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ّ
محتويات املذكرة التوجيهية
 -1مقدمة
 - 2الدروس غير الواردة في املنهاج املعاد كتابته للطور الثالث من التعليم املتوسط  -السنة الرابعة .
ّ
املتضمنة في الكتاب الحالي.
 -3الدروس
ّ
 -4املخطط التعلمي املعتمد لتناول املقاع التعلمية وفق املناهج املعاد كتابتها لتنمية الكفاءات املرصودة في املنهاج.
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مقدم ــة
في إطار تحضير املوسم الد اس ي  ،2019-2018وسعيا لضمان جودة ّ
التعليم وتحسـين اددا الرروـوو والديـداغوجي ملواصـلة اصصـاتاا ال ـي واهـ وزا و ارة الررويـة الوطنيـة،
ر
ــاا ــي ادواا عمــم مسـ ّ لة لتســذ تنفيـ
ـاا الســنو ة لدنــا التعلمــاا (لجميـ املــواد هـ ا امل
تضـ املفتشــية العامــة للديــداغوجيا وــين ارــدو املمارســين الرروــو ين امل
ّ
الســنداا امل جعيــة املعتمــدة واملعمــو رزــا فــي م تلــة التعلــيم املتوسـ (املازــاا ،والو يقــة امل ا قــة فــي إطــار ســيرورة املق ـ التعل ــي ،تيــأ ّاهزــا ســم وررجمــة ممكنــة للنرمــام
السنوو مذ ج ة وتحقيق التوا ق واالنسجام ويازا وبين الكتب املدرسية سار ة املفعو مذ ج ة اخ ى
وتماهـيا مـ مـا تـ ّـم العمـم وــّ خـا ّ
الســنة املا ـية فــي وـال التقــو م ،تــم اخرـرال م ـ للتقـو م الديــداغوجي  ،ونـ ا امل ـ السـنوو للم اخدــة املسـتم ة لي ومــا اداتــين
سمحان وتحسين اددا الررووو واالرتقا وّ ،عما وأتد محاور اصصال -اتررا ية الفاعلين -
ّ
السنوو لدنا التعلماا:
-1امل
ّ
ّ
م ـ هــامم لنرمــام دراسـ ي ــمذ مشـ وب ت بــوو ،رفىـ ي إ ــك تحقيــق الكفــا ة الشــاملة ملســتوى مــذ املســتو اا التعلميــة ام اخــا مــذ الكفــا اا ال تاميــة للميــادرذ،
و ُ دنــع ع ــك مةموعــة مــذ املقــاط التعلميــة املت املــة ــو القاعــدة ادساســية لتو ىـ املــوارد املع يــة ع ــك املقــاط  ،وىشــار هنــا إ ــك ان هنــام مــذ املقــاط مــا هــو مـ تد وامليــدان و
رنتهي وامتزائّ ،وهنام مذ املقاط ما رتماش ع بش م خ ي م جمي امليادرذ املش لة للمادة" اللغة الع بية ع ك سبيم املثا " غير ان املشـررم ويازـا هـو سـيرورة التنـاو وم اتـم
التقو م والتعدرم والعاا
ّ
ّ
السنوو للتعلماا اساسا لي ون اداة رئيسة للتحكم في مةاعة م تلف التعلماا ،املع ية واملنججية ولتسذ إدماا القيم و الكفا اا الع ية
و امل
امل صودة في املازاا
ّ
ّ
إمّ و يقة خاصة ش ل ،وتوضح ما رندغي عليمّ ،واصطار ال و رة و يّ املدرس اختياراتّ .ل ا إمّ يع ض هندسة نفيلة وتقدرم التو يحاا ال ي تمكذ املدرسين
السنوو لدنا التعلماا نإج ا عم ي ر اعي عند إعدادا:
مذ خ ا ة املازاا ويس  ،وع ك ه ا ادساس إن امل
 1هي لة ساعد ع ك تحقيق الكفا اا املس ة في املازاا وواس ة و عياا ( عليمة ،إدماجية بش م منسجم ومنتظم
 2املحتو اا نمورد مذ املوارد ال ي ت دم الكفا ة
 3اتررام وتيرة التعلم وخدراا املتعلم واستقاليتّ
 4ال ب وين م تلف امماط املوارد ال ي تؤدو إ ك تأسيس الكفا ة بعد اصدماا والتقو م
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السنوو للتقو م الديداغوجي:
 2امل
موانب لسيرورة إرسا التعلماا والتحقق مذ مما الكفا ة رن لق مذ الكفا ة ال تامية ال ي تؤط ومعارير سم وتقو م التعلماا امل تد ة وم نداا
هو م
وتعدرم وتحسين التعلماا مذ خا املاتظاا والتوجيزاا
الكفا ة املس ة في املازاا وال ي ستزدف الجوامب الثا ة :املع ية ،املنججية والقيمية نما يسم ه ا امل
الرروو ة
3
السنوو للم اخدة املستم ة:
 3امل
رتضمذ عددا محددا مذ الوخفاا للم اخدة تسب الحجم الساعي املمنول ل م مادة ،ستزدف التعلماا املدمةة ال ي تقيس امل نداا الثاث للكفا ة
هو م
ّ
عددرة تظ ع ك نشف التلمي  ،تد ّ ع ك تحكمّ في املوارد وتةنيدها
تتوا وتثمين منت املتعلم ،وذلك ومن عامة
ّ
ّ
ع ك سبيم االستئناس ولألستاذ واس النظ في د توخيتّ وحسب وتيرة تقدم تامي ا في علماوزم
ّإن تحدرد تار خ إمةا الوخفاا جا في امل
اا ودراستزا م ادسات ة والت ص ع ك ت ديق ما جا يزا سيساهم وا هك في ت خية عالية التعلماا والتقو م
مؤند في ادخير ع ك ّان الق ا ة الواعية ل ا امل
الديداغوجي
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أّ -/دروس قواعد اللغة غير الواردة في املناهج املعاد كتابتها :
ّ
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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املواضي
تقدرم املدتدا وجوبا وجوا ا
تقدرم ال نر وجوبا وجوا ا
تقدرم املفعو وّ
ت ف املدتدا وجوبا وجوا ا
الجملة املوصولة
التصغير
اصدغام
اسم التفضيم
صيغ املدالغة
التعجب وصيغة ما ا علّ !
التعجب وصيغة ا عم وّ!
اصغ ا
التح ر
املدل وال م

مالحظات
ال رقدم
ال رقدم
ال رقدم
ال رقدم
ال رقدم
ال رقدم
ال رقدم
ال رقدم
ال رقدم
ال رقدم
ال رقدم
ال رقدم
ال رقدم
ال رقدم
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ّ -2دروس التعبير الكتابي غير الواردة في منهاج مادة اللغة العربية :
ا ّلرقم

املوا ي

1

توسيع فكرة

2

تلخيص نص

3

تقليص نص

4

كتابة نص إخباري

5

الخاطرة

6

االقتباس

7

القصة

8

كتابة قصة

9

أحداث متفرقة

10

رؤوس أقالم

11

المقال االجتماعي

12

نتاوة مقا صتافي

13

نتاوة مقا إه ارو

14

خ دة

15

نتاوة خ دة
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مالحظات

ال رقدم
ال رقدم
ال رقدم
ال رقدم
ال رقدم
ال رقدم
ال رقدم
ال رقدم
ال رقدم
ال رقدم
ال رقدم
ال رقدم
ال رقدم
ال رقدم
ال رقدم
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 - 3الدروس الجديدة للظاهرة اللغوية حسب ورودها في املنهاج املعاد كتابته
ّ
ا ّلرقم
الدروس الجديدة
ع ف النسق
1
ع ف الديان
2
العدد واملعدود
3
التمييز
4
الدد
5
التونيد
6
املمنوب مذ الص ف
7
االستثنا
8
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ّ
املتضمنة في الكتاب الحالي:
 الدروسأ  /نصوص فهم املنطوق وإنتاجه ،وهي:

ّ
عنوان النص

الرقم
01

خلق املسلم

الرقم

رقم الصفحة

ص50

13

ّ
عنوان النص
الزراعة وما الدح

رقم الصفحة

ص84

02

امتصار الثورة الجزائ ة

ص206

14

سيارة املستقدم

ص08

03

ّ
اتب العاملين

ص108

15

املدمية التدرثة

ص19

04

الصتا ة الع بية

ص200

16

ّ
التنوب التيوو

ص193

05

مام ورة جدردة

ص117

17

التوت العصبي

ص77

06

الوطنية

ص127

18

07

جمعياا في مواج ة ال وارث

ص42

19

و كان اولدوميولنغاو
ّ
ادل النشي

ص69
ص228

08

مع نة بعد اخ ى

ص31

20

مو ار املوهدة النادرة

ص58

09

نال يساوو و هزا ذهدا

ص171

21

املوسيقى

ص141

10

الشعب الصيني

ص134

22

هج ة اددمغة

ص219

11

مذ هو ادخوى ؟

ص162

23

ال اسي ي ذلك املتحف

ص100

12

سلق الجدا

ص153

24

املسجد الجام الكدير

ص148

ب  /نصوص فهم املكتوب و هي:
وزارة التربية الوطنية
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رقم

الرقم

ّ
عنوان النص

رقم الصفحة

الرقم

ّ
عنوان النص

01

مذ همائم ال ّ سو ﷺ

ص46

13

الدررو في تياتنا اليومية

ص81

02

ّ
الناش ئ الصغير

ص24

14

امررمت املستقدم

ص15

03

ّ
في التأ ع ك العمم

ص104

15

اخرراب النررد اصلكرروني

ص210

04

الدور التضارو لامررمت

ص196

16

محظوظ امت ايزا اصنسان

ص188

05

ّ
الشدال

ص111

17

ّ
السك و

ص73

06

في سبيم الوطذ

ص123

18

الكسوف وال سوف

ص65

07

القدعاا الزرق

ص38

19

الف ارو الصدور

ص223

08

ال تق وا ادطفا

ص27

20

ّ
الفنان محمد ّتمام

ص54

09

ّ
السمكة الشان ة

ص166

21

ر ال مدتك املوسيقى

ص137

10

الزردة

ص131

22

الجج ة ّ
الس ة

ص213

11

نيف خلقت الضفادب؟

ص158

23

تمقاد

ص95

12

الش م

ص147

24

تدرقة

ص181

وزارة التربية الوطنية

الصفحة

9

سط-
سنة ال ّرابعة -متو ّ
تكييف كتاب ال ّ
ج  /مواضي الظاهرة اللغوية الواردة في منهاج الجيل الثاني للطور الثالث من التعليم املتوسط وهي:
عنوان الدرس
الرقم
الرقم

عنوان الدرس

01

الجملة البسي ة

10

الجملة الواخعة تاال

02

الجملة امل ندة

11

العدد واملعدود

03

الجملة الواخعة مفعوال وّ

12

ّ
التمييز

04

الجملة الواخعة مضا ا إليّ

13

الد ــد

05

الجملة الواخعة نعتا

14

ّ
التونيد اللفظي واملعنوو

06

الجملة الواخعة خنرا للمدتدا

15

املمنوب مذ ّ
الص ف

07

الجملة الواخعة خنرا لناسخ

16

االستثنا ل :إال غير،سوى،عدا ،تاها ،خا

08

ع ف النسق

17

ع ف الديان

09

الجملة الواخعة جواوا للش ط

مالحظات:
ا /رقدم مو وب العدد واملعدود في تصتين ،وحيأ رتناو في التصة ادو ك العدد املف د وفي التصة الثامية رتناو العدد امل نب و العدد املع وف والفاظ العقود
ل /رقدم مو وب املمنوب مذ الص ف في تصتين ،وحيأ رتناو في التصة ادو ك اسم العلم املمنوب مذ الص ف  ،وفي التصة الثامية رتناو الصفة املمنوعة مذ
الص ف وجم التكسير(صيغة منتهع الجموب
ا /رقــدم مــو وب االستثنــا في ــاث تصــص ،وحيأ رتنــاو في التصة ادول ــى املستثنع ل (إال وفي التصة الثامية رتناو املستثنع ل :غير  ،وسوى  ،اما
وزارة التربية الوطنية
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في التصة الثالثة يتناو املستثنع ل :عدا  ،وخا  ،وتاها

ج  /موضوعات اإلنتاج الكتابي ،وهي:
ال خم

املوا ي الواردة في املازاا املعاد نتاوتّ

01

إمتاا مص وصفي

02

امتاا مص توجيهي(1

03

إمتاا مص حجاجي

04

إمتاا مص تفسيرو

05

إمتاا مص توجيهي(2

06

الق ائذ اللغو ة للس د

07

الق ائذ اللغو ة للتوار

08

الق ائذ اللغو ة للحجاا

09

الق ائذ اللغو ة للتفسير

10

الق ائذ اللغو ة للحجاا و التفسير

11

تةنيد الق ائذ اللغو ة للتفسير و الحجاا(إدماا

12
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مص ي رتضمذ الس د و التوار

11

سط-
سنة ال ّرابعة -متو ّ
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13

تحو م مص توارو إ ك س دو

14

نتاوة مص رت للّ التوار
مص ي س دو رت للّ الوصف

15

إمتاا مق

16

إعداد ونا مص مشوش متنوب ادمماط

د  /موضوعات املشاري  ،وهي:
 إعداد مس تية موجزة وتمثيل ا تو اصذاعة امل ئية واصذاعة املسموعة– نتاوة خصة رمرزا يزا التوار والحجاا
– إعداد لوتاا إه ار ة تح ر مذ امل دراا واآل اا االجتماعية ادخ ى
– إعداد م و ة تتناو التقم الدال ي لآل اا االجتماعية و ش ت ا
– إعداد دليم سياحي رحأ ع ك ارة بعض مناطق الجزائ

ماتظة:

وزارة التربية الوطنية
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توجيهات عامة
 -1حرصا على تنمية الكفاءات يختار األستاذ سندا أو أكثر من كل ميدان في املقط .
 -2يكتفي األستاذ بساعتين اثنتين من أسبوع اإلدماج و التقويم.
 لقد ّتم اقتراح تغيير عناوين خمسة مقاع بهدف تكييفها م وحدات الكتاب املدرس ي وهي:
 اآل اا االجتماعية ٌت ّو إ ك خضارــا اجتماعية هعول العالم ٌت ّو إ ك قا اا هعول العالم ّالتلوث الديئي ٌت ّو إ ك الديئة وال ديعة
 الصناعاا ّالتقليدرة ٌت ّو إ ك الصناعاا والفنون
ّ
والسياتة
 الجج ة الداخلية وال ارجية ٌت ّو إ ك الجج ةّ
وتم اإلبقاء على عناوين املقاع الثالثة األخرى دون تغيير كما وردت في الوثيقة املرافقة وهي:
 اصعام واملةتم التضامذ اصنساني العلم ّوالتقدم التكنولوجي
وزارة التربية الوطنية

13

سط-
سنة ال ّرابعة -متو ّ
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صية ر لب مذ ادسات ة اعتماد تقنية ّتحو ّ
 -3رزدف تفعيم املقا بة ّ
الن ّ
النصوص لتتماش ع م املوارد اللغو ة املق رة وخاصة والنسدة للمو وعاا
ر
اآلتية :الدد  /االستثنا  /ع ف الديان
ّ
النصوص املقررتة ّ
علم اصدماا ر لب مذ ادسات ة استثمار ّ
للتقو م في الكتال ( عددها سدعة مصوص والواردة تحت عنوان - :
 -4خصد إ ا
نشاط التقييم التحصيلي  ،و الصفحات هي على التوالي:
 من ص  91إلى ص. 94 من ص  177إلى . 180 -من  234إلى .239

وزارة التربية الوطنية

14

سط-
سنة ال ّرابعة -متو ّ
تكييف كتاب ال ّ
السنوي لتع ّلمات ال ّلغة العربية
 -3المخطط ّ
المتوسط
الرابعة من ال ّتعليم
ّ
السنة ّ
ّ
الكفاءة الشاملة  :يتواصل مشافهة في وضعيات مركبة بلسان ّ
عربي ،ويقـرأ قراءة مسترسلة منغمة تحليلية واعية ونقدية نصوصا متنوعة األنماط مشكولة جزئيا ويفهمها.
وينتج نصوصا كتابية منسجمة موظفا رصيده اللغوي في وضعيات تواصلية دالـة.
الكفاءة الختامية لفهم املنطوق وإنتاجه
يتواصل مشافهة بوعي بلسان ّ
عربي ولغة منسجمة ،يفهم
ويحلل مضمون الخطاب املنطـوق من أنماط ّ
متنوعة ،ويتفاعل
معه .وينتج خطابـات شفهية مسترسلـة محترما أساليب تناول
ّ
الكلمة في وضعيـات تواصلية دالـة.

املقاع

مستوى من الكفاءات
الختامية

 01قضايا اجتماعية

يستم إلى خطابات وصفيةوتوجيهية
 يلخص شفهيا النص املسموع يقرأ نصا وصفيا بأداء حسنّ
العامة وأفكاره
ويستخرج فكرته
األساسية
 -ينتج نصا وصفيا و توجيهيا

وزارة التربية الوطنية

الكفاءة الختامية لفهم املكتوب
يقرأ قراءة مسترسلة منغمة تحليلية واعية ونقدية
نصوصا نثرية وشعرية ّ
متنوعـة األنماط ال تق ّـل عن
مئتين وستين كلمة مشكولة جزئيا ..محترما عالمات
ّ
الوقف ّ
ويعبر عن فهمه ملعانيها ومضمونها ،ويلخصها
ويعيد تركيبها بأسلوبـه ويصدر في شأنها أحكامـا

ميـدان فهـم املنطوق و إنتاج ـه

مي ـ ـ ــدان فه ـ ــم املكت ـ ــوب
الق ـ ـراءة و دراسة النص

ّ
التعلمي ّ
األول
تقديم الوضعية االنطالقية "األم"للمقط
تقديم الوضعية الجزئية األولى
خلق املسلم

الكفاءة الختامية لإلنتاج
الكتابي

من شمائل ّ
الرسول
 صلى هللا عليه وسلم -املجاز اللغوي

ينتج كتابة نصوصا منسجمة
ّ
متنوعة األنماط ،ال ت ّ
ـقل عن 16
سطرا بلغة سليمة ،م التحكم في
خطاعات كل األنماط في وضعيات
ّ
تواصلية دالة.
ميـ ـ ــدان اإلنتاج الكتابي

البناء اللغوي

تق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم تشخيصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

الجملة البسيطة
( الفعلية واالسمية)

كتابة نص وصفي
( تعلم /تدريب)

تقديم الوضعية الجزئية الثانية
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سط-
سنة ال ّرابعة -متو ّ
تكييف كتاب ال ّ
انتصار الثورة الجزائرية ص206

ّ
الناش ئ الصغير
الطباق و أثره

ّ
أحب العاملين ص108

ّ
في الحث على العمل ص104
االقتباس و التضمين
كتابة عروضية (الروي)ّ

الجملة املركبة
( الفعلية واالسمية)

كتابة نص تــوجيهي
( تعلم /تدريب)

تقديم الوضعية الجزئية الثالثة
الجملة الواقعة
مفعوال به

اإلنتاج الكتابي

اإلدمـ ـ ـ ـ ـ ــاج والتقوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم واملعالج ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ّ
تقديم الوضعية االنطالقية "األم" للمقط التعلمي الثاني

 02اإلع ــالم و املجتم ـ

يستم إلى خطابات حجاجية
ينتج شفهيا فقرة حجاجية
يقرأ نصا حجاجيا بأداء حسن،
ّ
العامة وأفكاره
ويستخرج فكرته
األساسية
ينتج نصا اعتمادا على نمط
الحجاج

 03التض ــامــن
اإلنس ــانــي

يستم إلى خطابات تفسيرية
وتوجيهية
ينتج شفهيا فقرة تفسيرية
يقرأ نصوصا تفسييرية و

تقدي ــم الوضعية الجزئية األولى
الصحافة العربية

مالمح ثورة جديدة ص117

الوعنية ص127

وزارة التربية الوطنية

جمعيات في مواجهة الكوارث ص 42

الدور الحضاري لألنترنت
األسلوب العلمي

الجملة الواقعة
مضافا إليه

تقديم الوضعية الجزئية الثانية
ّ
الشباب ص111
الجملة الواقعة نعتا
كتابة عروضية (القافية)
تقديم الوضعية الجزئية الثالثة
الجملة الواقعة
في سبيل الوعن ص123
خبرا للمبتدأ
بحر الطويل
اإلدمـ ـ ـ ـ ـ ــاج والتقوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم واملعالج ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ّ
تقديم الوضعية االنطالقية "األم"للمقط التعلمي الثالث
تقديم الوضعية الجزئية األولى
الجملة الواقعة خبرا
القبعات الزرق ص38
لناسخ:
كناية عن نسبة
ّ
كان وأخواتها  ،إن و

كتابة نص حجاجي()1ص86
( تعلم /تدريب)
كتابة نص حجاجي()2ص102
( تعلم /تدريب)
اإلنتاج الكتابي

كتابة نص تفسيري
( تعلم /تدريب)
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سط-
سنة ال ّرابعة -متو ّ
تكييف كتاب ال ّ
توجيهية بأداء حسن ،ويستخرج
ّ
العامة وأفكارها األساسية
فكرتها
ويبدي رأيه فيها،
ينتج نصا بأسلوبه ؛مركزا على
نمط التفسير والتوجيه

أخواتها  ،كاد و أخواتها

تقديم الوضعية الجزئية الثانية
معركة بعد أخرى ص37

ال تقهروا األعفال ص27
الشعر الحر

عطف النسق

كتابة نص توجيهي
( تعلم /تدريب)

تقديم الوضعية الجزئية الثالثة
كالب يساوي وزنها ذهبا ص171

ّ
السمكة الشاكرة ص166
البحر الكامل

الجملة الواقعة جوابا
لشرط

اإلنتاج الكتابي

اإلدمـ ـ ـ ـ ـ ــاج والتقوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم واملعالج ـ ـ ـ ـ ـ ــة

 04ثقافات شعــوب الع ــالــم

يستم إلى خطابات سردية
وحوارية للوقوف على موضوعها،
ّ
ويعبر عن فهمه لها .
ّ
يلخص شفهيا خطابات سردية
وحوارية
يقرأ نصوصا سردية وحوارية
ّ
بأداء حسن ،ويستخرج فكرتها العامة
وأفكارها األساسية
ويبدي رأيه فيها ،ويستخرج
الظواهر اللغوية
ينتج نصوصا سردية وحوارية
بتوظيف القرائن املناسبة.

/05ال
علم و
التقد

يستم إلى خطابات تفسيرية
حجاجية للوقوف على

وزارة التربية الوطنية

ّ
تقديم الوضعية االنطالقية "األم" للمقط التعلمي الراب

الشعب الصيني ص134

تقديم الوضعية الجزئية األولى
الزردة ص131
الجملة الواقعة حاال
االستع ــارة

ّ
القرائن اللغوية للسرد
( تعلم /تدريب

تقديم الوضعية الجزئية الثانية
كيف خلقت الضفادع؟

تسلق الجبال ص153

العدد واملعدود
من هو األقوى؟ ص162
( املفرد واملركب)
تقديم الوضعية الجزئية الثالثة
الشطرنج ص147
بحر البسيط

العدد واملعدود
( املعطوف والعقود)

ّ
القرائن اللغوية للحوار
( تعلم /تدريب

اإلنتاج الكتابي

اإلدمـ ـ ـ ـ ـ ــاج والتقوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم واملعالج ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ّ
تقديم الوضعية االنطالقية "األم"للمقط التعلمي الخامس
تقديم الوضعية الجزئية األولى
17

سط-
سنة ال ّرابعة -متو ّ
تكييف كتاب ال ّ
موضوعهاّ ،
ويعبر عن فهمه لها
بالتفاعل معها،
ـ يتناول الكلمة
يستعمل أفعال الكالم املعبرةعن الحجة أو التفسير
يقرأ ّ
نصوصا تفسيريا حجاجيا
ّ
العامة
بأداء حسن ،ويستخرج فكرتها
وأفكارها األساسية ويبدي رأيه فيها،
ويستخرج الظواهر اللغوية ويستنتج
ضوابطها.
وضعيات يدعى فيها املتعلم إلى:
 ملء فراغات نصوصحجاجية يروابط منطقية
معينة(اإلثبات،اإلقناع،الجدل،
السجال).

الزراعة بماء البحر ص84

سيارة املستقبل ص08

البترول في حياتنا اليومية ص81
املجاز املرسل

التمييــز و أنــواعــه
الذات والنسبة

تقديم الوضعية الجزئية الثانية
أنترنت املستقبل ص15
البدل
الحقيقة و املجاز

ّ
القرائن اللغوية للحجاج
( تعلم /تدريب)
ّ
القرائن اللغوية للتفسير
( تعلم /تدريب)

تقديم الوضعية الجزئية الثالثة

ّ
املدنية الحديثة ص19

اختراع البريد االلكتروني ص210
االستعارة

التوكيد اللفظي
واملعنوي

اإلنتاج الكتابي

اإلدمـ ـ ـ ـ ـ ــاج والتقوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم واملعالج ـ ـ ـ ـ ـ ــة

 06الطبيعة و البيئ ـ ــة

يستم إلى خطابات تفسيرية
وحجاجية للوقوف على موضوعها،
ّ
ويعبر عن فهمه لها بالتفاعل معها،
ّ
محددا موضوع الخطاب وعناصره .
ّ
يعلق شفهيا على أفكار أو
مواقف أو مظاهر الخطاب
بالتركيز على نمطي التفسير والحجاج.
يقرأ نصوصا تفسيرية حجاجية
ّ
بأداء حسن ،ويستخرج فكرتها العامة

وزارة التربية الوطنية

ّ
تقديم الوضعية االنطالقية "األم"للمقط التعلمي السادس

التنوع الحيوي ص193

تقديم الوضعية الجزئية األولى
ّ
املمنــوع مـن الص ــرف
محظوظ أنت ّأيها اإلنسان
لعلة واحدة و
ص188
ّ
لعلـتين(الصفة)
الحقيقة و املجاز
تقديم الوضعية الجزئية الثانية

التوتر العصبي ص77

املمنــوع مـن ّ
ّ
الص ــرف
السكري ص73
ّ
لعلتينن ( العلم )
األسلوب العلمي
تقديم الوضعية الجزئية الثالثة

ّ
القرائن اللغوية للحجاج و للتفسير
( تعلم /تدريب)
ّ
تجنيد القرائن اللغوية للنمطين
( علم /تدر ب
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سط-
سنة ال ّرابعة -متو ّ
تكييف كتاب ال ّ
وأفكارها األساسية
ويبدي رأيه فيها ،ويستخرج
الظواهر اللغوية ويستنتج
ضوابطها.و يستخرج القيم الواردة في
ّ
النص

بركان أولدونيو لنغاي
ص69

الكسوف والخسوف ص65
االستعارة التصريحية

اإلنتاج الكتابي

ّ
االستثناء بـ  :إال

اإلدمـ ـ ـ ـ ـ ــاج والتقوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم واملعالج ـ ـ ـ ـ ـ ــة

0

8
الهج ـ

ّ 07
الصنـاعـات والفنون

ـ يستم إلى خطابات تفسيرية
للوقوف على موضوعها ،وحجاجية
ّ
ويعبر عن فهمه لها بالتفاعل معها،
ّ
ّ
محددا موضوع الخطاب وعناصره.
األب النشيط ص228
 ينتجها مشافهة في وضعياتتواصلية دالة
يعلل آراءه وأحكامهّ
النص بأداء حسن،
 يقرأموزار املوهبة النادرة ص58
ّ
ويستخرج فكرته العامة وأفكاره
األساسية ويبدي رأيه فيها ويستخرج
الظواهر اللغوية ويستنتج ضوابطها.
ّ
النص
يستخرج القيم الواردة في
املوسيقى ص14
ّ
ويعلق عليها
ـ يستم إلى خطابات متنوعة
األنماط للوقوف على موضوعها،

وزارة التربية الوطنية

ّ
تقديم الوضعية االنطالقية "األم"للمقط التعلمي الساب
تقديم الوضعية الجزئية األولى
الفخاري الصبور ص223
مراجعة املفاهيم السابقة

االستثناء بـ  :غيـر ،
ســوى

تجنيد القرائن اللغوية لنمطي الحجاج والتفسير
( تعلم /تدريب)

تقديم الوضعية الجزئية الثانية
الفنان محمد تمام ص54
االستعارة املكنية

االستثناء بـ  :عــدا ،
خــال  ،حــاشـا

تحويل نص حواري إلى سردي ( تعلم /تدريب)

تقديم الوضعية الجزئية الثالثة
زرياب ص 137الكنايـ

إدماج

اإلنتاج الكتابي

اإلدمـ ـ ـ ـ ـ ــاج والتقوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم واملعالج ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ّ
تقديم الوضعية االنطالقية "األم"للمقط التعلمي الثامن
تقديم الوضعية الجزئية األولى
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سط-
سنة ال ّرابعة -متو ّ
تكييف كتاب ال ّ
ّ
ويعبر عن فهمه لها بالتفاعل معها،
ّ
محددا موضوع الخطاب وعناصره.
ينتج خطابات شفهية
ّ
في وضعيات تواصلية دالة.
ّ
يعبر عن فهمه ملضمون نصوص
 ،ال تق ّـل عن مائة وأربعين كلمة.
ينتج كتابة نصوصا منسجمة
ّ
متنوعة األنماط بلغة سليمة ،م
التحكم في خطاعة نمطي التفسير
والحجاج ال ّ
تقل عن  16سطرا ،في
ّ
وضعيات تواصلية دالة

هجرة األدمغة ص219

الهجرة ّ
السرية213
الكناية

كتابة نص متنوع األنماط يتخلله حوار( تعلم/
تدريب)

عطف البيان

تقديم الوضعية الجزئية الثانية
الطاسيلي ذلك املتحف الطبيعي
ص100

تمقــاد ص95
الكتابة العروضية

كتابة نص سردي يتخلله الوصف
( تعلم /تدريب)

إدماج
تقديم الوضعية الجزئية الثالثة

املسجد الجام الكبير ص184

حـديقــةص181
األسلوب األدبي

إدماج

إعادة بناء نص مشوش متعدد األنماط( تعلم/
تدريب)

اإلدمـ ـ ـ ـ ـ ــاج والتقوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم واملعالج ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ّ
مالحظــة :يمكن لألساتذة اختيار ثالثة مشاري من بين املدرجة في الكتاب املدرس ي التي تساعد على تنمية الدافعية لدى املتعلمين.

وزارة التربية الوطنية
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