائن اللغوية الناسبة 
  ـ يستخدم األوصاف المالئمة للموضوع و القيم المستهدفة 

  ـ يوظف المعجم اللغوي المناسب  

  ـ التسلسل المنطقي لألفكار و الترابط بينها    االنسجام
  ـ الهيكلة السليمة للنص 



  
 

  شخصي إزاء الموصوفـ يعبر عن موقفه ال

  واألسلوب ـ جمال العرض  الجودة أو اإلتقان
  ـ اقتراحات شخصية  

  
  :خطوات تحضير المعالجة 

  ) .يركز فيه األستاذ على تحديد القيم المستهدفة ( ـ التشخيص   1     
  ـ تصنيف فئات المتعلمين حسب الصعوبات   2     
 ـ اقتراح خطة لكل فئة  3     

  
  لجةأنماط المعا

  : ـ  التغذية الراجعة  1 
  .ـ تصحيح المتعلم في الحين          
  )األستاذ أو أحد المتعلمين .( ـ مقارنة التصحيح الذاتي بتصحيح يقدمه طرف آخر          

  :ـ اإلعادة واألعمال اإلضافية   2
  .ـ مراجعة مضامين معينة من التعلم          
  .لدعم المكتسبات وتركيزها ـ إنجاز تمارين إضافية          
  .ـ مراجعة المكتسبات القبلية          

  :ـ استراتيجيات تعلم بديلة  3
  من الوضعية إلى القاعدة ، أو من( ـ اعتماد طريقة تربوية بديلة قصد إرساء المكتسبات         

  ) .األمثلة إلى القاعدة             
  :ـ تدخل أطراف خارجية  4

  المختصون في األرطوفونيا أو الطب النفسي( وء إلى أطراف خارج المؤسسة التربوية ـ اللج        
  الخ ، من أجل تصحيح خلل في التعلم ، أو اضطراب في......والسمع ، وطب العيون             

 . الخ ......ضعف السمع أو البصر عسر القراءة ـ : السلوك مثل              

  
  :الشبكة التقويمية 
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-  ��pttttttttttt?أ Jttttttttttt*
ا����ttttttttttttttttttt8ف 
�ت !�tttttttttttt8��وا�
 Jtttttt*و �tttttt�*
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c��</= ا����ج �
وط و/= ا����v  

  : ا��
وط ا����ا��3�lـ       أ    
    ,  طرائق , موارد معرفية ومنهجية محتويات و , قيم , كفاءات , مالمح ( :ـ فهم مكونات المنهاج           

   ومن ثمة التخطيط للعملية التعليمية التعلمية وفق تدرج  )إجراءات التقويم والتقييم   ,وسائل            
  .يسمح بالتطبيق العقالني لمتطلبات المنهاج واختياراته البيداغوجية متكامل            

  , صور , سندات مكتوبة :( و حسن استغالل البعض منها في الوسائل الالزمة للتنفيذ التحكم ـ            
  ,المسرح المدرسي , اإلذاعة المدرسية , المكتبة المدرسية , انترنت  ,ية بصرية أشرطة سمع            
  األماكن السياحية والشواطئ والغابات , دور الثقافة , المعالم األثرية , المكتبات العمومية             
  ) .إلخ .....  والصحراء             


وط د�ا��0-��ـ       ب  v :  

  تيار الطرائق التي تدفع المتعلم إلى المبادرة واألخذ بزمام األمور كطرائق حل المشكالت التي تتالءمـ اخ            
  , ألن وضع المتعلم أمام مشكلة ذات داللة , الذي يعتمد المقاربة بالكفاءات واالختيار البيداغوجي             
  وتعميم االستعمال للوصول إلى نتيجة, تشاف والممارسة واالكبالمالحظة , تحفزه على السعي إلى العمل              

  وذلك في سياق المرافقة اإليجابية لألستاذ من أجل مساعدة المتعلم, يتبناها بعد التأكد من صحتها             
  ألستاذ هو الضامن للسالمة ألن ا, لتعلم وأثناءه وفي نهايته قبل اعلى انتهاج السبل الصحيحة              

  .المعرفية في آخر األمر            
  من تجنيد الموارد الضرورية  يتطلب عمليات تربوية تمكن المتعلموهذا : ـ تهيئة المتعلم للمسعى التعلمي           

  حل مشكلة أو القيام بمهام معينة في إطار تنميةالتي تساعده على إيجاد الحلول المناسبة كلما طلب منه            
  .كفاءاته اللغوية والعرضية             

  .القراءة : من قبل المتعلم  اومن الموارد التي يركز األستاذ على أهمية التحكم في مهاراته           



  
 

  على اكتساب مهارات اللغة فقط بل تمتد وتتسع لتكون أساس تعلم بقيةإذ ال تقتصر أهمية القراءة           
  وأداة التذوق, ووسيلة التفاهم واالتصال , ومستودع الخبرات , ب بلوغ المعارف األنشطة األخرى وبا          
  فهي مفتاح كل عمل في. والتجريب ومن خاللها نأخذ بأسباب الثقافة والوعي , بها نتعلم . واالستماع           
  االهتمام بمهارات القراءة فازداد, ألجل ذلك كانت ثورة العالم المتحضر على الجهل واألمية , الحياة           
  .بتنوع أغراضها  وتنوعت القراءات          

  
  
  
  
  

 �����  ا��?ـــــــــــ��# ا���
�$5ة ا�������#    M� ا����� ���ض �5/�M%و 
� ا������ �� ا���ا6. ا��������� #���M% ا���  '�ھ� ا���

���  ��
 56را���Gو� �����M�+ O���� و �����ء ����G� 8�$رة�Qا�� 
�ءات ا����%�  .?+� �� ا�+
    ��  : وھ� $�8 ا�9اع �R2�ة اھ�

- 
    ا�<%�ب ا��در	F وا�<%ب ا&���4

 ا���6ت وا��راBد -

 ا��ور وا�ر	وم -

-  
 )ا�	���
 وا���ر�
(ا�%	��6ت ا���%�,

 ا������ت وا�46%�ت -

       - 
 ا�	�ورة وا&�واح ا����

       - 	 

 <���ط ا&�1�ء  ا��������
 ��ل ا7زھ�ر أو ��وا�%��� واء <��ت 

  ...و ا���,ور أو أKراض ��د�
 <����زان أو ���دات <����ر       

�ت و ا�/�ا'� -        �MUا��  
      -  

 وا��������  �ور ا����1�ت وا7#6م ا�وط

      -  
����Mو ا� 
%�V3ا ���  ا���
  ا�1,�4�ت  -     

  ور و ا&64م و ا�1راB?أ�$زة #رض ا�� -     
  .ا&�F  ا���	وبأ�$زة  -     
     -  
  ا&	طوا��ت ، ا�%������ت... ا��را�L ا*ذا#�
  ا�ر�6ت -     
  )��رض ا�<%�ب ، ا����#�ت ا�%���د�
 ، ز��رة ا��%��ف( ا����رض  -     

      �  
�ء ا����'  ا�������
 ا������Q�95 ا��/5ام و اG$ &���ا$ WU%  



  
 

  وا�����
 �?5%5 ا��5ف  – 1
� �� �?C�Q ا��5ف  – 2��$�U9 5ى  

   
3 –  [�Dا�� < ����� �6  ا������%�U�  
4 –   W��G�� �7ات ا�5رس ان) <  
> ا�5رس و ا�����
  ان %+�ن ا�������ن  – 5  $����� #�_��  
6  - #����Gن ا���  ان ��M/5م �� ا��a6 و ا��+

  
&�hا��� &:��� 13�lوا���ر?� ا����ا  

    #��'�Qاء و��5%  ���ك ا��M8 ا��$ 
� 5E%5ا ���MQ وا��5ر��E�H5ا�� ���cG� ح ����يD2  ا� W�7�%
�ت ا��اردة �� �D�1ون ا[�G%5%5 ، وUا� �E�Hر ا���5ا�cGن ا�����Q�% ����Eء ، و fGا� 
���� 8�$

�ت ا�����
 ، و�6�دة %�Hاھ5اف ا��+�%# و C�Q?�� 5%5ةUا� gھ�Gح ا���UG� [�Dدي ا����� . ا��h% �+و�
 ���cG� &�M6 ��cG�� م�Q%و ، 
M�hوع ا���i #�j &���طi9  ��دوره $�8 ا2  وE& 5�1 أن %

 1��� ��E�H5ا��.  
   ا��:ــــــــ&/ 1


 و��%و��%> و�وارده ��$� ا&��ط
 ��ر<��ت ا���$�ج ا�درا	F ، و%و���%> ا��


 ا�درا	�
 ��ط ا�<,�ءات ا��ز�� %���%$� �دى � ا��%����ن �6ل ا�	

 

 ا�<,�ءات ا�ط06� �ن �1روع ا��ؤ		��� ا#داد ��طط ا�%��م ا�	�وي �%

 ��ط ا&�1ط
 ا�%ر�و�
 و%و��$$� ��و اھداف ا��1روع ا�%ر�وي 

 %و�4ر ا��و ا���دي وا��,	F ا�ذي �<,ل %�درس ا�%��6ذ و���ر دا��4%$م ��%��م 

 �	ب ا�<���%> و0درا%> ، و%���ن ا#���>%و�4ر 4رص ا�%��م �<ل %���ذ 


 <,�ءات ا��%����ن ��� ا0%راح ا�و����ت ا��1<�
 ا�دا�
 ا�%F %	�#د #�+ ا�%��م و%

ا	%�6ل �<%	��ت ا�%��6ذ و��را%$م F4 <ل ا&�1ط
 ، و%در��$م #�+ ا	%�دام ���ر4$م 
 
 .و�$�را%$م F4 �ل و����ت �1<�
 �ر<�

 Fو�Kط��ق ا�%�و�م ا���دا% 
 F4 ��%�ف ا��را�ل ا�%����


 <,�ءا%$م ��د��ج ا����رف وا��وا0ف ��� د�4 ا��%����ن ا�+ %

 ا#%��د ا�طراBق ا��1ط
 ا�%F %�ث #�+ ا�%,<�ر و ا&�داع 

 
 ا�%��ء �� ��زم �ن و	�Bل %����
 �	�#دة #�+ ا���ل ا�%��6ذ ا�+ �%�LB ���و	


 وا&�%��#�
 وا��	��	,�
 �دى ا��%����ن ا�%رام ا����زات ا�� 

 
�� ا�	�F ا�+ %<و�ن ا��واطن ا��ؤ�ن �����م ا�وط

  ا��ــــ�ر?�/ 2
   
����م ا��'� #�ل Q�91ا ��% k�[وع ، و��iا�� ��E�H8 ��5ا�$ ����%WU أن ��cG ا��5ر�
 أ$�

&�Eوا��� ��cGم $�8 ا��/��7 وا���Q% ا�]ي 
�$��Uدة ا���Qم ا����وا��C�MG  وا����M� ا��5��Q%�# ا�8 
 
  .وا���ا�6

 .ا#داد �	�ق ��� 	�%م ا���زه  ھو ا��Xط
ط



  
 

و�4> %�دد ا���ت ا���ز ا���ل و%���د ا��وارد ا��%��
 و%وز�� ا��$�م #�+ ا�,ر�ق  ا���ظ
م
 ا�%ر�وي ، و<ل ا�1ر<�ء

\
Nه ا����?  ا��و�ا&%� F4 

 #ن �1روع ا��ؤ		���� و�4> %و�> ا�����
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  :ويهدف إلى . كل عملية تعلمية كما يتم في بداية  , أو سنة دراسية , يتم في بداية مرحلة تعليمية      
  .ـ الكشف عن الثغرات والنقائص في التعلمات السابقة     
  .ـ الوقوف على مستوى المتعلمين لتحديد نقطة االنطالق    
  .ـ تصنيف المتعلمين حسب الفروق الفردية بينهم    

  .ـ اقتراح أنشطة لعالج االختالالت الملحوظة    
  :خطوات االنجاز      

   يتم استغالل أسبوع التقويم التشخيصي المنصوص عليه في بداية تدرج مرحلة تعليمية أو سنة دراسية على النحو     
  :اآلتي

  السنة األولى متوسط مثال ـ وبالنظر إلى ـ بالنسبة إلىبالعودة إلى الكفاءة الشاملة لنهاية مرحلة التعليم االبتدائي     
  أهم موارد اللغة المقررة في منهاج السنة الخامسة من يقترح األستاذ أنشطة متنوعة تدور حولمركبات هذه الكفاءة     
  :التعليم االبتدائي و التي تتضمن     
  .كان وأخواتها , إن وأخواتها , نسخ الجمل االسمية ـ        
  . األسماء الموصولة , أسماء اإلشارة , ماء الخمسة ـ األس       
  .ـ االستفهام والتعجب        
  .الجموع بأنواعها , المجرد والمزيد , األفعال المعتلة , ـ األفعال الخمسة        
  .ـ رسم الهمزة بجميع أنواعها        



  
 

  .ـ تصريف األفعال المعتلة        
  .والممدودة صورة المقـ األسماء المنقوصة        
  .ـ عالمات التأنيث        

  للوقوف على مدى تحكم ) برنامج السنة الخامسة االبتدائية ( ينصب التقويم التشخيصي على هذه الموارد القبلية    
  .وربطها بالموارد الجديدة التي يتطلب إرساؤها في السنة األولى من التعليم المتوسط , المتعلمين فيها    
الموارد الجديدة  السابقة ال يجدون صعوبة في بناءمبدأ التدرج فإن المتعلمين المتحكمين في المكتسبات  ووفق   

  .وإرسائها
   فإنهم يصنفون إلى فئات حسب ,  أو متحكمين جزئيا أنهم غير متحكمين, أما الذين ثبت بالتقويم التشخيصي    
  .الملحوظ لتسهيل عملية المعالجة  النقص    
  :لبا ما تكون هذه الفئات مصنفة حسب اآلتي وغا   

  ـ المتحكمون تحكما معتبرا  1     
  .ـ المتحكمون تحكما جزئيا  2     
  . )انعدام التحكم ( ـ غير المتحكمين  3     

  
  :وعليه فالمعالجة تكون حسب هذه األنماط الثالثة    

  .عض المالحظات والتوجيهات العملية يمكنها تدارك النقص الطفيف بتقديم ب:الفئة األولى        
  التمارين التطبيقية المركزة لتعزيز رصيدها المعرفي والوصول بها إلى القدرةتتطلب مجموعة من : الفئة الثانية        

  .على التجنيد ثم التحكم فالتحويل                      
   د السابقة قبل االنطالق في بناءرجة التحكم في الموار تتطلب جهدا كبيرا من أجل الرفع من د: الفئة الثالثة        

   .الجديدة  الموارد                   
  

  .قصد اكتشاف مدى قدرة المتعلم على التجنيد والتحكم والتحويل للمكتسبات القبلية  طبيقيةنماذج ت   
  وعلى أساسها, السابقة للمتعلمين  المكتسباتهذه التطبيقات أو التمارين هي التي تسمح لألستاذ بتشخيص         

  .إلى انعدام التحكم , إلى تحكم جزئي , من تحكم أدنى , يحدد الفئات المستهدفة بأنماط المعالجة         
  

  .وضعية مقترحة لالسترشاد :مالحظة   
  :نص الوضعية            

      
  :قائال , قص أحمد على زمالئه حكاية مؤثرة         

  ...وكنت أستأنس به , جميل يأتي إلى حديقتنا كل يوم من أيام فصل الربيع . كان عصفور  «. ...       



  
 

   انتظار هذا ليس لدي ما أفعله سوى ... حتى صار واحدا من أصدقائي المفضلين , ما أجمله وما أجمل ريشه      
   .الذي أصبح وجوده في حديقتنا شيئا مألوفا , الجميل  الوافد     
  ,العذبة  وأتلهف لالستمتاع برشاقة جسمه وجمال ريشه وزقزقته,في يوم من األيام خرجت باكرا أنتظر مجيئه و      

  ,وطال االنتظار  ,فأمسيت مهموما لفراقه , وأضحى ذلك يحيرني , وحز غيابه كثيرا في نفسي , لكنه لم يأت    
  .أال ليت الربيع يعود قريبا   :فقلت , فصل الربيع وظل طيفه يالزمني إلى أن تيقنت أن العصفور هاجر بانتهاء    
  .» .. لعل يعود معه عصفوري الجميل     

   : التعليمات 
  .ـ حدد الشخصيات التي صنعت أحداث القصة  1         

  .ـ حدد مكان القصة وزمانها             
  ـ من الموصوف الرئيس في هذه القصة ؟            
  .ج من النص جملة تشتمل على صفة وموصوف ـ استخر             
  .ـ حدد الجمل التي دخلت عليها األفعال الناقصة في النص             
  هي أم فعلية ؟اسمية , ـ ما نوعها ؟             
  .ـ جرد الجمل من األفعال الناقصة وأشكلها شكال تاما             
  ـ ما سبب تغير حركات إعرابها ؟             
  .   ـ في النص أسماء إشارة  و أسماء موصولة حددها             

  .ـ استخرج من النص عبارة تدل على التعجب  2         
  .ـ بين أجزاء التعجب فيها             

  ) .األزهار , السماء , البحر : ( ـ أنشئ على المنوال تعجبا مما يأتي             
  .حددها وبين أداة االستثناء , على االستثناء ة تدل ـ في النص عبار             

      ) .    غير و سوى ( ـ أنشئ جمال تكون أداة االستثناء فيها             
  .ما اللفظ الذي استعمل للداللة على هذه األمنية ؟ حدده . ختمت القصة بأمنية ـ  3         

  ؟) ليت ( بم تعلل التغيير الحاصل بسبب حذف . لها شكال تاما وأشك) ليت ( ـ جرد الجملة من اللفظ             
  لعل ؟, لكن , كأن , أن , إن ) : ليت ( ـ ما عالقة الحروف اآلتية بـ         
  .ـ أنشئ جمال تتصدرها هذه الحروف         

  .صل وأخرى تقدر فيها الهمزة بالو , الكلمات التي تظهر عليها همزة قطع ـ استخرج من النص  4  

  : أنشطة المعالجة        
  المتعثرين دراسيا والذين يعود سبب تعثرهمهي مجموعة من اإلجراءات والتدخالت الهادفة إلى دعم المتعلمين       

  .إلى عدم التحكم في بعض المكتسبات القبلية       
  التشخيصي الذي يجريه لهذا الغرض تقويم تبنى هذه األنشطة انطالقا من األخطاء التي يالحظها األستاذ بعد ال          



  
 

  .وعلى إثرها يتم بناء المعالجة        

 : أنماط المعا لجة التربوية  

    ثّمة أربعة أنماط من المعالجة تتراوح من المعالجة البسيطة إلى المعالجة المرّكبة ، و نركز على ثالثة أنماط التي       
  .األستاذ عمل  تدخل في       
       

  : أ ـ معالجة تعتمد الّتغذية الّراجعة

 تصحيح المتعّلم في الحين،   ـ     

 . ) أو تصحيح متعّلم آخر ألستاذتصحيح ا(مقارنة الّتصحيح الّذاتي بتصحيح يقّدمه طرف آخر ـ      

 : ب ـ معالجة تعتمد اإلعادة واألعمال اإلضافية

 مراجعة مضامين معّينة من التعّلم، ـ    

 إنجاز تمارين إضافّية لدعم المكتسبات وتركيزها،   ـ    

 مراجعة المكتسبات القبلية  ـ    

 : تعتمد استراتيجيات تعّلم بديلة جـ ـ معالجة

 اعتماد طرائق تربوية بديلة قصد إرساء المكتسبات القبلية للموارد الجديدة ـ      

  ...) ةاعدأو من األمثلة إلى الق ةاعدمن الوضعّية إلى الق( المكتسبات اعتماد طرائق تربوية بديلة قصد إرساء  ـ      
 

 : د ـ تدّخل أطراف خارجيين

      المختّصون في تقويم الّنطق أو أطباء العيون أو الّسمع أو أطباء (الّلجوء إلى أطراف من خارج المؤّسسة التربوية     
   مثل الّنطق أو الّسمع أو البصر أو (في التعّلّ◌م  من أجل تصحيح اضطراب ما في السلوك أو خلل ما...) الّنفس    
       ....) القراءة عسر    

 : تحديد الصعوبات وعمليات التدخل العالجي     

 :أ ـ الصعوبات     

 . ة عن عدم امتالك المعارف و المهارات المساعدة في بناء المفهوم المستهدفمجالصعوبات الناـ        

 . ة عن عدم استيعاب و بناء المفهوم المستهدفمجاالصعوبات الن ـ       

 . ة عن عدم القدرة على توظيف المفهوم المستهدفمجالصعوبات النا ـ       

 : التدخل العالجيب ـ    

  تقديم وضعيات لبناء المفاهيم األساسية المساعدة على اكتساب المفهوم الجديد و اعتماد التغذية الراجعة كنمط ـ       



  
 

  .للمعالجة                

 تقديم وضعيات تعلمية تسمح بتعديل المسلك التعلمي أي اعتماد النمط الثالث من أنماط المعالجة التربوية ـ        

 تقديم وضعيات تقييمية بسيطة لتوظيف المفهوم الجديد ـ        

  
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
 

 المقاربة النصية

 

يارا بيداغوجيا يقتضي الربط بين التلقي واإلنتاج، وبالتالي النظر إلى اللغة باعتبارها نظاما ينبغي اخت عدّ تجسيدا للمقاربة النصية التي تُ   

يعتمد على استثمار الموارد اللغوية المختلفة في كل  ،إدراكه في شموليته، تنفذ النشاطات األساسية في اللغة العربية وفق منظور تكاملي

ومن هذا المنطلق، يدلي المنهاج بمجموعة من التوصيات المتصلة بتنفيذ . لها في إنتاجاتهقصد إدماج المتعلم لها واستغال ،منها

ق في تدريسها ، تتخذ المقاربة النص محورا أساسيا ، تدور حوله جميع فروع اللغة ، فهو المنطل  .النشاطات األساسية في اللغة العربية

  كفاءاتها ، واألساس في تحقيق

وبهذا يصبح    ى التي تظهر فيها كل المستويات اللغوية ، الصوتية ، الداللية ، النحوية ، والصرفية ، و األسلوبية ، انه يمثل البنية الكبر  
  .النص محور العملية التعلمية ، من خالله تنمى كفاءات ميادين اللغة األربعة ، االستماع ، التحدث ، القراءة ، الكتابة 

 والمبادئونعني بالمقاربة مجموع التصورات  . مقاربة زائدا نص :اربة النصية المركب من لفظتين وعلى هذا األساس يتضح مفهوم المق  

واالستراتيجيات التي يتم من خاللها تصور منهجية تقرب بين جوانب عدة في موضوع منوع تجمعه روابط لغوية ، ومؤشرات مقامية 
  .محددة 

المستوى الداللي  :ة تناول النصوص بأسلوب متكامل ، لمستويات النص اللغوية منها نعني بها طريقالمقاربة النصية اختيار منهجي ، و 
 –اإلثبات  –التقييم  –الحكم ( مثل  ومؤشراته    ويتعلق بالمعجم اللغوي ، والدالالت الفكرية ، واألسلوبية وأنواع الخطاب وأنماطه  :

ويقصد به الجانب التركيبي لوحدات الجملة التي تشكل  :) التركيبي (  لنحويالمستوى اـ  ) .المقارنة  –الموازنة  –التصور  –اإلقناع 

 ولقد استوفت الدراسات اللغوية العربية الجملة حقها من هذه الناحية وتمكنت) الوظائف النحوية ( تسميته  على ، اعتدنا  سقياتجانسا 

وفيه نقف على  : لنصمستوى اـ      .الوظيفية للكلمات فيها  من خالل النحو ضبط قواعد ، ومعايير غاية في الدقة ، تفصل األدوار



  
 

وكيفية سير النصوص حسب الوضعيات المختلفة ، إذ  مفهوم نحو النص ،فهو يمثل القواعد التي تتحكم في بناء النص ، ونظام الخطاب 
 .وتحمل رسالة هادفة  يعتبر النص مجموعة جمل مركبة مترابطة تحقق قصدا تبليغيا 

  .النص هو وسيلة لفهم النص ، وإدراك تماسكه ، وتسلسل أفكاره وأساليب التعبير والتواصل فيه إن نحو
تقصد لذاتها ، بل يُدرك بها نظام اللغة ، والدور الذي تؤديه قوانينه في مختلف أنماط  والمقصود بنحو النص تلك القواعد اللغوية التي ال

  .دراك تماسكه ، وتسلسل أفكاره وأساليب التعبير والتواصل فيهنحو النص هو وسيلة لفهم النص ، وإ .النصوص 

اط والمقصود بنحو النص تلك القواعد اللغوية التي ال تقصد لذاتها ، بل يُدرك بها نظام اللغة ، والدور الذي تؤديه قوانينه في مختلف أنم
  النصوص
     

  : المقاربة النصية في تحقيق أهداف المقطع التعلمي ـ أهميةــــ
 .بنفسه ، انطالقا من عمليتي المالحظة واالستكشاف  تعلمانهساعد المتعلم على اإلسهام في بناء ت    ـ   

 )التركيبية ، الداللية ، التذوق  المعجمية،( مكنه من دراسة النص دراسة شاملة في مجاالت عدة ت  

 .في تقدير األمور ، والحكم على األشياء  النقد وإبداء الرأي ، ويربى على استخدام العقل مبادئيتفتح على ـ  

  ويتفاعل مع اآلخرين  التعبير و التواصل الشفهي و الكتابي ، فيتمكن من اإلفصاح عن أفكاره ومشاعره ،  إلىتنمي لديه الميل ـ  
 .بصورة ايجابية 

  قش ، يطلب الكلمة ويصغي إلى تجعل المتعلم يتولى بنفسه عملية التعلم ، يشارك في تكوين نفسه ، يحاور ويناـ        

   ..غيره ، يتنافس في بذل الجهد ويتعاون مع أقرانه في مجموعات            

 .تثري رصيده المعرفي ، وتعزز خبرته السابقة بإضافة تعلمات جديدة توسع لديه دائرة معارفه ـ         

 أنشطتها  أن اللغة وحدة متكاملة مترابطة في فروعها و إلىتنبهه ـ         

  .تعزز ثقة المتعلم بنفسه ـ          

  خطوات المقاربة النصية في تناول أنشطة المقطع التعلميــــــ 
 :مرحلة المالحظة أ ــــ 

 ) وضعية االنطالق ( يتعرف على النص انطالقا من القراءة النموذجية والقراءات الفردية تصور عام لمفهوم النص            

 :ة بناء التعلم مرحلب ــــ   

    ، يذلل ) أفكار ، معلومات عن النمط  ، خطاطات (يكتشف مفاهيم النص ، ومفرداته وتراكيبه ومعطيات مختلفة        

   وليس ( بغرض خدمة الفهم  ةالصعوبات اللغوية في الجمل والعبارات بالرجوع إلى قواعد اإلعراب والقوالب الصرفي       

  . )الصرف كهدف قواعد النحو و         

  

 :مرحلة تعميم االستعمالج ــــ   

   داللة األفعال ، وظائف الجمل الفعلية ، وظائف الجمل االسمية ، ( يرقي أداءه ، ويستثمر المقروء في بعض جوانبه            

  ..) استعمال الروابط ، القرائن الخطية ، مؤشرات النمط            

   : ويةنشطة اللغاألبالمقاربة النصية   ـ عالقة



  
 

   يعتبر النص محور جميع عمليات التعلم في أنشطة اللغة العربية ، فهو المنطلق في تدريس أنشطة النحو والصرف         
  .واإلمالء والمعلومات األدبية ، ومجال لمحاكاة التعابير اللغوية وعبارات التذوق األدبي وغيرها         
   بجميع متطلبات التعلم ، فالظواهر اللغوية النحوية والصرفية مثال تقدم من خالل نصوص في ي ال غير أن النص        
   تكون كافية ، إذ نادرا ما يتهيأ للنص الواحد أن يستوعب  متنوعة موظفة في سياقها اللغوي ، لكن هذه الطريقة ال        
  :شكلة نقترح على المعلم اللجوء إلى ولتجاوز هذه  المجميع قواعد الموضوع النحوي أو الصرفي         

  .ـ تكييف بعض الجمل لتناسب الظواهر اللغوية المقصودة            
  .ـ إضافة بعض األمثلة لإلحاطة بجميع أحكام الموضوع وقواعده            

 
 
 
  

  أ7��ط ا���Dص            

  :تعريف النمط 
  .قصد تحقيق غاية المرسل , النص وإخراجه هو الطريقة التقنية المستخدمة في إعداد         
  .ولكل نمط بنية وخطاطة تتالءم مع الموضوع المطروح , لكل نص نمط يتناسب مع موضوعه        

  :هدف النمط 
  وال شك أن توظيف األنماط, توظيفها إن األنماط تساعد على إيصال الفكرة عندما يحسن المرسل       

  .طلب مهارة في الصياغة الفنية وأساليب الكتابة وإتقان الربط بينها يت      
  :تداخل األنماط 

  أما إطالق النمط. يستخدم المرسل عادة عدة أنواع من األنماط حيث يندر وجود نص أحادي النمط       
  .فيكون للنمط الغالب أو الرئيس فيه , على نص ما       
  وهذان النمطان . أو الحواري أو كليهما  قد يتضمن النمط الوصفي, فالنمط السردي مثال       
  .يساعدان على إبراز القصة المبنية على النمط السردي ) الوصفي والحواري (       

  ,وكذلك النمط التفسيري يحتوي النمط اإلخباري الذي يساعد على توضيح األفكار وشرحها        
  .الحجاج يه علوإبراز المواقف المتباينة في النمط الذي يغلب        

  :األنماط ومؤشراتها 
  :والجدول اآلتي يبين ذلك . كل نمط من األنماط ينفرد بمؤشرات تميزه عن غيره        

    هــــــمؤشرات    هــــــتعريف  النمط

  .ـ ظروف الزمان والمكان   السرد هو نقل أحداث أو أخبار من الواقع  



  
 

  
  

  السردي 

  في إطار , أو نسج الخيال أو من كليهما معا 
     .فنية زمان ومكان بطريقة

   ,السرد تتسلسل فيه األحداث تسلسال زمنيا
  .يرتبط بعضها ببعض بعالقات زمنية منطقية 

مني في نقله نه يركز على مسار ز أي أ
   . لألحداث

  .ـ أفعال الحركة 
  .ـ الجمل الخبرية 

  .ـ األحداث 
  .األحداث الماضية ـ الماضي لسرد 

  رئ في خضم األحداثع يضع القاـ المضار 
  .ـ أدوات الربط 

  ) .بنيتها ( ـ خطاطة القصة 
  ,البطل, المرسل : وامل الستة ـ خطاطة الع

العدو , المساعد, المرسل إليه , المهمة     
.   

  
  

  هـــــــمؤشرات  هـــــــتعريف  النمط

  
  
  

  الحواري

  أو, الحوار في اللغة حديث يجري بين شخصين 
  ويتصف بالحركة, أو كتابة  ويكون مشافهة, أكثر 

  ويتلون بتلون المواقف, والتقطع والعبارات القصيرة 
  من تعجب واستفهام ونفي ورفض ودعاء وطلب

  ,وقد ينحدر إلى مستوى الثرثرة ..... وأمر ونهي 
الجدل  وأوقد يرتقي إلى مستوى المناقشة العلمية 

  وينقسم إلى حوار مباشر وغير.اختالف اآلراء  عند
  . مباشر

  .ـ بروز ضمائر المخاطبة 
  .ـ الجمل القصيرة 

  .ـ عالمات الحذف 
  

  
  
  
  
  
  

  التوجيهي 
  األمري

  تواصلي يرمي إلى توجيه التعليمات إلى هو أسلوب 
  أو حركة , فئة من الناس ودعوتهم للقيام بعمل معين 

  .أو اتخاذ موقف أو تنفيذ أمر 
  

  ....) .النهي , ألمر ا.( ـ كثرة الجمل الطلبية 
  .التحضيض , العرض , ـ االستفهام 

  ـ استعمال أسلوب التحذير واإلغراء في مجالي
  .إياك والسرعة : التخويف والترغيب مثال     

  ـ استعمال الفعل المبني للمجهول بدل األمر 
للتركيز على الفعل أو لظهور الكاتب بمظهر  

  الحياد
  تفيد الطلب بشكلـ استخدام بعض التعابير التي 



  
 

  اإليعازي 
  اإلرشادي

  .....من األفضل أن : ملطف مثال   
  الرجاء : ـ استعمال المصدر وسيلة للطلب مثال 

  .عدم التدخين     
  أي حذف ( ـ يتم الطلب بواسطة أحرف الجر 

  .إلى األمام : مثال ) فعل الطلب    
  .,المتكلم  بروز ضمير المخاطب وـ 

    .ـ وظيفة الكالم تأثيرية 

  
  
  
  
  
  
  

  هـــــــمؤشرات  هـــــــتعريف  طالنم

  
  
  
  

  الوصفي

  
  ،يعتمد الوصف أساسا على بنية خاصة  

    !1 ا��T8 . و يستخدم الصفات واألحوال

 ا�.�ر13، ا����& �8رة 7�# ھ� ا5دب
1� ا����رات و ا�5)�ظ $Fل �J أوا��ا$
Oراتو وا��������?kم ا�1�ّ ا��ى (��  

  o &�ا�� و �ما�
?ّ  ��ى ا��5ان ���م ا5د
  .ا���?��1 ��ى

  ـ بروز أسماء الذات وأفعال الجوارح وأفعال 
  .الحركة     

  .ـ بروز الجمل االسمية 
  .ـ النعوت 

  .ـ الظروف المكانية 
  ي وصف الطبيعة الحيةف.( ـ الظروف الزمانية 

  ) .أو المتحركة    
  في وصف الطبيعة الحية( ـ األفعال المضارعة 

  ) .أو المتحركة     
  .الحقل المعجمي المتعلق بالحواس الخمس ـ 

  
  
  
  
  

الحجاج هو أسلوب تواصلي يرمي إلى إثبات قضية 
  أو, أو اإلقناع بفكرة أو إيصال رأي , أو دحضها 

  من خالل األدلة ,السعي لتعديل وجهة نظر ما 
  .والشواهد 

  .ومن أنواعه الدحض اإلقناع والموازنة 

  من قبل ) نحن , أنا ( ول ـ استخدام الضمير األ
  المرسل باتجاه المرسل إليه من خالل الضمير   
  ) .أنتم , أنت ( الثاني    

  .ـ تنامي األفكار 
  :ـ الروابط المنطقية 



  
 

  
  

  الحجاجي

  , حتى , منذ , بعد , قبل : ( أ ـ الروابط الزمانية    
الفاء , الواو , ثم , حاال , عندما , في أثناء       

.(  
   ...)ألن, بالفعل  ,بما أن ( سببية ـ الروابط الب  
  ..)لذلك , أيضا  ,إذا :ج ـ الروابط االستنتاجية  
  شرط  , في حال , إذا : ( د ـ الروابط الشرطية  

  ) .تبعا , حسبما , لنفترض , أن      
  ,خوف أن , من أجل : ( الروابط الغائية  هـ ـ 

  ) .لكي , لغاية ما , للوصول        
  ,نظير , شبيه , كما : ( التشابهية  و ـ الروابط 

  ,بمقدار , بالتساوي , الكاف , مثال , مثل        
  ) .سواء , كذلك , هكذا        

  
  
  

  مؤشراتـــــــه  تعريفـــــــه  النمط

  يتناول فيه المرسل فكرة أوهو أسلوب تواصلي   التفسيري
  ظاهرة يفسرها ويشرحها باالستناد إلى الشواهد 

  .ن والبراهي

  االستنتاج, المالحظة : ـ بروز أفعال المعاينة 
  .الوصف     

  .ـ الموضوعية في الطرح 
  :الحقل المعجمي المناسب للمادة أو الموضوع ـ 
  ) .بيانات , أرقام , مصطلحات علمية (   

  .ـ التركيز على األدلة والوقائع واألمثلة 
  .ـ استخدام ضمائر الغائب 

  
  

  : ا��
اءةأ�7اع               
  :تنقسم القراءة من حيث أنواعها إلى قسمين أساسيين                  

  :أ ـ من حيث الشكل                 
����ـ  1              Dاءة ا�
  يدرك, قراءة ليس فيها صوت وال همس وال تحريك لسان أو شفة ) : السرية (  ا��

       دون االستعانة بعنصر , من خالل انتقال العين فوق الكلمات والجمل القارئ المعاني واألفكار                   



  
 

   .ويدرب عليها بدءا من نهاية الطور األول االبتدائي غالبا  .الصوت                  
  :يتدرب المتعلم على امتالك آليات استخدامها من خالل                   
  .ادر بقصد التسلية ـ قراءة القصص والنو                   
  .ـ قراءة اإلعالنات والالفتات والرسائل والبرقيات                   
  .ـ قراءة الصحف                   
  .ـ القراءة في المكتبات العمومية                   

  ,اة ضبطه وفهم معناه مع مراع, هي القراءة التي ينطق بها القارئ بصوت مسموع :  ا��
اءة ا���
�ـ  2           
  :ويتدرب المتعلم فيها على . وبذلك تكون أصعب من القراءة الصامتة                  
  .ـ القراءة الخالية من األخطاء                  
  .ـ احترام مواقع الوقف التي تكتمل عندها الفكرة                  
  .ـ استخدام النبرات الصوتية                  
  .ـ األداء الجيد وحسن التذوق                  

  
  

  :وهي تفيد في                
  .ـ قراءة البيانات واألخبار واإلرشادات                     
  .ـ إلقاء الخطب والمحاضرات والقصائد الشعرية واألناشيد                     
  .دوات واالجتماعات ـ عرض محاضر الجلسات والن                    

  :  ا��
اءة ا�:����ـ  3         
  وأداة , كونها وسيلة للفهم من جهة , القراءة السمعية نوع جديد من القراءة ألنها تجمع بين أمرين               

  .لالتصال اللغوي بين القارئ والسامع               
  ا العمليات العقلية التي تتم في كلتا القراءتين الصامتة المعتمدةتصاحبه, وهي تمثل القراءة باألذن                 

  .والجهرية المعتمدة على اليد واللسان , على العين              
  .يدرب المتعلم على فن االستماع بدءا من رياض األطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية             

  
  : �z�R J ا���فب ـ     

  :ويشترط فيها , هي القراءة التي تعتمد في المدارس بقصد التعلم : لقراءة للدراسة ـ ا 1          
  .ـ التريث في التعلم                  
  .ـ االنتباه والفهم                  
  .ـ اإللمام بجوانب الموضوع                  



  
 

  .بنية النص وطريقة كتابته ـ الوقوف على األفكار األساسية لغرض اكتشاف                  
�تـ  2         ���  :وهي القراءة التي تعتمد في :  ا��
اءة ���= ا���

  . أو بحث في موضوع معين , ـ إعداد مشروع                 
  . ـ رصد المعلومات وتسجيلها                 
  .ـ انتقاء المعلومات وتصنيفها                 

  ,أشرطة مسموعة , جرائد , مجالت , كتب . ( ا من سندات مكتوبة أو مسموعة أو مصورة انطالق            
  ) .أفالم مصورة             

  ,قراءة : مثل , هي القراءة التي يقصد بها البحث عن معلومات بشكل سريع :  ا��
اءة ا�:
��ـ  3       
  والبحث عن معاني المفردات اللغوية في المجمعات , والعناوين , وقوائم األسماء , فهارس الكتب             
  . ودفاتر الهواتف            

  

 ا�ا����ط�ت ـ  - 5 – 9�l��(D   

  هي حصص تربوية ذات ارتباط بالمواد الدراسية ، تكمل األنشطة الصفية وتعززها لتحقيق األهداف المدرسية المسطرة ، وهي أعمال 
  هم في فضاءات متنوعة حسب إمكانات كل مؤسسة يدتهم ، وبتوجيه من منشطإدماجية يمارسها المتعلمون بإرا

  .كما تجري خارج المؤسسة..قاعة خاصة ،مكتبة ، مطعم، ملعب ، حديقة ،: ( تربوية 
  تمثل الجانب التطبيقي للحصص الدراسية النظرية التي تجرى داخل ةوهذه األنشطة ليست حصصا ترفيهية وإنما هي حصص دينامكي

  الدراسة ،تساهم في تنمية معارف المتعلمين وخبراتهم ، وتهيئهم لمواجهة الحياة ، وحل المشكالت بصورة عملية ، وتنمي  حجرة
  لديهم مختلف االتجاهات اإليجابية، كحب االنتماء للوطن ،و تقدير العمل التعاوني ،واحترام العمل اليدوي ، والتسامح وتقبل اآلخر

  .وتبعدهم عن االنحراف ،وتصقل مواهبهم وشخصياتهم ...سؤولية والنقد، البناء وتحمل الم

ولكي تكون النشاطات غير صفية مثمرة ، وامتدادا طبيعيا للنشطات الصفية البد أن تسطر في برامج محددة ضمن 
  شاطمشروع المؤسسة ، وأن يهيئ لها الفضاء المناسب  ، ويتاح الوقت الكافي إلنجازها ، وأن يشارك كل متعلم في ن

  ...أو أكثر من هذه األنشطة سواء أكانت ثقافيه أم أدبية ، أم علمية، أم دينية أم رياضية
  :ومن أهم األنشطة غير الصفية التي تنمي كفاءات ميادين اللغة العربية في التعليم المتوسط هي 

  :نشاط المطالعة الموجهة  -1
مداركه ،ويدربه على مهارة القراءة بمختلف أشكالها مع  نشاط المطالعة الموجهة يحبب القراءة إلى المتعلم،ويوسع

  ...اإللمام بالمقروء ، ويثري رصيده اللغوي بمختلف المفردات واألساليب 
  :نشاط اإلذاعة المدرسية  -2

في هذا النشاط يتدرب المتعلم على مهارة البحث عن المعلومة ، والتنظيم والتلخيص والجرأة على اإللقاء ، وإدماج 
  ...ف الموارد، وجودة النطق، وتنمية مهارة االستماع مختل

  :المسرح المدرسي  -3



  
 

من الوسائل التربوية التي تساعد على نمو شخصية المتعلم في مختلف جوانبها نشاط المسرح المدرسي، فهو يمد 
وينمي لديه مهارة المتعلم بمختلف المعلومات ، ويدربه على جودة التعبير وتلون الصوت تبعا لما يقتضيه المقام، 

  .. ةاالستماع والمواقف اإليجابي
  :المدرسيةة افالصح -4

يهيئ هذا النشاط فرص العمل التعاوني ، ويدفع المتعلمين إلى القراءة الموسعة بحثا عن المادة الصحفية ،وتنظيمها 
للغوية ،وينمي لديهم كفاءة ونقدها، وطريقة عرضها وأساليب التعبير عن محتوياتها ، وهو إلى ذلك يزودهم بالمعارف ا

وثمة نشاطات .التواصل من خالل تعاليقهم ،وموضوعاتهم التوجيهية والنقدية ، واألدبية واإلعالمية ، وتحاليلهم المتنوعة 
أخرى تخدم مختلف ميادين اللغة العربية كالنوادي العلمية واألدبية والرحالت االستكشافية،والجمعيات  ةصفي غير

  .حماية البيئة  الثقافية وجمعية
  إلدماج المكتسبات اللغوية وتطوير ميادينها وذلك عن طريق المشاريع الهادفة والمناسبة امالئم الصفية مجاغير التعتبر النشاطات 

فاالستعمال اللغوي عن طريق النشاط المسرحي يوفر فضاء مناسبا للتدرب على النطق السليم لمستويات المتعلمين  و نشاطاتهم ،
كما يساعد على تطوير قدرة االستماع الجيد المؤدي إلى فهم معاني النصوص ،والتفاعل   للمواقف التعبيرية ، ة التنغيم المناسبومراعا

  .معها  واتخاذ المواقف في شأنها 
  يفوعلى مستوى اإلنتاج الكتابي فإن بطاقات المالحظة الموظفة خالل الزيارات العلمية والتربوية ، فإنها تساعد على توظ

  .اللغة في االتجاه الصحيح وفي مختلف وضعيات الحياة لتجاوز الصعوبات المطروحة 
كما أن النوادي المختلفة تسهم في دفع المتعلمين إلى اإلنتاج الكتابي ، وإبرازه في المجلة المدرسية بالتجنيد المستمر للمكتسبات      

  .المختلفة 
  يا لجميع األنشطة ، ال بد من أن تأخذ المكانة المالئمة لها في إطار الحجمصفية امتدادا حقيقغير الوحتى تكون األنشطة 

  .الساعي األسبوعي ، ويستغل توقيتها من خالل تخطيط هادف يحقق التكاملية بين جميع المواد 
  

  :ـ النشاطات التي تخدم ميادين اللغة العربية  1ـ  9 
  :ـ فهم المنطوق وتناول الكلمة   1ـ  1ـ  7        

  .ـ المجموعات الصوتية                    
  .ـ اإلذاعة المدرسية                    
  .ـ المسرح المدرسي                    

  :ـ فهم المكتوب واإلنتاج الكتابي  2ـ  1ـ 9         
  .ـ المكتبات                  
  .ـ النوادي المختلفة                  
  .ـ ملء بطاقات المالحظة أثناء الزيارات والمهام المتعددة                  
  .ـ إنتاج دالئل                  
  .ـ إنتاج لوحات إشهارية                  
  .ـ نوادي المراسلة                  
  .ـ تحضير الحفالت                  



  
 

  .  تعاليق بسيطة تستعمل فيها الوسائل التكنولوجية إنتاج أشرطة مرفقة ب( ـ إنتاج سمعي بصري                 

           ونخلص مما تقدم أن النشاطات غير الصفية وسيلة عملية لممارسة اللغة واكتساب مهاراتها،باستخدامها في         
  واألساتذة على  ارة مناحي الحية المختلفة ،والبد أن تحظى بالعناية في مشروع المؤسسة، وأن تتعاون اإلد               
  .إنجازها               

  

9 – 6 - J  ـ ا��-�
  

  تواجه النظم التربوية تحديات متعددة لعل أهمها تحديد دور المدرسة ووظيفتها في المجتمع ، وتعزيز حق الجميع في االلتحاق     
  .، وتنمية قدرتهم على مواصلة التعلم بالمدرسة ، والتقليص بين النتائج المدرسية وتحسين أداء التالميذ جميعهم     

  ولمواجهة هذه التحديات يتطلب األمر تكوين جميع القائمين على العملية التربوية تكوينا يساير متطلبات اإلصالحات      
  .التربوية الجديدة في المناهج الدراسية     

  ى عملية التغيير التي يجريها النظام التربوي من جهة ،فقد ثبت أن التكوين عامل أساسي يعزز انضمام األطراف التربوية إل    
  ويطور تمثلهم لعملهم من جهة ثانية ويجود ممارساتهم التربوية من جهة ثالثة ، ويضمن للمدرسين نقل الكفاءات المكتسبة     
  .إلى داخل األقسام من جهة رابعة    

  :ا عالقة بإعادة كتابة المناهج ما يلي من بين المحاور التي يركز عليها في التكوين والتي له    
  : ـ التعريف بمكونات المنهاج  1ـ  8

  .ـ المالمح ـ جدول الموارد المعرفية والمنهجية ـ القيم والكفاءات العرضية والمحاور المشتركة بين المواد         
  .كلة لتوجيه وضبط التعلمات ـ جدول البرامج السنوية ـ مخطط التعلم لتنمية الكفاءة ـ الوضعية المش        
  .ـ الوضعية الجزئية التعلمية ـ الوضعية الجزئية لتعلم اإلدماج ـ وضعية إدماج المركبات         
  ـ الوضعية المركبة لتقويم اإلدماج ـ المعالجة البيداغوجية ـ استعمال الوسائل التعليمية ـ الصعوبات التي        

  علم في نشاط اللغة العربية وطرق معالجتها تواجه المعلم والمت           
  ) .البنائية ، المقاربة النصية ، المشروع البيداغوجي ( ـ طرائق التدريس         

  

  :عامة تؤطر كيفية إعداد برنامج تكويني قائم على مفهوم اإلنتاج في أرض الواقع تربوية ـ توصيات  2ـ  8
  .ن قصد تحديد التغيير المتوقع إحداثه على أرض الواقع أ ـ االستناد إلى تحليل حاجات التكوي    
  :ب ـ ضبط الكفاءات المزمع تنميتها لدى المتكونين     

  .ـ صياغتها بدقة لتالئم مستوى المشاركين           
  .ـ االقتصار على كفاءة أو كفاءتين في كل دورة تكوينية           

  .جازه في نهاية التكوين للتحقق من درجة تمكن المشاركين من الكفاءات المستهدفة ج ـ تحديد النشاط االندماجي المقرر إن   
  :د ـ العروض واألعمال داخل الفرق    

  الوقت لألعمال داخل المجموعات الصغيرة ، فالمشاركون ال يكتسبون الكفاءات إال إذا توفرت لهم ¾ـ  تخصيص         

  .قرص العمل واإلنتاج            
  .ـ تجنب العروض الطويلة         

  .ـ ربط العروض وأعمال األفواج باألنشطة االندماجية         



  
 

  :هـ ـ الوسائل  
 . ـ تحديد وتحضير الوسائل الخاصة بكل نشاط         

  .ـ تحديد الزمن المخصص لكل نشاط من أنشطة التكوين         
  :و ـ التقويم  

 يير والمؤشرات الخاصة بكل مشروع لمعابرمجة تقويم التكوين وفق ا        

 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
  


