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  :مدخل

 يدي املؤلفني واملدرسني والشركاء هذه  الوثيقة اليت تتضمن لتيسري مقروئية املنهاج اجلديد للغة العربية للطور األول نضع بني        
كما تقرتح مقاربات بيداغوجية للتكفل . توضيحات لوضع املنهاج قيد التنفيذ، و تقدم دالئل ضرورية لوضع تصاميم الكتب املدرسية

  .دمي والتقومي والعالجوحتيل القارئ إىل مراجع مسهلة للتحكم يف طرائق التق ،مبختلف امليادين املشكلة للمادة
  : تقديـم الماّدة وكيفية مساهمتها في تحقيق المالمح ـ 1

تدريس كافة املواد حتظى اللغة العربية مبكانة متميزة يف منظومتنا الرتبوية، باعتبارها اللغة الوطنية الرمسية ومكونا رئيسا للُهوية الوطنية، فهي لغة 
ضية اليت متكن املتعلمني و احملور األساسي إلرساء املوارد املطلوبة لتنمية كفاءات املواد و الكفاءات الَعرْ فيها ه والتحكمُ . يف املراحل التعليمية

  :عرض عليهم أو تصادفهم، باعتبارها وسيلة لـ من التواصل مشافهة وكتابة يف خمتلف الوضعيات اليت تُ 
 .امتالك املعارف واالنتفاع ا ونقلها -

 .هيكلة الفكـر -

 .والتواصلالتعبيـر  -

 . االندماج يف احلياة املدرسية واالجتماعية واملهنية والنجاح فيها -

  :إن مسامهة اللغة العربية يف حتقيق امللمح الشامل تتجلى من خالل :مساهمة المادة في تحقيق الملمح الشامل  . 2
  . ، الضمري الوطين، التفتح على العامل لقيم املتعلقة باهلوية اجلزائريةترسيخ ا. 01 -
  اجتماعي ، تواصلي / تنمية  كفاءات ذات طابع فكري ، منهجي ، شخصي . 02 -
واليت . )فهم املكتوب ، التعبري الكتايب فهم املنطوق، التعبري الشفوي،  (إرساء موارد متكن من التحكم يف امليادين األربعة للغة . 03 -

  .   تساهم يف تنمية كفاءات املواد األخرى
  

  : ) اإليقاظ والتعليم األّولي طور(في الطور األولأهمية اكتساب اللغة 

  :يف -بصفتها كفاءة عرضية بامتياز- أمهية اكتساب اللغة يف الطور األولتكمن    
  الرتبية التحضريية؛  الذين مل يستفيدوا منالعمل على التكييف واانسة لدى األطفال  -
  ؛بالرتاث التارخيي والثقايف للوطن وية وتنصيب املعارف األوىل املتعلقةترسيخ قيم اهلُ  -
  ؛ تعليم التالميذ هيكلة املكان والزمن املعيش -
  ؛ )التعبري بشقيه،القراءة ،الكتابة (ة توطيد التعلمات األدائية الرئيس -
  .حنو االستقاللية وتنمية قدرام على املبادرة   األخذ بيد املتعلمني -
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  مفاهيم عامة

  : التعلمات المخطط السنوي لبناء

انطالقا من . ة ملستوى من املستويات التعليميةيُفضي إىل حتقيق الكفاءة الشامل ،ضمن مشروع تربوي ،هو خمطط عام لربنامج دراسي
  .ويُبىن على جمموعة من املقاطع التعلمية املتكاملة   ،الكفاءات اخلتامية للميادين 

  : المقطع التعلمي

تدرج لوليب يضمن  يف تربط بني خمتلف أجزائه املتتابعةيتميز بوجود عالقات .طة من األنشطة واملهماتهو جمموعة مرتبة ومرتاب       
اء كفاءة ختامية منإ املسامهة يف ، قصدلدى املتعلمني وتثبيتها ، من أجل إرساء موارد جديدة  لتشخيصهاالرجوع إىل التعلمات القبلية 

  :ما،ويُبىن حسب اخلطوات اآلتية 
  ؛قبلي للمادة الدراسيةـ حتليل 

  ؛ )معرفية، منهجية، قيم ومواقف وكفاءات عرضية( ـ ضبط املوارد املستهدفة
  ؛فرتات البحث واالستكشاف واهليكلة واإلدماج والتقييم واملعاجلة حتديد.

تنمية يف  اهمسوي معينةزمنية  فرتةكل منها يستغرق  و ، تغطي فرتات السنة الدراسية اليت تتضمن السنة الدراسية جمموعة من املقاطع      
 استعماال استعماهلااملوارد املكتسبة و جتنيد اجناز عمل مركب يضمن إىل  تُؤديمية جزئية ووضعيات إدماج عرب وضعيات تعلّ  اخلتامية كفاءةال

  .مشكلة انطالقية وضعيةحل  صحيحا  يف
  
 المقاربة النصية*

 باعتبارها نظاما ينبغي إدراكه يفالنظر إىل اللغة و  ا يقتضي الربط بني التلقي واإلنتاجملقاربة النصية اختيارا بيداغوجيتعد ا         
 والصوتية  وميثل البنية الكربى اليت تظهر فيها كل املستويات اللغوية و  تخذ النص حمورا أساسيا ، تدور حوله مجيع فروع اللغةحيث ي،ةمشولي

تنمى كفاءات  مامن خالهلو مية ، حمور العملية التعلّ ) املنطوق أو املكتوب( وذا يصبح النص والصرفية و األسلوبية ، والنحوية  والداللية 
  :مستويني ، ويتم تناول النص علىاإلنتاج الكتايب، فهم املكتوب ،  التعبري الشفهي،  فهم املنطوقميادين اللغة األربعة ، 

   إذ يعترب النص جمموعة  ...)لدالالت الفكريةااملعجم اللغوي ،( ات النصيةوظيفة املركب على أحكامويتعلق بإصدار  :المستوى الدالليـ 
  .وحتمل رسالة هادفة  مجل مركبة مرتابطة حتقق قصدا تبليغيا  

   .األدوار الوظيفية للكلمات ددحيُ لوحدات اجلملة اليت تشكل جتانسا نسقيا ،   ويقصد به اجلانب الرتكييب  :المستوى النحويـ 
  

  :لنصوص في التعليم االبتدائيأنماط ا* 

  :على النحو التايل يقرتح املنهاج جمموعة من أمناط النصوص يف التعليم االبتدائي         
 الطور الثالث  الطور الثاين   الطور األول   الطور 
  اخلامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  األوىل  السنة 

  حلجاجي والتفسرييا  الوصفي  السردي  التوجيهي  احلواري  النمط املعتمد 
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 1س: النمط الحواري

و يتصف باحلركة والتقطع والعبارات القصرية، ويتلّون بتلّون  كتابة، وأجيري بني شخصني، أو أكثر، ويكون مشافهة  حديث  احلوار      
اهلذيان وقد يرتقي إىل وقد ينحدر حىت مستوى الثرثرة و ... و رفض ودعاء وطلب وأمر وي و املواقف من تعجب واستفهام  و نفي

  .مستوى املناقشة العلمية واجلدل عند اختالف اآلراء
  :مؤشرات النمط

  .ـ استخدام ضمائر اخلطاب        
  .ـ استخدام اجلمل القصرية وأدوات االستفهام         
  .ـ الشكل الكتايب بالعودة إىل الّسطر كلما انتقل الكالم من حماور إىل آخر         
    .ـ وضوح الّلغة واالبتعاد عن ااز         

  :الموضوعات المنتمية إليه   

الصحفية  تاملقاال املختلفة، الروبورتاجاتالتحقيقات  الشعر الغزيل، املثل، الرواية، احلكاية،(القّصة  املسرح، احلياة اليومية،        
  .استفهاما  االستجوابات يف احملاكم وغريها، كلما يستدعي نقاشا أو ،والتلفزية

  
         

  2س) : رشادياإل(النمط التوجيهي 

بعض األمور اليت ّمه أو ّم  حولأو السامع تضمن توجيهات و إرشادات إلفادة القارئ ييكون منط إيعازي أو إرشادي حينما       
        .بصورة عامةجمتمعه 

  :مؤشرات النمط *

  .النهيـ سيطرة اجلمل اإلنشائية وخاّصة األمر و     
  .جيب عليك  يقتضي، يلزم، يتوجب،: وحنوها  يةـ األفعال اإللزام    
  .ـ استخدام ضمائر املخاطب وأساليب النفي واإلغراء والتحذير    
  .ـ اجلمل القصرية الواضحة الداللة     
 دف ذلك وكل العبارات، بعض قام، وتظهريألر  واستخداما وأشكاهلا، وألواا احلروف أحجام تنوّع: واإلخراج ة الطباعيف  التفنن ـ    
  .الكاتب  يقصده الذي املهم والرتكيز على النظر لفت

  أنواع القراءة 

  

 

  هدافهاا  األنواع  الرقم
   . فهم املسموع، حسن اإلصغاء ، التلخيص  القراءة السمعية  أ

  .م النربات الصوتية، السرعة ، اجلرأة ، اإليقاع املوسيقي جودة اللفظ ، معاجلة األخطاء، احرتام مواقع الوقف، استخدا  القراءة اجلهرية  ب
  .العاهات  يالسرعة، شد االنتباه، االعتماد على النفس، كسب الوقت، خلق الصراع الداخلي، العودة للهدوء، مناسبة لذو   القراءة الصامتة  ج
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  اللغة  تعلمأشكال صعوبات   

  المعالجة المقترحة   نوع الصعوبة   الميدان 

التعبري
  :يراعى ما يليلتجاوز هذه الصعوبات   . صعوبة إدراك الدالالت اللفظية  

 .يف جو من احملبة والعطف واحلنان،ببيئة لغوية سليمة إحاطة املتعلم  •
 .تعويد املتعلم االعتماد على النفس وتدريبه على القيام باحملاوالت الذاتية •
 .طة املألوفة يف بداية التعلممنحه االستقاللية الكافية للتعبري  باللغة البسي •
  . مترين السمع على متييز األصوات والكلمات •

  .احملصول اللغوي للطفلضعف 
  . صعوبة التذكر والتعبري

  . صعوبة التواصل اللغوي
  .صعوبة التأقلم مع املواقف اجلديدة 

القراءة 
  

   . الشكل يف املتقاربة احلروف بني التمييزعدم 

 .رة البصرية على احلفظ وإدراك الفوارق مترين الذاك •

 . مترين اجلهاز الصويت على املخارج الصحيحة لألصوات •

 .تنمية ملكة االنتباه بتنويع الطرائق واألساليب  •

 .تنمية خربات املتعلمني عن طريق املالحظة والسماع  •

  .التدريب على التحليل واالكتشاف وإجياد الروابط  •

  .والكلمات احلروف بعض ،حذف أو إضافةإبدال 
   ."والقصرية الطويلة "املد  حركات بني التمييز عدم
  .القمرية " ـ ال "و الشمسية" ـ ال "بني التمييز عدم
  ...، ذلك "هذا : مثل    تنطق وال تكتب اليت احلروف نطق عدم
  .املقصورة األلف و املد ياء بني التمييز عدم
  .اإلشباعو  والشدة التنوين نطق عدم
  .الصحيحة خمارجها من احلروف إخراجعدم 
  .كاملةلغوية   قراءة وحدات عدم

ا
لكتابة 

 .مترين العني على تتبع األشياء ودقة املالحظة  •  . احلرف يف خمتلف الوضعياتابة كت  

 .و توجيه القلم مترين اليد للسيطرة على احلركة  •

  .ترويض األصابع بواسطة املران  •

  . استعماال سليما د ،التنوين،الشّ حلركات و املد ا لاستعما
  .تشابه نطقا املاحلروف كتابة 
  .شكال تشابه املاحلروف كتابة  

  احلروف اليت تنطق وال تكتب 
  .جيب إعطاء املوارد املنهجية لكل ميدان مكانة رئيسة يف الّتعلم :  مالحظة
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 سنة األولى المخطط السنوي لبناء التعلمات الخاص بال
األسابيع

المقاطع 
المحاور 
 

 فهم المكتوب فهم المنطوق والتعبير الشفوي

 التعبير الكتابي
 المحفوظات القراءة و مطالعة الرصيد اللغوي الصرف التراكيب األساليب

 تقويم تشخيصي 01

02 

  املقطع
01 

 العائلة

يُعمل فيه على يئة  تغطي هذه املرحلة املقطع األول والذي: املرحلة التحضريية
املتعلمني ومساعدم على اانسة والتكيف مع البيئة املدرسية  وتطوير اللغة 
الشفوية وإدراك العالقات بني األشكال والرموز واألصوات والصور وتصحيح 

 .النطق وتنمية الرصيد اللغوي

.. األب، األم ، اإلخوة( أفراد األسرة :العائلة  
 - مطبخ ،دار، سرير ،محام فةغر  ، باب : (املنزل)

  ...)مقعد ، غرفة النوم ،أدوات

 قسما

اخلطوط واألشكال املمّهدة 
  للكتابـة

 

03 

04 

05 

 

06 

املقطع 
02 

 املدرسة

أين ، مىت، كم، يا *
  النداء

صباح ، اآلن،  *
عندي ،يل * مساء

 األلوان*

  البسيطة اجلملة االمسية*
 

 نا، حنن ضمائر املتكلم أ
 املضارعمع املاضي و 

 ، درس ، حقيبة ،حصة، ،جرس تلميذ :املدرسة
 ،مكتبة، معلم  كراس، كتاب، قلم فناء، صف،

 ...)ورقة، طاولة 

 2و 1احلرفان 

 نص شعري

احلروف منفردة؛ احلرف يف 
  خمتلف الوضعيات

 احلركات القصرية والطويلة

 أنشطة كتابية متنوعة 

 4و 3احلرفان  07

 6و 5احلرفان  08

 للمقطع)  إدماج ، تقومي ، دعم ،ومعاجلة( 09

10 

املقطع 
03 

 احلي والقرية

  ، ماذا* 
  نعم *  
  اليوم ، غدا، أمس*
 القليل،  الكثري*

 البسيطة الفعلية اجلملة *

 وفاعل فعل من املكونة

: ضمائر املخاطب
مع أنت، أنت انتم 

 املضارعاملاضي و 

املهن ...) رصيف، طريق بناية، (الشارع :احلي والقرية
فالح، ( املزرعة ...)سائق، تاجر،  طبيب، ، شرطي(

 ...)حقل، بستان، خم، حمراث، فواكه

 8و 7احلرفان 

 نص شعري

احلروف منفردة؛ احلرف يف 
  خمتلف الوضعيات

 احلركات القصرية والطويلة

 أنشطة كتابية متنوعة

 10و 9احلرفان  11

 12و 11احلرفان  12

 للمقطع )  إدماج ، تقومي ، دعم ،ومعاجلة( 13

 للفصل   معاجلة+ التقومي املرحلي 14
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15 

املقطع 
04 

 الرياضة والتسلية

أين ، مىت ، ال ، ما 
  ، مل

  أمام ،وراء
 هذا ،هذه ، هؤالء

 يف لالسم الصفة مطابقة*
  العدد و التذكري والتأنيث

 للفاعل يف الفعل مطابقة*

 والتأنيث التذكري

هو : ضمائر الغائب*
مع املاضي و  ،هي، هم

 املضارع

كرة القدم ، السلة (أنواع الرياضة: الرياضة والتسلية
  ..)رحالت، فضاءات اللعب ، املعارض ...)

 

 14و 13احلرفان 

 نص شعري

احلروف منفردة؛ احلرف يف 
  خمتلف الوضعيات

 احلركات القصرية والطويلة

 عةأنشطة كتابية متنو 

 16و 15احلرفان  16

 18و 17احلرفان  17

 للمقطع)  إدماج ، تقومي ، دعم ،ومعاجلة( 18

19 

املقطع 
05 

 البيئة والطبيعية

  أين ، مىت، 
  ميني ، بني، يسار

ما أفعل، األلوان هنا 
 ، هناك

  اجلملة االمسية مع الظرف *
  اجلملة الفعلية مع الظرف  *
 

  األمر*
  ئر املنفصلة مع الضما*

فعل +ال : النهي بـ
 مضارع 

 ...) ،خنلة حديقة، شجرة(احلديقة: البيئة والطبيعة

موارد ...) محامة بقرة، أسد، بطة، أرنب،( احليوانات
 ...)حبر، واحة ( 

 20و 19احلرفان 

 نص شعري

احلروف منفردة؛ احلرف يف 
  خمتلف الوضعيات

 احلركات القصرية والطويلة

 تنوعةأنشطة كتابية م

 22و 21احلرفان  20

 24و 23احلرفان  21

 للمقطع)  إدماج ، تقومي ، دعم ،ومعاجلة( 22

23 

املقطع 
06 

 التغذية والصحة

  ملاذا ، كم ، كيف
  فوق ، حتت
 رمبا و، مث ، أو

  ليس: اجلملة االمسية املنفية بـ*
اجلملة االمسية املنسوخة بـ * 
 كان ،صار:

املنفصلة مع الضمائر *
) + مل و لن:(النفي بـــ:

 املضارع 

الطعام ...) احلواس اخلمس(اجلسم : الصحة والتغذية
 ...النظافة ...) طعام تفاح، برتقال، إفطار، خبز، (

 26و 25احلرفان 

 نص شعري

احلروف منفردة؛ احلرف يف 
  خمتلف الوضعيات

 احلركات القصرية والطويلة

 أنشطة كتابية متنوعة

 28و 27احلرفان  24

 مراجعة + اهلمزة  25

 للمقطع )  إدماج ، تقومي ، دعم ،ومعاجلة( 26

 للفصل   معاجلة+ التقومي املرحلي 27

28 
املقطع 

07 
 التواصل 

  من ، ما
  قبل ، وبعد

ال، : اجلملة الفعلية املنفية*
  مل، لن مع املضارع

السني : املضارع مع 
  وسوف

تلفزة، راديو ، انرتنت ( اإلعالم  االتصال: التواصل
 (...  

 نص شعري مراجعة + القمرية : الْـ 
  كلمـات مألوفـة .
الشمسية، (أل التعريف .
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29 
 الرتادف والتضاد

 لـ ، ألن

ما  : بـية املنفية اجلملة الفعل*
 مع املاضي

+ الشمسية : الـ   
 مراجعة 

  ).والقمرية 
  واحلروف املنونة

 أنشطة كتابية متنوعة

 مراجعة + التنوين  30

 للمقطع)  إدماج ، تقومي ، دعم ،ومعاجلة( 31

32 

املقطع 
08 

املوروث 
 احلضاري 

  الذي، اليت ،الذين
 الذي ، اليت ، الذين

 يا، أيها ، أيتها

اجلمع املذكر واملؤنث * 
  الساملان

  العطف *
 

: الضمائر املتصلة*
الياء، الكاف، اهلاء،  

 لتاء، ناكم ، ا

 حجاب، حذاء، ثوب،(املالبس: املوروث الثقايف

 ...األعياد و املناسبات...) عباءة سروال،

 )1(نص حواري  

 نص شعري

ينتج كتابة من أربع إىل * 
  ست مجل  

: استعمال عالمات الوقف
النقطة، الفاصلة  املطّة، 

 التعّجب، االستفهام

33 
 )2(نص حواري  

34 
 )3(ي  نص حوار 

 للمقطع)  إدماج ، تقومي ، دعم ،ومعاجلة( 35

 التقويم اإلشهادي 36

  

 : مالحظات 

  .جيب مراعاة الضوابط العلمية يف ترتيب تناول احلروف وتوزيعها على املقاطع  •
 .ن اإلخالل باهليكل العام ميكن التصرف يف توزيع الرصيد اللغوي والصيغ والرتاكيب النحوية والصرفية املقررة وفق خصوصية النصوص دو  •

 .جيب أن يشكل النص القاعدي سندا إلنتاج املنطوق وتضمينه الرصيد اللغوي والصيغ والرتاكيب النحوية والصرفية املقررة يف كل مقطع  •

...)  نعم، ال :( اجلـواب...) مبارك، : (التهنئة. ..)عفوا:(االعتذار...) شكرا، أحسنت: (الشكر واالستحسان...) مرحبا: (الرتحيب) السالم، صباح اخلري، مساء  اخلري(التحّية : ميكن تناول  ألفاظ وعبارات •
 .  مع مجيع احملاور
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  المخطط السنوي لبناء التعلمات الخاص بالسنة الثانية 
األسابيع

المقاطع 
المحاور 
 

 فهم المكتوب فهم المنطوق والتعبير الشفوي
 التعبير الكتابي

 المحفوظات القراءة الرصيد اللغوي الصرف التراكيب األساليب

 التقويم التشخيصي 01

02 

املقطع 
01 

 احلياة املدرسية

  أين ، مىت، كم، يا النداء*
 صباح ، اآلن،  مساء*
 األلوان*عندي ،يل *

: اجلملة االمسية  *
 اخلرب املفرد

أنَت، أنِت : املخاطب
مع أننت،  أنتماانتم 

 املضارعاملاضي 

 ، درس ، حقيبة ،حصة، ،جرس تلميذ :املدرسة
 ،مكتبة، معلم  كراس، كتاب، قلم فناء، صف،

 ...)ورقة، طاولة 

 نص خمتار

 نص شعري

  كتابة و اإلمالء
/ 2و1مراجعة احلرفني  *
  6و4/5و3

  أنشطة كتابية متنوعة
 ينتج كتابة من ست إىل مثاين مجل  *

 نص مختار 03

 نص مختار 04

 )انطالقا من نص خمتار(قومي ، دعم ومعاجلة للمقطع إدماج ، ت 05

06 

املقطع 
02 

 العائلة 

. هل ،ليال، باكرا، شهرا
ذاك، ذلك، تلك، هذان، 

 هاتان،

:  الفعلية اجلملة *
  املفعول به

مع  املتكلم أنا، حنن 
 املضارعاملاضي و 

.. األب، األم ، اإلخوة( أفراد األسرة :العائلة 
 - مطبخ ،دار، سرير ،محام فةغر  ، باب : (املنزل)

 ...)مقعد ، غرفة النوم ،أدوات

 نص خمتار

 نص شعري

  كتابة و اإلمالء 
 10و9/ 8و7مراجعة احلرفني * 

  12و11
  أنشطة كتابية متنوعة

 ينتج كتابة من ست إىل مثاين مجل  *

 نص خمتار 07

 نص خمتار 08

 )انطالقا من نص خمتار(طع إدماج ، تقومي ، دعم ومعاجلة للمق 09

10 

املقطع 
03 

 احلي والقرية

  نعم * ماذا *
  بعد،اليوم ، غدا، أمس *
 القليل،  الكثري*

 ما، ال، ليس، مل، لن: 

: االمسية اجلملة *
 اجلار وارور

أنت، أنت : املخاطب
مع أننت،  أنتماانتم 

 املضارع

...) رصيف، طريق بناية، (الشارع :احلي والقرية
 ...)سائق، تاجر،  طبيب، ، شرطي(املهن 

فالح، حقل، بستان، خم، حمراث، ( املزرعة
 ...)فواكه

 نص خمتار

 نص شعري

  الكتابة و اإلمالء
/ 14و13مراجعة احلرفني * 

  18و17/  16و15
  أنشطة كتابية متنوعة

 ينتج كتابة من ست إىل مثاين مجل  *

 نص خمتار 11

 نص خمتار 12
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 )انطالقا من نص خمتار(اج ، تقومي ، دعم ومعاجلة للمقطع إدم 13

 للفصل  معاجلة+ التقومي املرحلي 14

15 

املقطع 
04 

 الرياضة والتسلية

  أين ، مىت ،ال ،ما ،
    مل ، أمام ، وراء    

  هذا ،هذه ،
  هؤالء

: الفعلية  اجلملة  *
  اجلار وارور 

 

هو، : ضمائر الغائب*
 مع ، هنّ ،هم مها هي،

 املضارعاملاضي و 

كرة القدم ، السلة (أنواع الرياضة: الرياضة والتسلية
  ..)رحالت، فضاءات اللعب ، املعارض ...)

 

 نص خمتار

 نص شعري

  كتابة و اإلمالء
/ 20و19مراجعة احلرفني * 

  24و23 22و21
  أنشطة كتابية متنوعة

 ينتج كتابة من ست إىل مثاين مجل  *

 نص خمتار 16

 نص خمتار 17

 )انطالقا من نص خمتار(إدماج ، تقومي ، دعم ومعاجلة للمقطع  18

19 

املقطع 
05 

 البيئة والطبيعية

  أين ، مىت،
  ميني، بني، يسار

ما أفعل، األلوان هنا ، 
 هناك

حذار، : أمساء األفعال
 ..هات، هاك، تعال، هيا

اخلرب : اجلملة االمسية *
  مجلة 

 

  األمر*
  نفصلة مع الضمائر امل*

فعل +ال : النهي بـ
 مضارع 

 ...) ،خنلة حديقة، شجرة(احلديقة: البيئة والطبيعة

 محامة بقرة، أسد، بطة، أرنب،( احليوانات

 ...)حبر، واحة ( موارد ...)

 نص خمتار

 نص شعري

  كتابة و اإلمالء
/ 26و25مراجعة احلرفني * 

  2و27
  مشسية والقمرية : الـ 
  التنويـن*

  متنوعة أنشطة كتابية
  ينتج كتابة من ست إىل مثاين مجل  *
 

 نص خمتار 20

 نص خمتار 21

 )انطالقا من نص خمتار(إدماج ، تقومي ، دعم ومعاجلة للمقطع  22

23 

املقطع 
06 

 التغذية والصحة

ملاذا، كم، كيف فوق ، 
  حتت

 : حروف العطف

  رمبا و، مث ، أو

: اجلملة الفعلية *
  املفعول فيه  

 

الضمائر املنفصلة مع *
ما،  مل و لن:(النفي بـــ:

 املضارع ) + ال، ليس،

...) احلواس اخلمس(اجلسم : الصحة والتغذية
...) طعام تفاح، برتقال، إفطار، خبز، (الطعام 
 ...النظافة 

 نص خمتار

 نص شعري

  .التاء املفتوحة يف األفعال*
  املفتوحة يف االسم املؤنثالتاء * 
  .التاء املربوطة يف مجع التكسري*

  أنشطة كتابية متنوعة
 نص خمتار 24
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25 
جيب، ينبغي، ال : اإللزام

 ، عليكبد
 نص خمتار

 ينتج كتابة من ست إىل مثاين مجل  *

 )انطالقا من نص خمتار(إدماج ، تقومي ، دعم ومعاجلة للمقطع  26

 للفصل  معاجلة+ التقومي املرحلي 27

28 

قطع امل
07 

 التواصل 

  من ، ما
  قبل ، وبعد

 الرتادف والتضاد

  لـ ، ألن
 مجيع، كـلّ : التوكيد

  احلال : اجلملة الفعلية*
من، : حروف اجلر

  إىل، على، يف
 

السني : املضارع مع 
  وسوف

 

تلفزة، راديو ، انرتنت ( اإلعالم  االتصال: التواصل
 (...  

 

 نص خمتار

 نص شعري

  مهزتا الوصل القطع * .
األصوات املنطوقة غري املكتوبة * 
  )هذا، ذلك(
 الكاف ، الباء ، الالم مع ال*

  أنشطة كتابية متنوعة
 ينتج كتابة من ست إىل مثاين مجل  *

 نص خمتار 29

 نص خمتار 30

 )انطالقا من نص خمتار(إدماج ، تقومي ، دعم ومعاجلة للمقطع  31

32 

املقطع 
08 

املوروث 
 ي احلضار 

  .اللوايت الذي، اليت ،الذين
 الذي ، اليت ، الذين

 يا، أيها ، أيتها

  العدد و املعدود
، عن : حروف اجلر

  الالم، الكاف، الباء 
 

: الضمائر املتصلة*
الياء، الكاف، اهلاء،  

الواو،   كم ، التاء، نا
 كما، مها

 حجاب، حذاء، ثوب،(املالبس: املوروث الثقايف

 ...اد و املناسباتاألعي...) عباءة سروال،

 نص خمتار

 نص شعري

  .اللوايت الذين ، اليت ، الذي* 
  أنشطة كتابية متنوعة

 ينتج كتابة من ست إىل مثاين مجل  *

 

 نص خمتار 33

 نص خمتار 34

 )انطالقا من نص خمتار(إدماج ، تقومي ، دعم ومعاجلة للمقطع  35

 التقويم اإلشهادي 36

   :مالحظات 

  لنحوية والصرفية املقررة يف كل مقطعجيب أن يغلب على النص القاعدي النمط التوجيهي و يشكل يف الوقت نفسه سندا إلنتاج املنطوق وتضمينه الرصيد اللغوي والصيغ والرتاكيب ا •
 . توزيعها على املقاطعمراجعة احلروف املتشاة نطقا، واملختلفة شكال مع مراعاة الضوابط العلمية يف ترتيب تناول احلروف و  •

  ميكن التصرف يف توزيع الرصيد اللغوي والصيغ والرتاكيب النحوية والصرفية املقررة وفق خصوصية النصوص دون اإلخالل باهليكل العام  •
 يتم تناوهلا مع مجيع احملاور ) النقطة، الفاصلة  املطّة، التعّجب، االستفهام:( عالمات الوقف* •

 .  مع مجيع احملاور...)  نعم، ال :( اجلـواب...) مبارك، : (التهنئة. ..)عفوا:(االعتذار...) شكرا، أحسنت: (الشكر واالستحسان...) مرحبا: (الرتحيب) السالم، صباح اخلري، مساء  اخلري(التحّية : راتميكن تناول  ألفاظ وعبا •
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  ئيالحجم الساعي المخصص لتدريس ميادين اللغة العربية في الطور األول ابتدا

  : الحجم الساعي المقرر لسنوات التعليم االبتدائي

  

 5السنة  4السنة  3السنة  2السنة  1السنة  السنوات 

 11h 15 11h 15 9h 8h15 8h15 الحجم الزمني 

 h 360 h 288h 264 h 264 h 360 المجموع السنوي 

  

 األول الطور

 )   ابتدائي(األوىل والثانية  السنتان

 التعبري الكتايب فهم املكتوب التعبري الشفوي ملنطوقفهم ا الميادين 

 .ساعة 11.15:األسبوعي  ساعة 405: السنوي  الحجم  الزمني 

  

 التوزيع الزمني على ميادين اللغة في الطور األول

  

 الميادين

 السنة الثانية السنة األولى

 المجموع مدة الحصة الحصص المجموع مدة الحصة الحصص

 سا 3 د45 4 سا 3 د45 4 التعبري الشفويفهم املنطوق و 

 سا4.30 د45 6 سا4.30 د45 6 فهم املكتوب

 سا 3.45 د45 5 سا 3.45 د45 5 التعبري الكتايب

 سا 11.15 / 15 سا 11.15 / 15 اموع 
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  :أنموذج مخطط لتناول ميادين اللغة خالل األسبوع في السنة األولى ابتدائي

 منهجية التناول  الزمن الحصة   الميدان

 عرض الوضعية الجزئية األولى واالستجابة لمتطلباتها والتعليمات المرافقة لها

فهم المنطوق والتعبير الشفوي
  

" 

01  
  "فهم املنطوق " 
 "تعبري شفوي "

 د90

  ) اإلحياء؛ اإلمياء(امللمحي/ الّلفظي/ اللغوي/ الفكري: عرض املنطوق مع مراعاة اجلوانب التالية * 
  زئة النص  املنطوق مث أجرأة  أحداثه جت* 
 اكتشاف اجلانب القيمي يف املنطوق وممارسته * 

والتعبري عنها انطالقا من تعليمات  -مألوفة أو جديدة -التحاور حول النص املنطوق باستعمال سندات* 
 .  حمددة تؤدي إىل تفصيل مضمون كل سند

02  
 "تعبري شفوي"

 د 45
  .اث النص شفويا  والرتكيز على استعمال الصيغ واألساليب يف وضعيات تواصلية دالةترتيب وتركيب أحد* 
 .مسرحة األحداث *  

03  
 "إنتاج شفوي "

 )إنتاج نص شفوي مماثل انطالقا من سندات(إنتاج شفوي *  د 45

""
ب

فهم المكتو
 

"4"  
 قراءة إمجالية"

 د 45

  .تعبرياستخراج اجلمل من الرصيد اللغوي املكتسب يف ال* 
  قراءة اجلمل مكتوبة مث تثبيتها باملشاهد * 
  )تشويش و ترتيب للجمل مث  للكلمات: (تدريبات قرائية مثل  
  إعادة تقدمي اجلمل ناقصة إلمتامها بكلمات من رصيد معروض عليه* 
يف اجلملة  "املشكلة للرصيد"قراءة الكلمات امللونة  –تغيري بعض الكلمات يف اجلمل : (تدريبات قرائية مثل* 

 )إخل...

 )تقدمي وحتفيظ( مقطوعة شعرية مناسبة للمحتوى * د 45 حمفوظات"  05

  د90 "قراءة وكتابة" 06
  
 

  جتريد احلرف األول
  .استخراج اجلملة وتقطيعها واكتشاف احلرف وقراءته يف وضعياته املختلفة 

  منفردا مركبا ويف وضعيات خمتلفة...) ولةعلى األلواح ، العجينة، كراس احملا( التدريب على كتابة احلرف* 
  .كتابة احلرف على كراس القسم * 
 ) .مع مراعاة خمتلف املهارات القرائية( القراءة يف الكتاب * 

 د 45 "تطبيقات" 07

  تثبيت احلرف األول
  إخل...صور ، تعابري ،ألفاظ -: تثبيت احلرف يف كلمات انطالقا من

  الناقص بالصوت" كتابة"تكملة  كلمة  -
 )مع بقية األصوات( كتابة احلرف -

  د90 "قراءة وكتابة" 08
  
 

  جتريد احلرف الثاين
  .استخراج اجلملة وتقطيعها واكتشاف احلرف وقراءته يف وضعياته املختلفة 

  منفردا مركبا ويف وضعيات خمتلفة.. ) على األلواح ، العجينة، كراس احملاولة( التدريب على كتابة احلرف* 
  .ابة احلرف على كراس القسم كت* 
 ) .مع مراعاة خمتلف املهارات القرائية( القراءة يف الكتاب * 

 د 45 "تطبيقات" 09

  تثبيت احلرف الثاين
  إخل...صور ، تعابري ،ألفاظ -: تثبيت احلرف يف كلمات انطالقا من

  بالصوت الناقص" كتابة"تكملة  كلمة  -
 )مع بقية األصوات( كتابة احلرف -
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 د 45 "إدماج " 10
  القراءة يف الكتاب * 
 ألعاب قرائية*

 )استظهار ومسرحة( مقطوعة شعرية مناسبة للمحتوى * د 45 "حمفوظات"11

"
تعبير كتابي

" 

 تعبري كتايب * د 45 "إنتاج " 12

 ضرورة االلتزام عند تنفيذ الحصص بمعايير مركبات الميادين الواردة في الجدول الموالي مالحظة

  

  

  أنموذج مخطط لتناول ميادين اللغة خالل األسبوع في السنة الثانية ابتدائي 

 منهجية التناول الزمن الحصة الميدان

فهم المنطوق والتعبير الشفوي
  

" 

01   
  "فهم املنطوق " 
 "تعبري شفوي " 

 د90

  ) اء؛ اإلمياءاإلحي(امللمحي/ الّلفظي/ اللغوي/ الفكري: عرض املنطوق مع مراعاة اجلوانب التالية * 
  جتزئة النص  املنطوق مث أجرأة  احداثه * 
 اكتشاف اجلانب القيمي يف املنطوق وممارسته * 

والتعبري عنها انطالقا من تعليمات حمددة  -مألوفة أو جديدة -التحاور حول النص املنطوق باستعمال سندات* 
 .  تؤدي إىل تفصيل مضمون كل سند

 د 45 "تعبري شفوي" 02
  .ترتيب وتركيب أحداث النص شفويا  والرتكيز على استعمال الصيغ واألساليب يف وضعيات تواصلية دالة *

 .مسرحة األحداث *  

03   
 "إنتاج شفوي "

 )إنتاج نص شفوي مماثل انطالقا من سندات(إنتاج شفوي *  د 45

"
ب

فهم المكتو
" 

 د 45 "قراءة " 04
 )األوىل 05لنص جزئيا يف فرتة مراجعة احلروف خالل املقاطع يتم التعامل مع ا( قراءة للمراجعة * 

 )األخرية 03يتم التعامل مع النص كليا يف فرتة املقاطع ( قراءة للفهم * 

 )تقدمي وحتفيظ( مقطوعة شعرية مناسبة للمحتوى * د 45 حمفوظات"  05

 "قراءة وكتابة" 06

  د90
  
 

  يعها ملراجعة احلرف وقراءته يف  وضعياته املختلفةقراءة الفقرة  مع استخراج اجلملة وتقط
  ) .على األلواح ، العجينة، كراس احملاولة ( التدريب على كتابة احلرف * 
  .كتابة احلرف على كراس القسم * 
 القراءة يف الكتاب* 

خالل املقاطع 
0
5

 
األوىل 

 

 األخرية 03قاطع خالل امل )مع مراعاة مركبات امليدان ( قراءة  النص كامال * 

 د 45 "إمالء" 07

 -إخل، ...صور ، تعابري ،ألفاظ -: تثبيت احلرف األول يف كلمات انطالقا من
كتابة احلرف أو الكلمة أو اجلملة -بالصوت الناقص" كتابة"تكملة  كلمة 

 "إمالء"على كراس القسم  
األوىل 05خالل املقاطع   
 

 األخرية 03خالل املقاطع  املخطط السنوي وكتابتهادراسة الظواهر اللغوية الواردة يف 
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 "قراءة وكتابة" 08
  د90
  
 

  قراءة الفقرة  مع استخراج اجلملة وتقطيعها ملراجعة  احلرف وقراءته يف  وضعياته املختلفة
  ) .على األلواح ، العجينة، كراس احملاولة ( التدريب على كتابة احلرف * 
  .كتابة احلرف على كراس القسم * 
 القراءة يف الكتاب* 

خالل املقاطع 
0
5

 
األوىل 

 
 

 األخرية 03خالل املقاطع  )مع مراعاة مركبات امليدان ( قراءة  النص كامال * 

 د 45 "إمالء"09

 -إخل، ...صور ، تعابري ،ألفاظ - : تثبيت احلرف الثاين  يف كلمات انطالقا من
احلرف أو الكلمة أو اجلملة كتابة -بالصوت الناقص" كتابة"تكملة  كلمة 

 "إمالء"على كراس القسم  
األوىل 05خالل املقاطع   
 

 األخرية 03خالل املقاطع  دراسة الظواهر اللغوية الواردة يف املخطط السنوي وكتابتها

 نشاطات إدماجية * د 45 إدماج" 10

 )استظهار ومسرحة( مقطوعة شعرية مناسبة للمحتوى * د 45 "حمفوظات"11

"
تعبير كتابي

" 

 تعبري كتايب * د 45 "إنتاج " 12

 ضرورة االلتزام عند تنفيذ الحصص بمعايير مركبات الميادين الواردة في الجدول الموالي مالحظة
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  )معاييرها و مؤشراتها(مركبات الكفاءات الختامية 

 فهم المنطوق:ميدان 

 عواطفهم وتوجيه السامعني يقول إلثارة مبا انفعاالته كما يبدي اليد، بغري أو باليد إشارات تصاحبها به، االنفعال وإبداء الصوت جهارة ينيع وهذا إلقائية، أن يكون بطريقة

 تزيد ال فإا األدلة هذه من نطوقخال امل املتلقي فإذا إليها يدعو اليت الفكرة صحة تثبت وبراهني أدلة على يشتمل حبيث مقنعا احلديث يكون وأن.لرأيه استجابة أكثر وجعلهم

 يقتنع قد السامع ألن إليه املنطوق؛ يدعو الذي للرأي واستجابتهم السامعني عواطف توجيه يعين وهذا االستمالة، املنطوق عنصر يف يتوافر رأي ، وأن إبداء جمرد تكون أن على

  .من املطلوب الغرض حيقق الذي هو ألنه عناصر املنطوق  أهم من العنصر هذا لتحقيقها، فال يسعى غريه من تتحقق أن أو ينفذها أن يعنيه ال ولكن ما، بفكرة

 يفهم خطابات منطوقة يغلب عليها النمطان احلواري والتوجيهي ويتجاوب معها :الكفاءة الختامية
 النص املنطوق مضمون يقّيم/*التواصلية حيلل معامل الوضعية/*يتفاعل مع النص املنطوق/*يرد استجابة ملا يسمع *  :مركبات فهم المنطوق

 يرد استجابة لما يسمع* 

 مناذج من املؤشرات املعايري املفسرة لفهم املنطوق

   منطوقة ذات داللة  لنصوص العام املعىن فهم*
 

  معطاة خيارات من النص خيتار موضوع* 
  .مسعها قصة سرد يعيد  *
 حول نص القصة أسئلة عن جييب  *
 بعد مساع القصة يعرب برسم   *

 يستعني بأدوات التعبري غري اللغوية لتأكيد الفهم * 

  منطوقة ذات داللة نصوص من حمّددة معلومات احلصول على*
 

  .بكلمات مقرتحة   معطاة، باالستعانة مجلة يف ناقصة معلومة يكمل  *
  .أو مجلتني مجلة يف مسعها اليت القصة يلّخص *
 .ما، أين، كيف، كم، ماذا، ملاذا، مىت من، :بـ تبدأ أسئلة عن جييب *

 املنطوق النص يف األحداث تسلسل فهم*
  .وردت يف النص تعليمات ينّفذ* 
  .يعيد ترتيب أحداث نص منطوق* 
 حيدد املراحل األساسية للحكاية* 
 يتفاعل مع النص المنطوق*

  .والسياق الصوت نربة على باالعتماد مألوفة غري كلمات معاين فهم *
 

  يربط كلمات بصور لتحديد املعىن* 
  يدرك  معاين كلمات من خالل التمثيل * 
 يفهم الكلمات اجلديدة يف سياقات خمتلفة * 

 .النّص املنطوق يف اخليال من احلقيقة متييز *
  حيدد األحداث احلقيقية من اخليالية يف النص املنطوق* 
  حيدد األحداث اخليالية يف النص املنطوق* 
 فرق بني احلدث احلقيقي واخليايل يستنتج ال* 

 .املنطوق النص يف فهم العناصر التعبريية  *
  يعرب عن خمتلف االنفعاالت باملالمح واحلركات اجلسمية* 
  يعرف مستويات الصوت وإيقاعاته لتحديد املعىن*
 يفسر اإلمياءات بعبارات مناسبة* 

 يحلل معالم الوضعية التواصلية*

  و املكتسبات القبلية طوقاملن النص بني الربط*
 

  يفسر أحداث النص املنطوق انطالقا من فهمه اخلاص* 
  يسرد أحداث قصص مشاة* 
 .مستخلصة من النص املنطوق جديدة معلومة يذكر *

 املعيش املنطوق يف الواقع نصّ ال وإرشادات تطبيق تعليمات *
  ينّفذ إرشادات  *

  يتجاوب مع التعليمات* 
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 يلعب األدوار* 

  املنطوق النص يف املستعملة احلوار أساليب ديدحت*
 

  يعني أطراف احلوار* 
  يغري كلمات واردة يف احلوار بكلمات من عنده* 
  يوظف أفعال القول* 
 )،  .  !   ؟(يتفاعل مع عالمات الوقف * 

 النص المنطوق مضمون يقّيم* 

  .املنطوق إصدار أحكام على النصّ * 
 

  املنطوق  النصّ  يف ورأيه مشاعره يعّرب عن* 
  خيتار الشخصية املفضلة ويعلل اختياره* 
 حيكم على تصرفات شخصيات النص*  

  .الصوت من خالل نربة املنطوق النصّ  يف السائد اجلوّ  متييز* 
 

  حيدد األلفاظ الدالة على االنفعاالت  * 
  يصدر أحكاما يف شأا* 
 يزاوج بني االنفعال واحلركة* 

 ردة يف النصتثمني القيم الوا* 
  يستخرج القيمة الواردة يف النص* 
  يربز أمهيتها يف احلياة * 
 يربط القيمة مبوروث حضاري* 

 

 التعبير الشفوي:الميدان 

 .حياور ويناقش موضوعات خمتلفة و يقدم توجيهات، انطالقا من سندات متنوعة يف وضعيات تواصلية دالة :الكفاءة الختامية
 يقدم ذاته ويعرب عنها/*يفهم حديثه/ *يتواصل مع الغري:* يمركبات  التعبير الشفو 

 يتواصل مع الغير* 

 مناذج من املؤشرات معايري التعبري الشفوي

 مسموعة أو مرئية مقروءة أو قصة سرد *
  جمموعة صور  من مشهد أو قصة انطالقا يسرد  * 
  يرتب أحداث قصة حسب تسلسل منطقي*  
 يكمل أحداث قصة *  

  مسعها أو يروي حكاية شاهدها*   كليهما أو من أومن اخليال القريب الواقع من دة حكايةإعا * 
  منطقي وبتسلسل عايشها بوضوح جتربة حيكي عن* 
 ينقل عن غريه  قصة دون حتريف* 

 يفهم حديثه*

  .القريب احمليط من وأحداث وصف أشياء*
 

   أمامه معروض مشهد عن يعّرب * 
  من مشهد األجزاء الناقصة يكمل *

  .تعديل إجراء يقرتح* 
 من حميطه القريب  أماكن يصف *

 يقدم ذاته ويعبر عنها* 

  مألوفة موضوعات عن إرشادات توجيه*
 

  ...يرشد إىل قيم  اجتماعية *
  بالوسائل املختلفة  العناية لكيفية إرشادات يقدم *

 ميارس سلوك وفق اللفظ املنطوق  * 

 السبب باستعمال روابط رالتعبري عن الرأي أو املشاع*
  يعطي توجيهات ويربز فوائدها* 
  يقدم نصائح ويذكر بالعواقب * 
 يستشهد بآية أو حديث *
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  التعبري عن الرأي واملشاعر يف موضوع مألوف 
  مفهومة  بلغة قريب شخص أو
 

  يتحدث عن نفسه * 
  يستعمل اإلمياءات والنربات  الصوتية إلفهام غريه*  
  يف احلديث  يلعب دوره كطرف * 
 يديل حبديث ويربره *

  

 فهم المكتوب: ميدان 

 .يقرأ نصوصا بسيطة، يغلب عليها النمطان احلواري والتوجيهي تتكّون من عشر إىل أربعني كلمة مشكولة شكال تاّمـا قراءة سليمة ويفهمها :الكفاءة الختامية

 يقّيميستعمل إسرتاتيجية القراءة و  /يستعمل املعلومات الواردة يف النص املكتوب/*الواردة يف النص املكتوبيعيد بناء املعلومات /*يفهم ما يقرأ* :فهم المكتوب  مركبات 
 النص املكتوب مضمون

 يفهم ما يقرأ*

 مناذج من املؤشرات املعايري املفسرة لفهم املكتوب

   صرحية استخراج معلومات *
 

  كم؟ ماذا، مىت، ،ما،أين من، :مثل النص، يف صرحية معلومات حيدد* 
  من النص ناقصة معلومات على حتتوي مجال يكمل* 
  يتعرف على الشخصيات بواسطة دالالت *

 للنص املرافقة البصرية من السندات استخراج معلومات *
   خيتار من بني عدة مجل، مجلة تالئم صورة معطاة * 
  للنص مرافق توضيحي سند على باالعتماد معلومات يستقى* 
 الروابط بني النص والسند حيدد * 

 يعيد بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب*

  السياق باالعتماد على كلمات معاين فهم*
 

  عدة خيارات بني من النص يف وردت كلمة ينتقي معىن* 
  .يستخدم قرائن لغوية وغري لغوية  لتحديد معاين الكلمات اجلديدة* 
 يربط بني الكلمة وضدها*

 فيه الواردة الروابط على باالعتماد النص أجزاء بني القاتالع فهم *
  .النص يف ورودها حسب معطاة يرّتب مجال *

  يغري الروابط بني اجلمل الكتشاف معىن جديد * 
 يستبدل  كلمة بكلمة دون تغّري معىن اجلملة *

 يستعمل المعلومات الواردة في النص المكتوب*

  .وإرشادات تعليمات تطّبيق *
 

  القريب على شاكلة ما جاء يف النص املكتوب واقعه من تعليمات نفذي* 
  يصوغ تعليمات معتمدا على منوذج مقرتح يف موضوعات متنوعة* 
 يؤدي مهمة طبقا لتعليمات حمددة * 

البصرية  املكتوب مع السندات النص يف الواردة املعلومات ويقابل يقارن
 املرافقة

  يربط الدال باملدلول * 
  من متعدد خيتار* 
 يوجد سندا ملعلومة أو معلومة لسند * 

 النص المكتوب مضمون يقّيميستعمل إستراتيجية القراءة و  *

  )اجلانب القيمي(النص اهلدف من  يفهم
 

  معلومات يقدم *
  يعرض إرشادات *
 يصدر  رأيا حول النص   *

  مضمون النص  آرائه يف يعّرب عن
 

  يديل برأيه حول شخصيات النص * 
  خيتار  الشخصية املفضلة يف النص ويربر اختياره *
 . يفاضل بني خمتلف املواقف يف النص* 

 / على وظيفة املركبات اللغوية والنصية يصدر أحكاما



 

21 

 

 التعبير الكتابي: ميدان 

 ت تواصلية دالة ينتج كتابة من أربع إىل مثاين مجل  يغلب عليها النمطان احلواري و التوجيهي يف وضعيا :الكفاءة الختامية
 ينتج منصوصات حسب وضعية التواصل*/ يتحكم يف مستويات اللغة الكتابية/* يتعرف على خمتلف أشكال احلروف والضوابط  للكتابة بالعربية *: مركبات  التعبير الكتابي

 يتعرف على مختلف أشكال الحروف والضوابط  للكتابة بالعربية*
 نماذج من المؤشرات بيالمعايير المفسرة للتعبير الكتا

 ميارس التخطيط 

  ميسك أداة الكتابة *
  يعتدل يف  جلسته*
  يرسم خطوطا وأشكاال ممّهدة للكتابـة*  

 خيط احلروف منفردة* 

  يستعمل القلم ألغراض شيت 
 

  ) بداية الكلمة، وسطها، آخرها(يكتب احلرف يف خمتلف الوضعيات * 
  احرتام مقاييس الكتابـة* 
 طار املخصص للكتابة يلتزم باإل* 

 يشكل احلروف واألصوات  
  الياء، ،التنوين مع احلروف  الواو، يستعمل األلف،*
  ينقل احلروف واألصوات نقال سليما * 
 يكتب على السطر* 

 يتحكم في مستويات اللغة الكتابية* 

خيط احلروف واألصوات يف مواطن 
 شىت 

  . روسةينقل كلمـات مألوفـة تتضّمـن احلروف املد*
  التاء األصوات املنطوقة والقمرية،  الشمسية احلروف- تلفظ  كلمات كما يكتب*
 يستعمل املسودة واللوحة لتجريب كتابته* 

 يكتب من مسموع 
  )منظور إمالء(ينسخ احلروف والكلمات غري املكتوبة *
  )منقول إمالء( نسخ الكلمات ومجل قصرية الكلمات عند   بني البعد على حيافظ*
 نسخ الكلمات واجلمل القصريةالكلمات عند   بني البعد علىة حملافظا*

 االستفهام، عالمة التعجب  عالمة يضع النقطة،* يستعمل عالمات الرتقيم 
 ينتج منصوصات حسب وضعية التواصل* 

أو  الواقع من قصصيا نصا يرتبون  -
 على يشتمل كليهما من أو اخليال

  متسلسلة أحداث
 

  .معطاة صورة يف يرونه عما تعرب مجال /مجلة تعددخيتار  من م* 
  .معطاة عبارة أو كلمة فيها يستعملون مجال يكون *
  معىن مجل يكمل برصيد مقدم  *
  قصة، عن تعرب صور عدة  يرتب *

 خيتارون كلمات من رصيد لتربير معىن
  مجل 6إىل  4يكملون فراغات لتشكيل نص يرتكب من *
   ما، شخصية أو ما موضوع يف رأيهم تبني مجال يكملون*
 يلعب بالكلمات إلنتاج منصوصات ذات داللة *

 بالرتتيب بسيطة يرتبون تعليمات
 موضوعات مألوفة عن الصحيح

  بالرتتيب، معطاة صور أو ما موضوع حول بالرتتيب بسيطة إرشادات يكتب*
  أهم املعطيات تشتمل بطاقة هوية شخصية يعّدون*
 جه ويصححهيراجع املنصوص الذي أنت*

 نئة دعوة، أو بطاقة ينجزون
  نئة لبطاقة منوذجا ينجزون ضمن مشروع *
  مساعدة نئة وعبارات كلمات من مبخزن مستعينني ، دعوة بطاقة ينجزون*
 ينتجون شعارات، لوحات  للمشاركة يف احتفاالت وطنية  أو أعياد دينية * 

  .اثراؤها املعلم بإمكان اقرتاحات جمّرد معايري امليدان، وهي حتقيق مدى فحص بواسطتها ميكن صعوبتها، درجة يف تفاوتةاملدرجة سابقا هي م مناذج املؤشرات : مالحظة 
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 مخطط بناء التعلمات إلنماء كفاءة

 

  

 

  

  .  قى على األستاذ  بناء بقية املقاطع على املنوال نفسهاالمنوذج املقرتح يف كيفية صوغ الوضعية املشكلة االنطالقية  و الوضعيات اجلزئية التابعة هلا ،و يب             
  

  ميدان فهم المنطوق 

  

  

  

  ميدان التعبير الشفوي

  

  

  

  )القراءة  ( ميدان فهم المكتوب 

  

  

  

  ميدان التعبير الكتابي 

  

  

  

 

  

 .يفهم خطابات منطوقة يغلب عليها النمط احلواري ويتجاوب معها  :  الكفاءة الختامية

 والنصية اللغوية املركبات ووظيفة املضمون تقييم* ومعلومات  أفكار تفسري ودمج...)* بيانات، تفسريات أحكام،(استنتاج /الضمين املعىن فهم*  معلومات استخراج/الظاهر يف النص املنطوق املعىن فهم*: مركبات الكفاءة

 .حياور ويناقش انطالقا من سندات مكتوبة  أو مصورة، يف وضعيات تواصلية دالة *:الكفاءة الختامية 

 .توجيه ، اإلقناع السرد ،الوصف واإلخبار ، ال :مركبات الكفاءة

 .يقرأ نصوصا بسيطة وقصرية ويفهمها تتكون من عشر إىل عشرين كلمة مشكولة شكال تاما يغلب عليها النمط احلواري * :الكفاءة الختامية 

 .والنصية  اللغوية املركبات ووظيفة املضمون تقييم* ومعلومات  أفكار تفسري ودمج -*  ...)أحكام، بيانات، تفسريات(استنتاج /الضمين ىناملع فهم*  معلومات استخراج/الظاهر يف النص املكتوب املعىن فهم*  :مركبات الكفاءة

 أو من صور  من أربع إىل ست مجل  يغلب عليها النمط احلواري  انطالقا من سندات مكتوبة" كتابة"ينتج *  :الكفاءة الختامية 

 .حوارية ، ينتج مجل بصيغ  ينقل وينسخ  خيط ويكتب ،*  :مركبات الكفاءة

 أنموذج لمقطع تعلمي في السنة األولى
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  الموارد المعرفية
األسابيع

المقاطع 
المحاور 
 فهم المكتوب فهم المنطوق والتعبير الشفوي 

 التعبير الكتابي
 المحفوظات القراءة و مطالعة الرصيد اللغوي الصرف التراكيب األساليب

06 

املقطع 
02 

 املدرسة

أين ، مىت، كم، يا *
  النداء

صباح ، اآلن،  *
عندي ،يل * مساء

 األلوان*

  البسيطة اجلملة االمسية*
 

 ضمائر املتكلم أنا، حنن 
 املضارعمع املاضي و 

 ، درس ، حقيبة ،حصة، ،جرس تلميذ :املدرسة
 ،مكتبة، معلم  كراس، كتاب، قلم فناء، صف،

 ...)ورقة، طاولة 

 2و 1ان احلرف

 نص شعري

احلروف منفردة؛ احلرف يف 
  خمتلف الوضعيات

 احلركات القصرية والطويلة

 

 4و 3احلرفان  07

 6و 5احلرفان  08

 إدماج ،دعم، تقويم ومعالجة 09

 .ميكن تناوهلا مع مجيع احملاور ...)  نعم، ال :( اجلـواب...) مبارك، : (التهنئة. ..)عفوا:(االعتذار...) شكرا، أحسنت: (الشكر واالستحسان...) مرحبا: (الرتحيب) السالم، صباح اخلري، مساء  اخلري(التحّية : ألفاظ وعبارات •

  الموارد المنهجية

 "فهم المنطوق والتعبير الشفوي"الموارد المنهجية الخاصة بميدان 

 .حيلل ويصنف ويرتب األفكار - .يفهم العبارات و التعليمات من السياق - ) السياق والصور اليت تساعد على فهم املعىن ( يتوقع املعىن من خالل املفاتيح اللغوية مثل - قيكتسب السمات الرئيسة للفصحى و يستخدمها من خالل حماكاة املنطو -

 "فهم المكتوب"الموارد المنهجية الخاصة بميدان 

يفهم  - . يالحظ ويفسر و يربر  -يستخدم مفاتيح القراءة لفهم املعىن  - يوازن ويقارن الستخالص األحكام  -يقرأ جهرا نصوصا بسيطة ويفهمها  -. حيلل ويصنف ويرتب األفكار - ) ر اليت تساعد على فهم املعىن السياق والصو ( يقرأ املعىن من خالل املفاتيح اللغوية مثل 
 .العبارات و التعليمات من السياق 

 "تعبير الكتابي ال"الموارد المنهجية الخاصة بميدان 

 ينجز مهاما متعددة وفق تعليمات  - يصمم مواضيع لتوظيف خطاطات النمط احلواري  

 الكفاءات العرضية والقيم الوطنية

 الكفاءات العرضية المواقف والقيم

 اهلوية الوطنية يعتز بالعلم كمكون وطين، يتخلق بآداب التحية
 طابع فكري يتحكم يف آليات األولية للقراءة

 طابع منهجي يكسب املعطيات ويوظفها يف التعبري الشفوي والكتايب  -

 طابع تواصلي يتعرف على األساليب املناسبة للوضعية احلوارية يستجيب للتعليمات  - املواطنة ينتهج أساليب االستماع واحلوار

 واجتماعي/طابع ش يساهم يف املبادرات املقرتحة)/ واملكتبة/ املدرسة  (يتعرف ويتفتح على احمليط التفتح على العامل يتحلى بآداب االستماع واحلوار
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  .يف أول يوم من دخولك إىل املدرسة، سلمتك املعلمة ورقة، وطلبت منك إحضار ما كتب فيها

  
  املهمات     

  .ـ يكتشف املتعلم مضمون الورقة مستعينا بأفراد األسرة  1        
  ... ) .املكتبة ، السوق ، املتجر (رفقة أحد أفراد األسرة من ـ يقتين األدوات 2       
  .ـ يعرض األدوات على املعلمة ويسميها ويبني استعماالا وكيفية احملافظة عليها 3       
  .ـ جيند ويوظف مكتسباته املعرفية واملنهجية يف وضعيات تواصلية دالة  4       
        

  
  

  

  

  

  

  

 )الوضعية األم ( نطالقية الوضعية املشكلة اال

 )سوريا(لغيت صورة من كتاب العربية 
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  األسبوع األول :الوضعية الجزئية األولى 

  

 .عدت إىل البيت حتمل الورقة، فوجدت عائلتك يف انتظارك يتساءلون عن يومك األول يف املدرسة         

  .مشهد ألفراد األسرة : السند                        

 استجابة لتعليمات محددة وفق كل ميدان-أدناه -في سياق الوضعية تنجز المهمات 

 فهم المنطوق والتعبير الشفوي م المكتوبفه التعبير الكتابي

يرتب بطاقات .
 . ليكون مجلة

 .ـ يقرأ اجلمل املكتوبة حتت املشاهد اجلزئية للمشهد األصلي

من الكلمات  ويقرأمها ويكتبهما و   ...)و(...ـ يستخرج احلرفني
  .يثبتهما

  ).ألعاب قرائية و كتابية(ـ ينجز نشاطات متنوعة استجابة لتعليمات
 .ويفهم معناها(...) ع املقطوعة الشعريةيسم.

 .ـ يقدم التحية لعائلته

  .ـ يسلم الورقة ألحد أفراد العائلة
  .ـ يطلب منه أن خيربه عما كتب فيها

 .يسأله  مىت يشرتي له األدوات . 

نص منطوق يتناول الدخول 
إىل املدرسة ينتهي بعرض 

 الوضعية اجلزئية األوىل 

)الوضعية الجزئية األولى(الخاصة بالقسم   شبكات المالحظة والمتابعة  

 الميدان المركب المؤشرات

 فهم املعىن الظاهري  حول نص القصة أسئلة عن جييب

 فهم المنطوق
 فهم املعىن الضمين  يدرك  معاين كلمات من خالل التمثيل

 تفسري ودمج أفكار ومعلومات  .مستخلصة من النص املنطوق جديدة معلومة يذكر
 النص مضمون تقييم د األلفاظ الدالة على االنفعاالت  حيد

 التعبير الشفوي السرد  يرتب أحداث قصة حسب تسلسل منطقي

 فهم املعىن الظاهري   خيتار من بني عدة مجل، مجلة تالئم صورة معطاة 

 فهم المكتوب
 فهم املعىن الضمين  يستبدل  كلمة بكلمة دون تغّري معىن اجلملة

 تفسري ودمج أفكار ومعلومات  ة طبقا لتعليمات حمددةيؤدي مهم
 النص مضمون تقييم /          
 التعبير الكتابي يرسم ويكتب يف خمتلف الوضعيات منفردين..) ،(..خيط احلريف

 حيدد عدد املؤشرات يف كل ميدان حسب طبيعة الوضعية اجلزئية وخصوصية القسم •

 ظة واملتابعةتصب هذه املؤشرات يف بطاقة املالح •
  

  األسبوع الثاني : الوضعية الجزئية الثانية 

 .فدار حديث بينه وبني  البائع. رافقت أباك لشراء األدوات املدرسية من املكتبة         

  .مشهد لبائع األدوات املدرسية : السند                              

 عليمات محددة وفق كل ميداناستجابة لت-أدناه -في سياق الوضعية تنجز المهمات 

 فهم المنطوق التعبير الشفوي فهم المكتوب التعبير الكتابي

 .يقرأ اجلمل املكتوبة حتت املشاهد اجلزئية للمشهد األصلي.  يربط مجال مبشاهد.

  من الكلمات  و يقرأمها...)و(...يستخرج احلرفني. 
  .ويكتبهما  ويثبتهما   
ألعاب قرائية (لتعليمات ينجز نشاطات متنوعة استجابة. 

 ).وكتابية

 .ويفهم معناها(...) يسمع املقطوعة الشعرية.

 : يعيد ألمه احلديث الذي دار بينهما ويذكر

 . التحية وردها.

 تسليم الورقة وطلب األدوات .

 .السؤال عن الثمن .

 .استالم األدوات وشكر البائع.

 .فرحته باألدوات.

نص منطوق يتناول التسوق 
دوات املدرسية ينتهي لشراء األ

 بعرض الوضعية اجلزئية الثانية
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)الوضعية الجزئية الثانية (شبكات المالحظة والمتابعة الخاصة بالقسم    

 الميدان المركب المؤشرات

 فهم املعىن الظاهري  .كم، مىت  أين ، :بـ تبدأ أسئلة عن جييب

 فهم المنطوق
 هم املعىن الضمين ف يفهم الكلمات اجلديدة يف سياقات خمتلفة

 تفسري ودمج أفكار ومعلومات  يلعب األدوار
 النص مضمون تقييم حيكم على تصرفات شخصيات النص

 التعبير الشفوي السرد  يكمل أحداث قصة

 فهم املعىن الظاهري  من النص ناقصة معلومات على حتتوي مجال يكمل

 فهم المكتوب
 فهم املعىن الضمين  .ين كلمة جديدةيستخدم قرينة غري لغوية  لتحديد معا

 تفسري ودمج أفكار ومعلومات  يربط الدال باملدلول
 النص مضمون تقييم /      

 التعبير الكتابي يرسم ويكتب يف خمتلف الوضعيات منفردين..) ،(..خيط احلريف

 حيدد عدد املؤشرات يف كل ميدان حسب طبيعة الوضعية اجلزئية وخصوصية القسم •
 تصب هذه املؤشرات يف بطاقة املالحظة واملتابعة     

  

 الوضعية الجزئية الثالثة األسبوع الثالث 

        .يف القسم طلبت منكم املعلمة استخراج األدوات و وضعها على الطاولة                         
 .صور ألدوات مدرسية : السند                         

 استجابة لتعليمات محددة وفق كل ميدان-أدناه -ز المهمات في سياق الوضعية تنج

 فهم المنطوق التعبير الشفوي فهم المكتوب التعبير الكتابي

 .يقرأ اجلمل املكتوبة حتت املشاهد اجلزئية للمشهد األصلي.  خيتار من متعدد.

 .من الكلمات  ويقرأمها ويكتبهما  ويثبتهما...)و(...ـ يستخرج احلرفني 

  ).ألعاب قرائية و كتابية(ز نشاطات متنوعة استجابة لتعليماتـ ينج
 . ويفهم معناها(...) يسمع املقطوعة الشعرية.

 ـ يسّمي كل أداة 

  ـ يذكر فيما تستعمل 
 ـ  يبني كيف حيافظ عليها 

نص منطوق يتناول 
موضوع يف حجرة الدرس 

ينتهي بعرض الوضعية 
 اجلزئية الثانية

  )الوضعية الجزئية الثالثة(الخاصة بالقسم    عةشبكات المالحظة والمتاب

 الميدان المركب المؤشرات

 فهم املعىن الظاهري  يلون رسوما ألدوات املدرسية 

 فهم المنطوق
 فهم املعىن الضمين  يفسر اإلمياءات بعبارات مناسبة

 تفسري ودمج أفكار ومعلومات  ينّفذ إرشادات
 النص مضمون تقييم املدرسية يربز أمهيته األدوات  يف احلياة 

 التعبير الشفوي الوصف واإلخبار  أمامه معروض مشهد عن يعّرب 

 فهم املعىن الظاهري   مرافق توضيحي سند على باالعتماد معلومات يستقى

 فهم المكتوب
 فهم املعىن الضمين  يغري الروابط بني اجلمل الكتشاف معىن جديد

 مج أفكار ومعلومات تفسري ود يربط الدال باملدلول
 النص مضمون تقييم يعرض إرشادات

 التعبير الكتابي يرسم ويكتب يف خمتلف الوضعيات منفردين..) ،(..خيط احلريف

 حيدد عدد املؤشرات يف كل ميدان حسب طبيعة الوضعية اجلزئية وخصوصية القسم
 تصب هذه املؤشرات يف بطاقة املالحظة واملتابعة
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  )األسبوع الرابع :( ية الرابعة  الوضعية الجزئ

 )اإلدماج والتقويم في كل ميدان: ( المرحلة األولى

  استجابة لتعليمات محددة وفق كل ميدان- أدناه -في سياق أنشط مختلفة  تنجز المهمات 

 المهمات  ميدان فهم املنطوق و التعبري الشفوي فهم المكتوب التعبير الكتابي

ة اعد كتابة احلروف الناقص
يف الكلمات املستخرجة 

 .من اجلدول

../.....................

..../...................

..../...................
                                ...............

 -ب  -م (ارسم احلروف 
على ) ض - ر –ت  -د

كراس القسم بأصواا رمسا 
  . صحيحا حمرتما املقاييـس

  
 

 . خالل صور قراءة مجل من •

 . جي أصوات مكونة لكلمات  •

 . قراءة احلروف منفردة •

 . قراءة األصوات املشكلة للحروف •

 قراءة كلمات  تتضمن حرف امليم •

 .قراءة حرف امليم مع احلركات و املدود  •

قراءة حرف امليم يف كلمات مع احلركات  •
 .و املدود 

يتم تناول بقية الحروف : ملحوظة      

 مقطع ، على المنوال السابقالمدروسة في ال

 ألعاب قرائية خمتلفة 

 :استعمل العبارة الصحيحة حسب وضعيات خمتلفة  01

  صباح اخلري، مساء اخلري ، إىل اللقاء               
  :و أكمل) كم/ مىت/ ماذا ( اخرت ما يناسب   02

  :............تسأل عن وقت الّدخول إىل املدرسة فتقول  
  : ...........الكتب اليت اشرتيتها فتقولتسأل عن عدد   

  :أكمل جبملة مناسبة. 03
  : ............. تعجبَت من مجال الورد فقلت  
  : ............ تعجبَت من كرب الفيل فقلت  

  :  مع كل كلمة من هذه الكلمات"هذه " أو" هذا"استعمل . 04
  ...حديقة / صديق / قمر /حمفظة   / كرسي 

  :ناسب أكمل مبا ي. 05
  : ......  ساعدك الرجل على قطع الطريق فقلت له

 : .....  نظفتم القسم فقالت لكم املعلمة

أمثلة  من 
 أنشطة اإلدماج

 

 املقاطع الشعرية احملفوظة

أعجبت بلعبة تقاطع 
املوجودة يف "الكلمات 
أكمل احلروف " الكتاب 

 .الناقصة يف اللعبة  

 

مته راجعت مع أمك على الكتاب ما تعل
اعد .  يف القسم من كلمات وحروف

 .قراءا  على زمالئك  

وثيقة موع الكلمات واحلروف : السند 
 .املدروسة خالل املقطع

أرسلتك املعلمة ملكتب املدير القتناء الكتب ،أعد احلوار الذي دار بينكما    
 : و اذكر فيه

السؤال عن ./الكتب اليت تريدها./التحية وردها  •
  .الثمن

 حة املدير لكنصي

 تغيير طرفي الحديث حسب الحاجة:مالحظة 

أمثلة  عن 
 أنشطة التقومي

 ينبغي اعتماد  أساليب التنشيط الثنائية ، و الفوجية كأولوية يف التدريب على اإلدماج *

 مالحظات    يف كل مراحل اإلجناز  جيب على املعلم أخذ القيم واملواقف وكذا الكفاءات العرضية احملددة  يف الوضعية املشكلة بعني االعتبار*

 )ٔ%نظر يف فقرة التقومي(اخلاّصة �لتلميذ تابعة ش�باكت املالحظة وامل بالنسبة ملنهجية تقومي يف هذه املرحلة تستعمل 
  

  )اإلدماج والتقويم مابين الميادين : ( المرحلة الثانية  

  

  
  

     :                 اآلتية  املدرسة والبيت ينجز مهمات وفق تعليمات بني  متثل سلوكات طفل أثناء تنقله - مشوشة –انطالقا من صور 
 .رتب باألرقام  الصور حسب تسلسلها الزمين.        

  ضع التعبري املناسب داخل احليز.        
  .اقرأ اجلملة مث اربطها بالصورة املناسبة هلا.        
  . ضع دوائر حول احلروف املسموعة.        

 اكتشف السلوك اخلاطئ يف الصورة ولونه باألمحر .        

 باألخضر .لون الصورة اليت متثل السلوك الصحيح.        

 الوضعية اإلدماجية التقويمية
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  أكمل الكلمات بكتابة احلرف الناقص .        

  شبكة التصحيح باملعايري 

 المؤشرات المعيار

 )3(الوجاهة 
إكمال كتابة  -استعمال األلوان -ع دوائر على احلروفوض- ربط الصور باجلمل -وضع تعبري داخل احليز -ترتيب الصور

 الكلمات
االستعمال السليم ألدوات 

 )3(المادة

 - كتابة احلرف صحيحا يف موضعه  -كتابة تكملة الكلمات باحلروف الناقصة املناسبة   -تعيني الصحيح للحروف املسموعة 
 جودة الكتابة - التعبري الصحيح باأللوان

 )3(االنسجام
تلوين  -حتديد الصحيح للسلوك اخلاطئ -الربط السليم للصورة مع التعبري املناسب -لصور حسب التسلسل الزمينترتيب ا

 وضع  احلروف الصحيحة يف دوائر -السليم لصورة السلوك الصحيح
 مجالية التشكيل والتلوين والربط  )1(األصالة 
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  .  طالقية  و الوضعيات اجلزئية التابعة هلا ،و يبقى على األستاذ  بناء بقية املقاطع على املنوال نفسهاالمنوذج املقرتح يف كيفية صوغ الوضعية املشكلة االن
  ميدان فهم المنطوق

  ميدان التعبير الشفوي

  ميدان فهم المكتوب

  ميدان  التعبير الكتابي 

  

  

  

  

  

 .يفهم خطابات منطوقة يغلب عليها النمط التوجيهي ويتجاوب معها  : الكفاءة الختامية

 .تقييم املضمون ووظيفة املركبات اللغوية والنصية * تفسري ودمج أفكار ومعلومات ...)* أحكام، بيانات، تفسريات(نتاج تسا  /فهم املعىن الضمين*  معلومات استخراج: فهم املعىن الظاهر يف النص املنطوق*:مركبات الكفاءة

 .يقدم توجيهات، انطالقا من سندات متنوعة يف وضعيات تواصلية دالة  :الكفاءة الختامية 

 .السرد ،الوصف واإلخبار ، التوجيه ، اإلقناع  :ت الكفاءةمركبا

 .يقرأ نصوصا بسيطة، يغلب عليها النمط التوجيهي تتكّون من عشرين إىل أربعني كلمة مشكولة شكال تاّمـا قراءة سليمة ويفهمها  الكفاءة الختامية لفهم المكتوب

 .تقييم املضمون ووظيفة املركبات اللغوية والنصية * تفسري ودمج أفكار ومعلومات - ...)* أحكام، بيانات، تفسريات(استنتاج /فهم املعىن الضمين* استخراج معلومات/لظاهر يف النص املكتوبفهم املعىن ا:* مركبات الكفاءة 

 .عليها النمط التوجيهي يف وضعيات تواصلية دالّـةينتج كتابات من سّت إىل مثاين مجل  يغلب  :الكفاءة الختامية 

 .خيط ويكتب ،ينقل وينسخ، ينتج مجال بصيغ توجيهية :*  مركبات الكفاءة 

 أنموذج لمقطع تعلمي في السنة الثانية ابتدائي
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  الموارد المعرفية 

االسابيع
المقاطع 
المحاور 
 

 فهم المكتوب فهم المنطوق والتعبير الشفوي

 التعبير الكتابي
 المحفوظات القراءة اللغوي الرصيد الصرف التراكيب األساليب

 التقويم التشخيصي 01

02 

املقطع 
01 

 احلياة املدرسية 

  أين ، مىت، كم، يا النداء*
صباح ، اآلن،  *

 األلوان*عندي ،يل *مساء

: اجلملة االمسية*
 اخلرب املفرد

أنتما أنَت، أنِت انتم : املخاطب
 املضارعمع املاضي أننت،

ة، درس، صف، فناء، قلم، تلميذ، جرس، حصة، حقيب:املدرسة
 ...)كتاب، كراس، معلم، مكتبة، ورقة، طاولة 

 نص خمتار

 نص شعري

  كتابة و اإلمالء
  6و4/5و3/ 2و1مراجعة احلرفان *
 ينتج كتابة من ست إىل مثاين مجل  *

 نص خمتار 03

 نص خمتار 04

 )انطالقا من نص مختار(إدماج ،دعم، تقويم ومعالجة  05

 ...)  نعم، ال :( الجـواب...)مبارك ،هنيئا: (التهنئة. ..)عفوا:(االعتذار...) شكرا، أحسنت: (الشكر واالستحسان والمجاملة...) مرحبا ،أهال وسهال: (الترحيب)السالم، صباح الخير، مساء  الخير(التحّية : ألفاظ وعبارات •

  الموارد المنهجية 

 "هم المنطوق والتعبير الشفويف"الموارد المنهجية الخاصة بميدان 

 .حيلل ويصنف ويرتب األفكار - .يفهم العبارات و التعليمات من السياق - ) السياق والصور اليت تساعد على فهم املعىن ( يتوقع املعىن من خالل املفاتيح اللغوية مثل - يكتسب السمات الرئيسة للفصحى و يستخدمها من خالل حماكاة املنطوق-

 "فهم المكتوب"نهجية الخاصة بميدان الموارد الم

يفهم  -.ويفسر و يربر يالحظ  -يستخدم مفاتيح القراءة لفهم املعىن  - يوازن ويقارن الستخالص األحكام  -يقرأ جهرا نصوصا بسيطة ويفهمها  -. حيلل ويصنف ويرتب األفكار - ) السياق والصور اليت تساعد على فهم املعىن ( يقرأ املعىن من خالل املفاتيح اللغوية مثل 
 .العبارات و التعليمات من السياق 

 "التعبير الكتابي "الموارد المنهجية الخاصة بميدان 

 ينجز مهاما متعددة وفق تعليمات  - يصمم مواضيع لتوظيف خطاطات النمط التوجيهي 

 الكفاءات العرضية و المواقف والقيم

      الكفاءات العرضية  القيم والمواقف

 يعتز بالعلم كمكون وطين، وحيرتمه 
 اهلوية الوطنية

 ذات طابع فكري يعّرب عن تصّوراته املعنوية وأفكاره وعواطفه املتعلقة باملدرسة  

 نهجيذات طابع م يتناول الكلمة أمام زمالئه حمرتما آداب التدّخل ينّمي قيمه اخللقية والدينية واملدنية املستمّدة من مكّونات اهلُوية الوطنية

 ذات طابع تواصلي يستخدم األساليب املناسبة للوضعية  التوجيهية املواطـنة يساهم يف احلياة الثقافية للمدرسة

 اجتماعي/شخصي. ط.ذ  .يساهم يف األعمال اجلماعية يف املدرسة واحمليط      التفتح على العامل وينتهج أساليب التعايش السلمي مع اآلخرين
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مررت اليوم على مدرسة احلي، فأدهشين ما رأيت، لقد  تغري فيها كل شيء حىت متنيت : لى مائدة الطعام وليلة الدخول املدرسي، قال أيبع  -     
اجلزائر  لنرفع بلدنايف دروسكم،  اجتهدوامتحابني، و  وكونوا إخواناعلى مدرستكم،  وحافظوامن عاداتكم، غريوا : لو كنت واحدا منكم مث أكمل

  .اعالي
  .بت أتقلب يف فراشي أنتظر طلوع مشس الغد، أتلمس حمفظيت ومالبسي اجلديدة وأنا أسائل نفسي كيف نفعل ذلك؟  

                                                                                                                             
  : المهمات 

  .يكتشف تغري النظام بني أيام العطلة وأيام الدراسةـ  1       
  .ـ يربز التغيري الذي حدث للمدرسة أثناء العطلة  2       
  . ـ يتعرف على الرفاق اجلدد يف القسم 3       
      يشارك مبنتج يف الة احلائطية. 4       

        

 )األم الوضعية( الوضعية المشكلة االنطالقية 

 )سوريا(لغيت صورة من كتاب العربية 
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  األسبوع األول:الوضعية الجزئية األولى 

  املدرسة طلبت منك أمك أن تنام لتستيقظ باكرا بعد حتضري لوازم 
  .مشهد ألفراد األسرة ليال  : السند   

 استجابة لتعليمات محددة وفق كل ميدان -أدناه -في سياق الوضعية تنجز المهمات 

 فهم المنطوق والتعبير الشفوي فهم المكتوب التعبير الكتابي

جيد عالئق بني  
 مجل و سندات

 .كلمة يتناول حمتوى الوضعية  20إىل  10من  ـ يقرأ نصا يتكون

مع املدود واحلركات    ويقرأمها ويكتبهما ) 2و1(يستخرج احلرفني -
 من خالل كلمات. و يثبتهما

 )  إمالء/ خط( 

  ).ألعاب قرائية و كتابية(ـ ينجز نشاطات متنوعة استجابة لتعليمات
 .ويفهم معناها(...) يسمع املقطوعة الشعرية.

 .العطلة  يتحدث عن-

 .ينضبط مع النظام اجلديد -

احملفظة، ( يذكر لوازم املدرسة -
 ...)األدوات، املئزر

يستفسر عمن يدرسه خالل  -
 .السنة اجلديدة  

نص منطوق يتناول التحضريات اخلاصة 
بالدخول إىل املدرسة ينتهي بعرض 

 الوضعية اجلزئية األوىل 

 

  ثانياألسبوع ال: الوضعية الجزئية الثانية   

  .التحقت باملدرسة فأعجبت مبنظرها اجلميل ، وعند عودتك إىل البيت حدثت عائلتك  عنها 
  .مشهد ملدرسة  : السند 

 استجابة لتعليمات محددة وفق كل ميدان-أدناه -في سياق الوضعية تنجز المهمات 

 فهم المنطوق التعبير الشفوي فهم المكتوب التعبير الكتابي

 

انطالقا  ينتج مجال امسية.
 من سندات 

 .كلمة يتناول حمتوى الوضعية  20إىل  10يقرأ نصا يتكون من  -  

مع املدود واحلركات  ويقرأمها ويكتبهما و ) 4و3(يستخرج احلرفني -
 من خالل كلمات  . يثبتهما

 )إمالء/ خط( 

  ).ألعاب قرائية و كتابية(ينجز نشاطات متنوعة استجابة لتعليمات -
 .ويفهم معناها(...) شعريةيسمع املقطوعة ال-

 :يعيد ألفراد العائلة أحداث اليوم األول

 لقاء الرفاق . 

  االلتحاق باملدرسة .

 .اكتشاف منظرها اجلديد  .

  .حتية العلم .
 الالفتات التوجيهية . 

نص منطوق يتناول أحداث 
اليوم األول للدخول املدرسي 
ينتهي بعرض الوضعية اجلزئية 

 الثانية

  

 الجزئية الثالثة األسبوع الثالث الوضعية   

 .إىل أن دخل رفيق جديد... !أعادت املعلمة تنظيم اجللوس يف القسم ومل ُجتلس معك أحدا       

  .مشهد لطفل يلتحق حبجرة الدرس : السند                         
 استجابة لتعليمات محددة وفق كل ميدان-أدناه -في سياق الوضعية تنجز المهمات 

 فهم المنطوق التعبير الشفوي فهم المكتوب التعبير الكتابي

يكتب مجال توجيهية .
انطالقا من الفتات 

 إرشادية 

 .كلمة يتناول حمتوى الوضعية  20إىل  10يقرأ نصا يتكون من  -

مع املدود واحلركات    ويقرأمها ويكتبهما و ) 6و5(يستخرج احلرفني -
 من  خالل الكلمات. يثبتهما

 )مالءإ/ خط( 

  ).ألعاب قرائية و كتابية(ينجز نشاطات متنوعة استجابة لتعليمات -
 . ويفهم معناها(...) يسمع املقطوعة الشعرية-

 ـ يُعرف الطفل اجلديد باملدرسة 

 حيدد له البعض النظم الداخلية . 

  يقرأ معه الالفتات اإلرشادية . 
 يقدم له بعض التوجيهات . 

نص منطوق يتناول 
يق اجلديد موضوع الرف

ينتهي بعرض الوضعية 
 اجلزئية الثالثة 

  

  )األسبوع الرابع :( الوضعية الجزئية الرابعة 
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 ذ املدرسةإعالن لتالمي

  ) ٔ%حب مدرس�يت(سNّمت ٕاKشاء جمG Hائطية، فعىل الراغبني املشاركة فهيا، تقدمي مواضيعهم لٔ?س�تاذ املرشف يف موضوع الشهر حتت عنوان ت1ش�يطا .لحياة الثقاف+ة  املدرس�ية، 

  )اإلدماج والتقويم في الميدان الواحد ": ( المرحلة األولى"

  استجابة لتعليمات محددة وفق كل ميدان- أدناه -في سياق أنشط مختلفة  تنجز المهمات 

 المهمات  ميدان فهم المنطوق و التعبير الشفوي فهم المكتوب التعبير الكتابي

أكمل كتابة الكلمة  
الناقصة يف اللوحات 

 اإلرشادية 

( صياغة قواعد لعبة معينة 
  )من اقرتاح املدرس 

 

من احلياة املدرسية ويشمل جمموعة من 

التوجيهات وميكن من معاجلة 
احلروف املرتبطة باملقطع مع 

 هاأصواا ومدود

 

يتخذ النص كلعبة تنجز من : ملحوظة
خالله جمموعة من التطبيقات تساعد 

 على تثبيت احلروف املدروسة

ينفي ويثبت عادات خاصة بالعطلة وعادات خاصة باحلياة املدرسية  -01
 )تطبيقات مرتكزة على صور (

حيدد الكيفيات املناسبة للنجاح خالل العام اجلديد انطالقا من  -
  توجيهات عامة

  ضمن سياقات خمتلفة األعمال املتعلقة بالدخول املدرسي يذكر  -
 يرتب أحداث قصة مصورة تتناول الدخول  املدرسي  -02

 يعرب حركيا وانفعاليا عن ردة فعله حيال املنظر اجلديد للمدرسة  -

 ميجد العلم والنشيد الوطنيني -

 يسرد على زمالئه بعض القوانني املدرسية -03

 يعرب عنها يرسم الفتة إرشادية خاصة بالقسم و  -

أمثلة  من 
 أنشطة اإلدماج

 

 املقاطع الشعرية احملفوظة

كتابة دليل إرشادي لطفل 
 .التحق ألول مرة باملدرسة 

تأخر زميلك عن اإلحلاق باملدرسة بسبب 
راجع معه احلروف . املرض فذهبت لعيادته

 . يف النص املسلم لك من طرف املعلم

  نص خمتار : السند 
 

ول مرة بالدراسة  ساعدها على التعرف على التحقت أختك  أل*  
 : نظام احلياة املدرسية بذكر

  أعمال قبل النوم   •
  آداب الطريق  •
  نظام املدرسة  •
 بعض التوجيهات اهلامة  •

أمثلة  عن 
 أنشطة التقومي

 ينبغي اعتماد  أساليب التنشيط الثنائية ، و الفوجية كأولوية يف التدريب على اإلدماج *

    لم أخذ القيم واملواقف وكذا الكفاءات العرضية احملددة  يف الوضعية املشكلة بعني االعتبار  يف كل مراحل اإلجنازجيب على املع*
 مالحظات

  )اإلدماج والتقويم مابين الميادين : ( المرحلة الثانية  

  

  

  : قّرر مدYر املدرسة ٕاKشاء جمG Hائطية فكWب إالUالن اTٓيت*

  
  : املشاركة يف اHi احلائطية بgشك+ل الحئة تذeر فهيا  Uليك، طلبت مbمك املعلمة �مجلل املعروضةمس�تعينا هذا إالUالن و اس�ت[ابة ل : التعلمية

  ٕاجعابك .لمدرسة  عن مجلتني تعرب فهيام  -1
 ثالث توجهيات  -2
  ٔ%مbية   -3

 ت1رش ٔ%حسن ا.لواحئ يف اHi احلائطية: مالحظة    
 

  التقومي

 الوضعية اإلدماجية التقويمية
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وال ميكن .لتعّمل ٔ%ن ينجح ٕاالّ بوضع . اّختاذ قرارات بيداغوج+ة وٕاداريةقصد  من |الل حتليل املعطيات املتوفّرة وتفسريها احلمك Uىل تعلّامت التلميذمتكbّنا من  اليت الوس�يH التقومي هو
 . )فقرة من املنهاج( .تا�ي �سامه يف املصادقة ا�هنائية Uىل التعلّام هنايئهنايئهنايئهنايئٔ%و  �شخييص، �كويين، وٕاشهادي�شخييص، �كويين، وٕاشهادي�شخييص، �كويين، وٕاشهادي�شخييص، �كويين، وٕاشهادي: ٕاسرتاتيجية .لتقومي ب�ٔنواUه

  

    :التقومي مع هذه الرؤية تقرتح الوثيقة املرافقة تصورا بثالثة ٔ%بعاد ول�ىش  

  .تقومي مرتبط  �كgساب املوارد والتحّمك فهيا؛ي�ىش مع سريورة التعمل وإالدماج : البعد اTٔول  •

 .ل الوضعيات تقومي كفاءة جتنيد املوارد واس�تعاملها الناجع يف G:  البعد الثاين •

 .تقومي القمي  والكفاءات العرضية :  البعد الثالث •

 

 ولتحق+ق هذه اTٔبعاد تقرتح الوثيقة املرافقة  ش�باكت التقومي التالية  ؛ 

 ).إالدماج وتقوميه يف امليدان الواGدت�ىش وتعمل ( ، ؤ%خرى |اّصة �لتقومي املس�متر .لمتعمل )ت�ىش مع سريورة تعمل املوارد(اخلاصة �لقسم تابعة ش�باكت املالحظة وامل  - - - - 01010101

 .ش�باكت مبعايري التصح+ـح؛ ت�ىش وGل الوضعيات  - - - - 02020202

 .تابعة املرتبطة مبتابعة مدى تذويت القمي والكفاءات العرضية ش�باكت املالحظة وامل  - - - - 03030303

    

 ::::تابعة تابعة تابعة تابعة ش�باكت املالحظة وامل ش�باكت املالحظة وامل ش�باكت املالحظة وامل ش�باكت املالحظة وامل  .01
اكت �لوضعيات اجلزئية واليت �ساYر التعمل ح+ث حيدد فهيا املعمل مؤرشات Yرتبط هذا النوع من الش�ب: : : : اخلاصة �لقسماخلاصة �لقسماخلاصة �لقسماخلاصة �لقسمتابعة تابعة تابعة تابعة ش�باكت املالحظة وامل ش�باكت املالحظة وامل ش�باكت املالحظة وامل ش�باكت املالحظة وامل                      1.1

املذكورة سالفا ، ويتم صبها الحقا يف " معايري ومؤشرات تناول مركبات الكفاءات اخلتامية"لتحقق مرeبات لك م+دان، ويعمتد فهيا Uىل 
 " اخلاصة بالقسم"بطاقة املالحظة واملتابعة 

" 1/2/3مرتبطة بالوضعيات اجلزئية " مركبات امليادين شبكة قياس حتقق مؤشرات"  
"أنظر النموذج املرفق للوضعيات اجلزئية "  

 الميدان المركب المؤشرات

 فهم املعىن الظاهري  

 فهم المنطوق
 فهم املعىن الضمين  
 تفسري ودمج أفكار ومعلومات  
 النص مضمون تقييم 
 التعبير الشفوي السرد  

  الظاهري فهم املعىن 

 فهم المكتوب
 فهم املعىن الضمين  
 تفسري ودمج أفكار ومعلومات  
 النص مضمون تقييم 
 التعبير الكتابي يرسم ويكتب 

 .حيدد عدد املؤشرات يف كل ميدان حسب طبيعة الوضعية اجلزئية وخصوصية القسم *    
 .تصب هذه املؤشرات يف بطاقة املالحظة واملتابعة * 
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  "خاصة بالقسم"بطاقة املالحظة واملتابعة 

 المجموع

 التعبير الكتابي/م

 المجموع
 فهم المكتوب/ م

 المجموع

التعبير /م

 المجموع الشفوي
فهم المنطوق/ م  

 الرقم االسم واللقب
 المؤشرات المؤشرات المؤشرات المؤشرات

- + 3 2 1 - + ... 3 2 1 - + 3 2 1 - + ... 3 2 1 
                       01 
                       02 
                       03 
                       04 
                       05 
                       06 
                       07 
                       08 
                       09 
                       10 
                       11 
                       12 
                       13 
                       14 
                       15 
                       16 
                       17 
                       … 
 المجاميع                      

  

  ".ال1شاطات اليت جتري يف القسمكل " يتم استعمال هذه البطاقة يف خمتلف األنشطة املرافقة للتعّلم  •
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عرف+ة واملهنجية �رتبط ب�Kٔشطة إالدماج والتقومي يف امليدان الواGد، و�متزي µكوهنا وس�يH حفص تربز مدى اكgساب وحتمك املتعمل يف  .لموارد امل ::::اخلاّصة �لتلميذاخلاّصة �لتلميذاخلاّصة �لتلميذاخلاّصة �لتلميذتابعة تابعة تابعة تابعة ش�باكت املالحظة وامل ش�باكت املالحظة وامل ش�باكت املالحظة وامل ش�باكت املالحظة وامل  2.12.12.12.1

        ..لتقومي املس�متر µلك م+دان توظف  |اصة|اصة|اصة|اصةوالكفاءات العرضية املرتبطة �مليدان الواGد وتgشلك من معايري ومؤرشات 
 

  )اخلاصة باملتعلم( أمنوذج لشبكة املالحظة واملتابعة لتقومي ميداين فهم  املنطوق والتعبري الشفوي
 ملتعثرا النامي املتميز املؤشرات املعايري الرقم

1 

 وجاهة العرض

    .. االستهالل 
    ..سالمة وضعية اجلسم  2
    ..الصوت املناسب للمقام مستوى 3
    ..البصري االتصال 4
    ..واإلمياءات اإلشارات 5
    ...احرتام زمن العرض  6
    ..الثقة يف النفس 8
9 

 قيمة احملتوى 

    ..تعليماتاالستجابة للوضعية ولل
    .. توظيف املعطيات املكتسبة 10
    ..القوالب اللغوية املناسبة  للمقام توظيف 11
    ..تضمني قيم متعلقة بالوضعية 12
13 

 التحكم يف املوضوع 

    ..احرتام  اجلانب املنهجي
    ..تناسب اللغة مع املوضوع واملستقبلني  14
    ..عدم تناقض الطرح 15
    ..سالمة اللغة من حيث البنية والتوظيف 16
17 

  اإلبداع 
 

    ...)..خريطة ، رسم، صور، جهاز ( استعمال سندات 
    .. االستدالل 18
    .. اقرتح حلول 19
    ..ردود فعل مناسبة 20

 .ا يتناسب وطبيعة الوضعية واملتعلم، كما ميكن اقرتاح مؤشرات أخرىصيغت املؤشرات يف شكل مصادر ليتسىن للمعلم اشتقاق أفعال قابلة للمالحظة والقياس مب •

 
  )اخلاصة باملتعلم(فهم املكتوب  أمنوذج لشبكة املالحظة واملتابعة لتقومي ميدان

 املتعثر النامي املتميز املؤشرات املعايري الرقم
1 

 وجاهة العرض
    .. االستهالل 

    .. سالمة وضعية اجلسم 2
    ..الصوت املناسب للمقام مستوى 3
4 

 التحليل البصري واألداء

    ..الشكل  يف املتقاربة احلروف بني التمييز
    ..والكلمات احلروف بعض )إبدال،حذف أو إضافة(عدم  5
     "..والقصرية الطويلة "احلركات املد  بني التمييز 6
    ..القمرية  "الـ  "و الشمسية" الـ  "بني التمييز 7
    "..هذا"  تنطق   مثل  وال تكتب اليت احلروف نطق عدم 8
    ..املقصورة األلف و املد ياء بني التمييز 9

    ..صحيحة بطريقة الكلمات أواخر على احلركات نطق 10
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    ..واإلشباع والشدة التنوين نطق 11
     ..صحيحة بطريقة التنغيم استخدام 12
    ..لسرعة املناسبةا 13
14 

 متثيل املعىن
    ..الصحيحة خمارجها من احلروف إخراج

    ..قراءة وحدات لغوية كاملة 15
    ..الرتقيم عالمات مراعاة 16
17 

 التميز 
    ..قوة التأثريشد االنتباه و 

    ..جهورة الصوت 18
 .ال قابلة للمالحظة والقياس مبا يتناسب وطبيعة الوضعية واملتعلم، كما ميكن اقرتاح مؤشرات أخرىصيغت املؤشرات يف شكل مصادر ليتسىن للمعلم اشتقاق أفع

 

  )اخلاصة باملتعلم( أمنوذج لشبكة املالحظة واملتابعة لتقومي ميدان التعبري الكتايب

 املتعثر النامي املتميز املؤشرات املعايري الرقم
1 

 العرض 

    مجالية اإلخراج -
    رسم خطوطا وأشكاال ممّهدة للكتابـة - 2
    خط احلروف منفردة مع احرتام مقاييس الكتابـة - 3
    كتابة احلرف يف خمتلف الوضعيات مع احرتام مقاييس الكتابـة  - 4
    استعمال احلركات و املدود ،الشدة ،التنوين استعماال سليما - 5
6 

 الوجاهة 

     .ـة تتضّمـن احلروف املدروسةنقل كلمـات مألوف -
    مع احرتام مقاييس الكتابـة)منظور إمالء(نسخ الكلمات غري املكتوبة - 7
    نسخ الكلمات واجلمل القصرية الكلمات عند   بني البعد علىة احملافظ- 8
    استعمال عالمات الرتقيم  - 9

10 

 سالمة اإلنتاج

    .معطاة صورة يف يرونه عما تعرب مجال /مجلة اختار  من متعدد -
    .معطاة عبارة أو كلمة فيها يستعملون مجل تكوين - 11
     برصيد مقدم  إكمال معاين مجل - 12
     قصة، عن تعرب صور عدة  ترتيب - 13
    مجل 6إىل  4إكمال فراغات لتشكيل نص يرتكب من  14
     ما، شخصية وأ ما موضوع يف رأيه إكمال مجل تبني 15
16 

 اإلبداع

    بالرتتيب، معطاة صور أو ما موضوع حول بالرتتيب بسيطة إرشادات كتابة
    أهم املعطيات تشتمل بطاقة هوية شخصية إعداد 17
    ألفاظ  مبعجم نئة، دعوة مستعينني لبطاقة منوذج إجناز  18

     .الستحسان، االعتذار، التهنئةالتحّية، الرتحيب، الشكر، وا: استخدام عبارات 19

    مجالية اخلط 20
 .اح مؤشرات أخرىصيغت املؤشرات يف شكل مصادر ليتسىن للمعلم اشتقاق أفعال قابلة للمالحظة والقياس مبا يتناسب وطبيعة الوضعية واملتعلم، كما ميكن اقرت *
 

مدارج ٔ%و بتقومي  املرتبطة  �ملقطع التعلمي إالدماج+ة التقوميية ىش هذه اTٔ|رية مع Àل الوضعيات، سواء اكنت  الوضعياتت� :)27/28/29ٔ%نظر املهناج الصفºة (ش�باكت مبعايري التصح+ـح  .02

  .، Çري ٔ%ن هذا ال�يش  وٕان �شاهبت ٔ%دواته فٕانه خيتلف يف طرق ٕاجنازه ؤ%هدافه �لكفاءة الشامH هناية الس�نةٔ%و   الكفاءة املتوافقة مع هناية لك فصل
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. مشاركة التالم+ذ يف تقومي ٔ%عامهلم وحتليلها وYكgيس هذا اTٔمر ٔ%ّمهية �لغةYكون الهدف مهنا : ))))تقومي املقطعتقومي املقطعتقومي املقطعتقومي املقطع((((ش�باكت مبعايري التصحيح املرتبطة الوضعيات إالدماج+ة التقوميية ش�باكت مبعايري التصحيح املرتبطة الوضعيات إالدماج+ة التقوميية ش�باكت مبعايري التصحيح املرتبطة الوضعيات إالدماج+ة التقوميية ش�باكت مبعايري التصحيح املرتبطة الوضعيات إالدماج+ة التقوميية  – 1.2

ٕاىل يÏ1غي  اعتباره من الكفاءات اليت Kسعى ، حتق+ق املؤرشاتوالت�ٔكد من   معايريحسن Íس�ت[ابة .لتدريب املتعلمني Uىل فالتقومي ا�ايت و الثنايئ وتقومي اTٔقران املر�كز Uىل 

 ).انظر ٔ%منوذج املرافق .لمقطع اخلاص �لس�نة اTٔوىل .(ٕاeساهبا

    املؤّرشاتاملؤّرشاتاملؤّرشاتاملؤّرشات    املعاي+ـراملعاي+ـراملعاي+ـراملعاي+ـر                                                                                    
 . 4، املؤرش  3، املؤرش  2، املؤرش  1املؤرش  وÀاهÓة املنWــوج: : : :         1111املع+Óار املع+Óار املع+Óار املع+Óار 

 . 3، املؤرش  2، املؤرش  1املؤرش     Íس�تعامل السلمي Tٔدوات املÕاّدة : : : :         2222ع+Óار ع+Óار ع+Óار ع+Óار امل امل امل امل 

 . 4، املؤرش  3، املؤرش  2، املؤرش  1املؤرش     KÍسجÓام اÖاخÓلـي .لمنWــوج: : : :         3333املع+Óار املع+Óار املع+Óار املع+Óار 

 ، 1املؤرش     مع+Õار النوع+ــــــة: : : :         4444املع+Óار املع+Óار املع+Óار املع+Óار 
  

كام ميكن حتويل املؤرشات ا.لفظية ٕاىل .�س�تعملها  املعمل  هناية لك  الفصل، لق+اس مدي منو الكفاءة الشامH بعد تقدمي Uدد من املقاطع التعلّمية:  :  :  :  ل ل ل ل ش�باكت مبعايري التصحيح هناية لك فصش�باكت مبعايري التصحيح هناية لك فصش�باكت مبعايري التصحيح هناية لك فصش�باكت مبعايري التصحيح هناية لك فص -2.2

  .دالالت رمقية 

3.2-   Hساب الكفاءة الشامgش�باكت مبعايري التصحيح .لتحقق من اك  Hساب الكفاءة الشامgش�باكت مبعايري التصحيح .لتحقق من اك  Hساب الكفاءة الشامgش�باكت مبعايري التصحيح .لتحقق من اك  Hساب الكفاءة الشامgىل:  :  :  :  ش�باكت مبعايري التصحيح .لتحقق من اكU نا من احلمكbّاليت متك Hيه الوس�ي  Hمن |الل حتليل املعطيات املتوفّرة وتفسريها قصد اّختاذ مدي منو الكفاءة الشام

   .قرارات بيداغوج+ة و ٕادارية

  )3.2(،)2.2( للحالتنيشبكة التصحيح باملعايري 

 دالالت رمقية المؤشرات المعيار

 )3(الوجاهة 
 0/6 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 6، املؤرش  5املؤرش   4، املؤرش  3، املؤرش  2، املؤرش  1املؤرش 

 0 01 02 03 الدالالت الرقمية

 )3(االستعمال السليم ألدوات املادة
 0/5 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6، املؤرش  5املؤرش   4، املؤرش  3، املؤرش  2، املؤرش  1املؤرش 

 0 01 02 03 الدالالت الرقمية

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

 0 01 02 03 الدالالت الرقمية

 )1(األصالة 
 1/1 ، 1املؤرش 

 01 الدالالت الرقمية
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رشاكء يف حتق+قها Uىل Çري هذه ش�باكت ذات طابع |اص، �شارك امجلاUة الرتبوية وال : تابعة املرتبطة مبدى تذويت القمي والكفاءات العرضيةتابعة املرتبطة مبدى تذويت القمي والكفاءات العرضيةتابعة املرتبطة مبدى تذويت القمي والكفاءات العرضيةتابعة املرتبطة مبدى تذويت القمي والكفاءات العرضيةش�باكت املالحظة وامل ش�باكت املالحظة وامل ش�باكت املالحظة وامل ش�باكت املالحظة وامل  .03
سارات التعمل، توافقا مع الس�ياسة الرتبوية اجلديدة سابقاهتا، Çري ٔ%ن املدرسة تبقى املسؤوU áىل تذوYهتا انطالقا من توفري تß البÞNة اليت جتعل �ٕالماكن معا�شة القمي والكفاءات يف م 

  ....""""هناية لك فصلهناية لك فصلهناية لك فصلهناية لك فصل" يف اليت  تعطينا صورة واحضة عن مدى حتقق مالمح التخرج æشلكها اللكي ال اجلزيئ ويمت اس�تعاملها  ،Tٔهنا الوح+دة  08/04احملددة يف القانون التوجهيãي .لرتبية 
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  : المعالجة تحضير خطوات*

  

   ؛)  املستهدفة املوارد حتديد على املدرس فيه يركز(  التشخيص ـ أ           
  ؛ الصعوبات حسب املتعلمني فئات تصنيف ـ ب         
  . فئة لكل خطة اقرتاح ـ ج         

  : المعالجة أنماط *

   : الراجعة التغذية  ـ أ      

  . احلني يف املتعلم تصحيح ـ          
  . ) املتعلمني أحد أو املعلم.(  آخر طرف يقدمه بتصحيح الذايت التصحيح مقارنة ـ          

  : ةاإلضافي واألعمال اإلعادة ـ ب     

  . التعلم من معينة مضامني مراجعة ـ           
  . وتركيزها املكتسبات لدعم إضافية متارين إجناز ـ           
  . القبلية املكتسبات مراجعة ـ           

  : بديلة تعلم استراتيجيات ـ ج    

  . ) القاعدة إىل األمثلة من أو ، قاعدةال إىل الوضعية من(  املكتسبات إرساء قصد بديلة تربوية طريقة اعتماد ـ        
  : خارجية أطراف تدخل ـ د    

  النفسي الطب أو األرطوفونيا يف املختصون(  الرتبوية املؤسسة خارج أطراف إىل اللجوء ـ        
  يف اضطراب أو ، التعلم يف خلل تصحيح أجل من ، اخل...... العيون وطب والسمع            
   . اخل...... البصر أو السمع ضعف ـ القراءة عسر:  مثل لوكالس             

  

  :توصيات تتعلق بالتقويم 

  ؛ التعلمات بناء بعد املؤشرات هذه حتقق من التأكد و ، التعلمات بناء يف الشروع قبل التقومي مؤشرات و معاير إعداد ـ   
  واستغالهلا لبناء أنشطة عالجية؛  حتديد أسباب تعثرات املتعلمني من خالل طبيعة شبكات التقوميـ    

  ـ ضرورة ختصيص أنشطة عالجية فورية لتخطي العثرات؛   
  . ـ استثمار التقومي الذايت، الثنائي وتقومي األقران، إلعادة صياغة املنتج باعتماد حصيلة التقومي   
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  شروط وضع المنهـاج حيـّز التطبيـق

  

   :غوجية شروط بيدا* 
           ) مالمح ، كفاءات ، قيم ، حمتويات و موارد معرفية ومنهجية ، طرائق ، وسائل ، إجراءات التقومي والتقييم :( ت املنهاج ـ فهم مكونا

  .ومن مثة التخطيط للعملية التعليمية التعلمية وفق تدرج  متكامل يسمح  بالتطبيق العقالين ملتطلبات املنهاج واختياراته البيداغوجية    

    سندات مكتوبة ، صور ، أشرطة مسعية بصرية ، انرتنت، املكتبة املدرسية ، :( حكم  يف الوسائل الالزمة للتنفيذ و حسن استغالهلاـ الت
   اإلذاعة املدرسية ، املسرح املدرسي ، املكتبات العمومية ، املعامل األثرية ، دور الثقافة ، األماكن السياحية والشواطئ والغابات    

  ) . اخل.... صحراء وال    
  :شروط ديداكتيكية * 

    ـ اختيار الطرائق اليت تدفع املتعلم إىل املبادرة واألخذ بزمام األمور كطرائق حل املشكالت اليت تتالءم واالختيار البيداغوجي الذي   
   ىل العمل ، باملالحظة واالكتشاف يعتمد املقاربة بالكفاءات ، ألن وضع املتعلم أمام مشكلة ذات داللة ، حتفزه على السعي إ    
    واملمارسة ، وتعميم االستعمال للوصول إىل نتيجة  يتبناها بعد التأكد من صحتها ، وذلك يف سياق املرافقة اإلجيابية لألستاذ من أجل     
  .املعرفية يف آخر األمر  الضامن للسالمةاألستاذ هو  لكون ،مساعدة املتعلم على انتهاج السبل الصحيحة قبل التعلم وأثناءه ويف ايته     
وهذا يتطلب عمليات تربوية متكن املتعلم من جتنيد املوارد الضرورية اليت تساعده على إجياد احللول املناسبة  : ـ يئة املتعلم للمسعى التعلمي   

  .ضية كلما طلب منه حل مشكلة أو القيام مبهام معينة يف إطار تنمية  كفاءاته اللغوية والعر 
  

على  واصل الشفوي، ففيهما يتم الرتكيزيعترب االستماع والتحدث ميدانني أساسيني للت :أ ـ في فهم المنطوق و التعبيـر الشفـوي     
  : حىت يربهنوا على ام يف االستعمال السليم للغة ،اإلصغاء واحلوار، بتجنيد موارد معتربة تظهر استعدادات املتعلمني، ومواقفهم واجتاه

  ـ فهم اخلطاب الشفوي والتجاوب معه ؛  
   التعرف على املوارد يف اخلطاب الشفوي؛ـ   
  الوقوف على عناصره وكيفية تنظيمه؛ ـ   
  ـ فهم التوضيحات والتعليمات املقدمة يف وضعيات تفاعلية؛   
  ـ تكييف احلديث واالستماع حسب مقتضى احلال؛   
  ؛ املنطوقـ إبداء الرأي يف   
  عبري الشفوي السليم الذي يعكس درجة التحكم يف املوارد املكتسبة؛ ـ الت  
  ـ بناء املعىن انطالقا من رسالة بسيطة ؛  
  .تشجيع املتعلمني على التعبري بلغة سليمة انطالقا من استثمار املألوف لديهمـ   
  كيب احملققة للعمل اللغوي         ختّري وضعيات تثري الرغبة يف التواصل لدى املتعلمني باستعمال الصيغ والرتا ـ   
  حىت ال يتحول نشاط التعبري الشفوي إىل جمرد ترديد لقوالب لغوية ؛  
  تنويع السندات والوضعيات قصد ترغيب املتعلمني يف التعبري الشفوي ؛ـ    
  تشجيع املتعلمني على توظيف جتارم الشخصية يف التواصل ؛ـ   
  .ابام استجابة ملقتضيات التواصل املرتبطة باألمناط النصيةحث املتعلمني على تنويع خطـ   
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  :    ب ـ في القــراءة   

  اليت تبدأ من  ) التحليلية الرتكيبية ( أي اعتماد الطريقة اجلشطلتية . ـ االنطالق من اجلملة لكوا ذات داللة ومعىن عند املتعلمني  
  الواردة يف كتاب  ) اجلملة ( يف حالة عدم مالءمة النص( إعادة تركيب اجلملة من جديد ؛ مث) اجلزء (إىل مكوناا ) الكل ( اجلملة     
  املتعلم ميكن للمدرس تبديله بنص مناسب ؛    

  ـ ينطلق يف تدريس احلروف من األكثر استعماال واألسهل نطقا إىل األقل تداوال واألكثر صعوبة ؛ 
  ن املتعلمني ينبغي متكينهم من إشراك أكرب عدد من احلواس ،فاملالحظة بالعني والسماع  ـ إلدراك احلرف واكتسابه وترسيخه يف أذها 

  .  باألذن والكتابة والتلوين والقص والتشكيل باليد كلها تؤدي إىل اكتساب احلرف واالحتفاظ به وتوظيفه عند احلاجة بسهولة     
  عكس ما لو اعتمد املدرس على السماع فقط ؛    

  ائما بني الكتابة والقراءة ، ألن الكتابة أكثر تعقيدا وصعوبة من القراءة عند املتعلم املبتدئ ،فهو عندما يقرأ ال يوظف  ـ الربط د 
  فالكتابة إذن هي إعادة إنتاج احلروف املخزنة يف الذاكرة بينما القراءة هي.الكتابة، أما عندما يكتب فهو بالضرورة يقرأ ما كتب     
  املخزنة فقط ؛ تذكر للحروف    
  ُتكتسب من خالل التفاعل مع   كفاءات نصيةـ العمل على جتسيد العالقة بني القراءة والكتابة، ذلك أنه إلنتاج نص ال بد أن تتوفر    

  النصوص بتمثّلها واستبطان بنيتها الشكلية واكتشاف قواعدها وحماكاا؛ فيتكّون لدى املتعلم خمزون يساعد على اإلنتاج ؛     
  ـ الشروع يف القراءة باعتماد وضعية دف إىل خلق الرغبة فيها، بغية منح معىن للتعلم؛ ويكون ذلك بأنشطة إيقاظية حمفزة تبث    

  احلرية وتنشط اخليال؛    
  ية، وتلك املتعلقة  الشكلية  والدالل: ـ مراعاة التنوّع يف األسئلة املطروحة واقرتاح التدريبات مبا يكفل استثمار املقروء يف كل جوانبه

  باخلطاطة النصية ؛    
  ـ تدريس الظواهر النحوية يف شكل ضمين انطالقا من نصوص القراءة والعمل على توفري فرص استثمارها استثمارا وظيفيا،  

  وات  املساعدة على التعامل  ـ اعتبار الكتابة نشاطا مدجما يف القراءة وإبالؤها األمهية الالزمة باعتبار أن اخلط الواضح السليم من األد  
  مع النص ؛     

  خالل املمارسات  اج الكتايب، ويتم التحكم فيه من السليم للعناصر اللغوية نشاطا متصال بالقراءة واإلنت) اإلمالء ( ـ اعتبار الرسم 
  اليومية اليت تعدل باستمرار يف ضوء حاجات املتعلمني والصعوبات اليت تعرتضهم ؛    

  تعثرات املتعلمني لبناء أنشطة عالجية متّكنهم من ختّطي صعوبام ؛ ـ استغالل
  

  ج ـ  في التعبيـر الكتابـي

  .بعث الدافعية والرغبة يف الكتابة وحترير املتعلمني من عوائقها -
  .التواصل كتابيا متكني املتعلمني من فرص كافية لإلنتاج الكتايب انطالقا من مواقف وسندات متنوعة ختلق لديهم احلاجة إىل -
  .إحكام الربط بني أمناط النصوص املعتمدة يف القراءة والتدريبات اخلاصة باإلنتاج الكتايب -
  ..)        املعجم، الرتاكيب، األساليب( بتوجيههم إىل الوسائل واألدوات املناسبة للمتعلمني يف إنتاجهم الكتايب املدرسمرافقة  -
  .تعلمني فرص الشطب واإلصالح واملراجعةالتدريب على الكتابة مبنح امل -
  .اعتبار اخلط الواضح السليم من األدوات املساعدة على التواصل الكتايب -
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  .تدريب املتعلمني على استعمال احلاسوب ملعاجلة نصوص ينتجوا -
  

  الوسـائل التعليمية

مها املدرس بغرض مساعدة املتعلمني على بناء تعلمام و ترسيخ هي كل وسيلة  يستعني ا املتعلم يف املواقف التعليمية التعلمية ويستخد
  :مكتسبام وتنمية قدرام  للتحكم يف الكفاءات اللغوية املقررة وهي على أنواع كثرية أمهها 

  ـ الكتاب املدرسي 
  .السبورة ،واأللواح اخلاصة ـ 

  ) .السمعية والبصرية ( ـ التسجيالت املختلفة 
  .والرسوم ـ املشاهد والصور 

  . مدرسية الكتب شبه ـ 
  .ـ االت واجلرائد 

  .ـ امللصقات والالفتات 
ة  زيادة على ما توفره البيئة المدرسية من األشياء  الحقيقية سواء كانت نباتية مثل األزهار أو حيوانية كالقط و العصفور أو أغراض مادي

  :كـ 

  .ـ الشفافات  .اخلرائط  ـ اسمات و ...ـ مجادات  كاحلجر ـ أدوات القياس 
  .ـ أجهزة عرض الصور و األفالم و الشرائح  .ـ املعامل األثرية و السياحية  .ـ صور الشخصيات واألعالم الوطنية والعاملية 

  . ـ الرحالت .االسطوانات ، التمثيليات ... ـ الربامج اإلذاعية  .ـ أجهزة احلاسوب اآليل ، يراجع احلاسوب 
  ) .تقليدية ، زيارة املتاحفالكتاب ، الصناعات ال معرض( ـ املعارض 

  :ما يجب مراعاته عند انتقاء و استخدام الوسائل التعليمية التعلمية 

  حتديد الوسيلة واهلدف الذي تؤديه ؛ –    
  ؛ اقبل استعماهل ذلكالتأكد من و مدى جناعتها يف حتقيق اهلدف  –    
  ؛ لمنياملتعجتريبها قبل استعماهلا مع  –    
  أن تتناسب  مع خطوات الدرس ؛ –    
  أن يكون املتعلمون  مهيئني للتفاعل مع الدرس و الوسيلة ؛ –    
  .ـ أن تستخدم يف الوقت و املكان املناسبني     
  

  توصيات تتعلق بمدّونة الوسائل التعليمية

  ،   ...)ة صوتية، أفالمقصص، نصوص، مشاهد، مواقف، أشرط( حسن اختيار سندات ملختلف األنشطة      
  تتوافق مع الكفاءات املستهدفة وتساعد املتعلم على جتاوز الصعوبات اليت تواجهه يف تعلم اللغة وتوظيفها حبيث 

  .يف تواصله مع اآلخرين مشافهة وكتابة     
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  التنظيم البيداغوجي للمدرسة والقسم

  

  والقسم على السواء وتعديل سلوك القائمني على تربية  يتطلب كل إصالح تربوي تنظيما بيداغوجيا جديدا للمدرسة
  النشء ، وجعلهم يتقبلون املنظور البيداغوجي اجلديد ، وينفذون اإلصالحات الواردة يف املناهج اجلديدة لتحقيق 

  يفعل ولكي يؤدي املريب دوره على أكمل وجه البد أن . أهداف التكوين وغايات الرتبية ، وقيادة املتعلمني بنجاح 
  .نشاطاته ضمن مشروع املؤسسة ، ويقوم بتنظيم قسمه تنظيما بيداغوجيا فعاال 

  

  :أ ـ تنظيم المـدرسة 

  جيب أن تنظم املدرسة أعماهلا على بيداغوجيا املشروع ، وبذلك يتم االنتقال من مفهوم الرئاسة والتسيري التقليديني إىل 
  .لتخطيط والتنظيم والتوجيه والتنسيق واملراقبةمفهوم القيادة اجلماعية الذي يقوم على ا

  .هو إعداد مسبق ملا سيتم اجنازه : التخطيط 
 وفيه حتدد آليات اجناز العمل وجتنيد املوارد املتاحة وتوزيع املهام على الفريق الرتبوي ، وكل الشركاء: التنظيم 

 .ة يف االجتاه الصحيح وفيه توجه العملية الرتبوية املنبثقة عن مشروع املؤسس: التوجيه 

 وفيه يتم إجياد العالقات بني املدرسة وخمتلف األطراف الفاعلة لتحقيق أهداف املشروع الرتبوي يف املدرسة : التنسيق 

 ويف هذه املرحلة يتم متابعة أعمال املشروع وتقييمها دف اإلصالح والتعديل وصوال إىل حتقيق أهدافه: املراقبة 

  .الرتبية املسطرة ، و غايات 
، وال ميكن أن تفعل هذه املراحل بكيفية حسنة إال إذا متكن املدير من مواصفات تنظيم العمل الرتبوي ومعاجلة املشكالت اليت تنجم عنه 

  : واقرتاح احللول املناسبة يف حينها ، وتفعيل أنشطة احلياة املدرسية يف املؤسسة من خالل 
  ؛ ه ط بكل مكوناتـ حتقيق التفاعل االجيايب مع احملي

  ؛خلق اجلو االجتماعي لنمو املتعلمني منوا سليما من مجيع اجلوانب ـ 
 .ـ توزيع املدرسني على األقسام حسب اعتبارات بيداغوجية تربوية تصب يف مصلحة املتعلمني بالدرجة األوىل 

 ؛ـ التحكم يف معايري توزيع املتعلمني على األقسام ، وتشكيلها 

  ؛قافية ورياضية بني األقسام يف أوقات معينة ـ برجمة أنشطة ث
  يف إطار االنفتاح و التعاون بني املدرسة وشركائها اخلارجّيني من مجعيات ومؤسسات ذات الطابع الرتبوي أو االجتماعي 

  املتعلمني ميكن أن يتوسع جمال احلياة املدرسية وحتقيق االنفتاح على احمليط اخلارجي مبا خيدم مصلحة , أو االقتصادي    
  .  وحتقيق األهداف الرتبوية و البيداغوجية للمجتمع اجلزائري    
  

  :ب ـ تنظيم القسـم 

ينبغي تنظيم فضاء حجرة الدرس , كي يصل املدرس إىل حتقيق األهداف املسطرة ومتكني املتعلمني من تنمية كفاءام يف ظروف مالئمة     
  :وذلك بـ , ية والنفسية والتواصلية تنظيما يراعى فيه حاجة املتعلمني اجلسم, 

  .ـ توفري اإلنارة والتهوية والتدفئة الالزمة داخل حجرة الدرس 
  .ـ تنظيف وتزيني القاعة مبا يناسب مستوى املتعلمني 
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  فتكون على شكل , حبيث تنوع حسب مقتضيات احلاجة ، التقليدية اليت ألِفها املتعلمون  الصفوفـ جتنب وضعيات 
  .إخل .....  O:  أو دائرة :                          أو مستطيل مفتوح   C:قوص   

  . إخل ...وركن املعلومات , وركن الوسائل واألشغال اليدوية والفنون , كركن املطالعة , ـ تنظيم أركان داخل القسم 
 م ـ توفري اجلو املادي والنفسي الذي يكُفل متدرس املتعلمني ويثري دافعيتهم للتعل.  

  ) .فواج عمل األ( ـ تنظيم العمل يف جمموعات مصغرة 
  .ـ مراعاة املميزات النفسية واجلسمية لدى املتعلمني يف توزيعهم داخل قاعة الدرس 

 .ـ توفري فرص التعلم لكل متعلم حسب إمكاناته وقدراته ، وتثمني أعماله 

 .ن مشروع املؤسسة ـ إعداد خمطط التعلم السنوي لتنمية الكفاءات انطالقا م

 .ـ ضبط األنشطة الرتبوية وتوجيهها حنو أهداف املشروع الرتبوي 

 .ـ اعتماد الطرائق النشطة اليت حتث على التفكري و اإلبداع 

 .ـ انتقاء ما يلزم من وسائل تعليمية مساعدة على إيصال املتعلمني إىل نتائج ملموسة 

  

  تكوين المدرسين

  

  يات متعددة لعل أمهها حتديد دور املدرسة ووظيفتها يف اتمع ، وتعزيز حق اجلميع يف االلتحاقتواجه النظم الرتبوية حتد
  .باملدرسة ، والتقليص بني النتائج املدرسية وحتسني أداء مجيع املتعلمني ، وتنمية قدرم على مواصلة التعلم 

  لعملية الرتبوية تكوينا يساير متطلبات اإلصالحات وملواجهة هذه التحديات يتطلب األمر تكوين مجيع القائمني على ا   
  .الرتبوية اجلديدة يف املناهج الدراسية 

  فقد ثبت أن التكوين عامل أساسي يعزز انضمام األطراف الرتبوية إىل عملية التغيري اليت جيريها النظام الرتبوي من جهة ،
  ية من جهة ثالثة ، ويضمن للمدرسني نقل الكفاءات املكتسبة ويطور متثلهم لعملهم من جهة ثانية وجيّود ممارسام الرتبو 

  .إىل داخل األقسام من جهة رابعة 
     ز عليها يف برجمة التكوين واليت هلا عالقة بإعادة كتابة املناهج ما يلي من بني اإلجراءات اليت يرك:  
  : ـ التعريف مبكونات املنهاج  1
  املنهجية ـ القيم والكفاءات العرضية واحملاور املشرتكة بني املواد ؛املالمح ـ جدول املوارد املعرفية و * 
  جدول الربامج السنوية ـ خمطط التعلم لتنمية الكفاءة ـ الوضعية املشكلة لتوجيه وضبط التعلمات ؛* 
  الوضعية اجلزئية التعلمية ـ الوضعية اجلزئية لتعلم اإلدماج ـ وضعية إدماج املركبات ؛* 
  ركبة لتقومي اإلدماج ـ املعاجلة البيداغوجية ـ استعمال الوسائل التعليمية ـ الصعوبات اليتالوضعية امل* 

  ـ املقطع التعلمي ؛ تواجه املدرس واملتعلم يف نشاط اللغة العربية وطرق معاجلتها ؛           
  ؛) البنائية ، املقاربة النصية ، املشروع البيداغوجي ( طرائق التدريس * 
  ناد إىل حتليل حاجات التكوين قصد حتديد التغيري املتوقع إحداثه عند املتكونني؛االست ـ 2
  ضبط الكفاءات املزمع تنميتها لدى املتكونني ؛ ـ 3
  صياغة هذه الكفاءات بدقة لتالئم مستوى املشاركني؛ ـ 5


