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المقدمــــة
في إطار تحضير الموسم الدراسي  ،2019-2018و سعيا لضمان جودة التّعليم و تحسين األداء التربوي والبيداغوجي لمواصلة
ّ
مخططات سنوية كأدوات عمل مكملة
اإلصالحات التي باشرتها وزارة التربية الوطنية ،تضع المفتشية العامة للبيداغوجيا بين أيدي الممارسين التربويين
للسندات المرجعية المعتمدة و المعمول بها في الميدان في مرحلتي التعليم االبتدائي و المتوسط ،بغرض تيسير قراءة ،فهم وتنفيذ المنهاج ،وتوحيد تناول
تنص عليه المناهج المعاد كتابتها ،والذي ت ّم توضيحه في الوثائق المرافقة لك ّل مادة ،ومن الناحية المنهجية تسمح
المضامين في إطار المقطع التعلّمي الذي
ّ
ّ
المستمرة .
المخططات بتوحيد سيرورة تناول المقطع التعلّمي وتحقيق التوافق بينه وبين مخطط التقويم البيداغوجي ومخطط المراقبة
هذه
ّ
سنوي لبناء التعلمات:
-1المخطط ال ّ
ّ
مخطط شامل لبرنامج دراسي ضمن مشروع تربوي ،يفضي إلى تحقيق الكفاءة الشاملة لمستوى من المستويات التعلّمية ،انطالقا من الكفاءات
و هو
الختامية للميادين ،ويُبنى على مجموعة من المقاطع التعلمية المتكاملة.
كل مخطط ؛تبعا للمادة المقررة ،ينطلق من مس توى من الكفاءة الختامية التي توضع موضع التنفيذ من خالل وضعية مشكلة شاملة بسياقها
العام الذي قد يصادفه التلميذ في حياته المدرسية أو االجتماعية و جملة من الوضعيات الجزئية المقترحة التي تفضي إلى وضعية إدماج و معالجة
محتملة.كما يحتوي المخطط على توجيهات من الوث يقة المرافقة و دليل الكتاب المدرسي من أجل التكفل األمثل بسيرورة المقطع التعلمي الذي منح له
حجم ساعي تقديري يوافق المدة الالزمة لتنصيب الكفاءة.
 -2المخطط السنوي للتقويم البيداغوجي:هو مخطط مواكب لسيرورة إرساء التعلمات و التحقق من نماء الكفاءة .،ينطلق من الكفاءة الختامية التي
تؤطر بمعايير تسمح بت قويم التعلمات المرتبطة بمركبات الكفاءة المسطرة في المنهاج و التي تستهدف الجوانب الثالثة :المعرفية ،المنهجية و القيمية .كما
يسمح هذا المخطط بتثمين مجهود المتعلم بتقديم مالحظات و توجيهات تربوية من أجل التعديل
 -3المخطط السنوي للمراقبة المستمرة هو مخطط يتضمن عددا محددا من الوقفات التقويمية حسب الحجم الساعي الممنوح لكل مادة مستهدفة
التعلمات المدمجة التي تقيس المركبات الثالث للكفاءة .و يثمن مجهود المتعلم بمنح عالمة دالة على تحكمه في الموارد و تجنيدها في مشكالت من نفس
عائلة الوضعيات المعالجة في القسم .

مستجدات منهاج مادة اللغة العربية في التعليم المتوسط
التخرج من مرحلة التعليم المتوسط
ملمح
ّ
في نهاية مرحلة التعليم المتوسط ،يكون المتعلم قادرا على استعمال اللغة العربية كأداة للتفكير واكتساب
الكفاءة
المعارف األدبية والعلمية وتبليغها مشافهة وكتابة بأساليب مختلفة وفي وضعيات تواصلية دالة  ،وتوظيفها عبر
الشاملة للمرحلة
الوسائط التكنولوجية..
يفهم مضمون الخطاب المنطوق من أنماط متنوعة ويتجاوب معها..،
فهم المنطوق
ي معبّـرا عن رأيه ،موضّحا ومعلال وجهة نظره  ،في المواقف األدبية
التعبير
يتواصل مشافهة بوعي وبلسان عرب ّ
والعلمية وعبر مختلف الوسائط وفي سياقات مختلفة.
الشفوي
يقـرأ قراءة تحليلية نقدية واعية نصوصا أدبية وعلمية مركبة ويفهمها ،من وسائط مختلفة مشكولة أو غير
فهم المكتوب
مشكولة.
التعبير
ينتج كتابة نصوصا منسجمة في سياقات مختلفة ،أدبية ،علمية ،ثقافية .ومشاريع لها دالالت اجتماعية
الكتابي

الكفاءة
الشاملة
للطور
فهم
المنطوق
التعبير
الشفوي
فهم
المكتوب
التعبير
الكتابي

التخرج من أطوار التعليم المتوسط
ملمح
ّ
ال ّ
األول (السنة األولى)
طور ّ
ي  ،ويقـرأ قراءة مسترسلة منغمة
في نهاية الطور األول من التعليم المتوسط ،يتواصل مشافهة بلسان عرب ّ
نصوصا متنوعة األنماط مشكولة جزئيا ويفهمها ،وينتج نصوصا كتابية منسجمة موظفا رصيده اللغوي في
وضعيات تواصلية دالـة.
ي ،ويفهم معاني الخطاب المنطوق من أنماط متنوعة ويتفاعـل معـه.
يتواصل مشافهة بلسان عرب ّ
ينتج خطابات شفهية محـترما أساليـب تناول الكلمة ،في وضعيات تواصلية دالّة.
متنوعة األنماط ،محترما عالمات الوقف ،ويعبّر عن فهمه
يقرأ قراءة مسترسلة منغمة نصوصا نثرية وشعرية
ّ
لمضمونها ،ال تقـ ّل عن مائة وثمانين كلمة مشكولة جزئيا.
متنوعة األنماط بلغة سليمة ،مع التحكم في خطاطة نمطي السرد والوصف ال تق ّل عن
ينتج كتابة نصوصا منسجمة ّ
ّ
10أسطر ،في وضعيات تواصلية دالة.

مخطط تنظيم التعلمات لسنوات التعليم المتوسط
أ -الحجم الساعي المقرر لسنوات التعليم المتوسط
المستوى
السنة األولى المتوسطة
السنة الثانية المتوسطة
السنة الثالثة المتوسطة
السنة الرابعة المتوسطة

الحجم الساعي األسبوعي
 5سا و  30د
 5سا و  30د
 4سا و  30د
 5سا

مفاهيم مهيكلة :
التقويم التشخيصي:
يضمن الرجوع إلى التعلمات القبلية لتشخيصها وتثبيتها  ،من أجل إرساء موارد جديدة لدى المتعلمين  ،قصد المساهمة في إنماء
الكفاءة الشاملة ، ،ويُبنى حسب الخطوات اآلتية :
ـ تحليل قبلي للمادة الدراسية.
ـ ضبط الموارد المستهدفة( معرفية ،منهجية ،قيم ومواقف وكفاءات عرضية) .
ـ تحديد فترات البحث واالستكشاف والهيكلة واإلدماج والتقييم والمعالجة.
تتضمن السنة الدراسية مجموعة من المقاطع ،يستغرق كل منها فترة زمنية معينة ويساهم في تنمية الكفاءة الشاملة عبر وضعيات تعلّمية جزئية
ووضعيات إدماج وتقويم تُؤدي إلى انجاز عمل مركب يضمن تجنيد الموارد المكتسبة واستعمالها استعماال صحيحا في حل وضعية مشكلة انطالقية.
 المقاربة النصية:هي اختيار بيداغوجي يقتضي الربط بين التلقي و اإلنتاج ،ويجسد النظر إلى اللغة باعتبارها نظاما ينبغي إدراكه في شمولية ،حيث
يُتخذ النص مح ورا أساسيا تدور حوله جميع فروع اللغة ،ويمثل البنية الكبرى التي تظهر فيها كل المستويات اللغوية و الصوتية و الداللية و النحوية
والصرفية و األسلوبية  ،وبهذا يصبح النص( المنطوق أو المكتوب) محور العملية التعلّمية ،ومن خاللهما تنمى كفاءات ميادين اللغة األربعة ،ويتم تناول
النص على مستويين:

ـ المستوى الداللي :ويتعلق بإصدار أحكام على وظيفة المركبات النصية (المعجم اللغوي ،الدالالت الفكرية )...إذ يعتبر النص مجموعة جمل
مركبة مترابطة تحقق قصدا تبليغيا وتحمل رسالة هادفة .
ـ المستوى النحوي :ويقصد به الجانب التركيبي لوحدات الجملة التي تشكل تجانسا نسقيا  ،يُحدد األدوار الوظيفية للكلمات.
 أنماط النصوص في التعليم المتوسط :يقترح المنهاج تناول مختلف األنماط مع التركيز على األنماط المبينة في الجدول أدناه .الطور
السنة
النمط الغالب

الطور األول من التعليم المتوسط
األولى
السرد و الوصف

سيرورة المقطع التعلّمي :س1م
 يستهل كل مقطع بوضعية مشكلة انطالقية (الوضعية األم) من إنتاج المعلم :وهي وضعية لها القدرة على استدعاء كل الموارد الموضحةفي مخطط التعلمات الخاصة بالمقطع (الموارد المعرفية ،المنهجية ،القيم والمواقف ،والكفاءات العرضية) تنتهي بعرض ثالث مهمات تتحول
كل منها إلى وضعية جزئية في كل أسبوع ( تنجز في حصة إنتاج المكتوب )
 الوضعيات الجزئية هي وضعيات معبرة عن المهمات تدمج فيها الموارد المكتسبة خالل كل األسبوع في شكل تصاعدي لولبي لحل الوضعية األمفي آخر المقطع
منهجية تناول المقطع في أسابيع التعلم:
 ميدان فهم المنطوق و إنتاجه :يتناول في بداية األسبوع البيداغوجي و يستهدف كفاءة اإلصغاء و التحدث حيث يستمع إلى خطابات وصفيةو سردية مرتبطة بالوضعية الجزئية  ،ويفهم معاني الخطاب و يتفاعل معه ثم يعيد إنتاجه مشافهة بلغة سليمة في وضعيات تواصلية دالـة.
 ميدان فهم المكتوب ( قراءة مشروحة  +قواعد اللغة  +دراسة النص األدبي ) .يقرأ نصوصا نثرية و شعرية متنوعة األنماط قراءة تحليلية واعيةو يعبر عن فهمه لمضمونها ويصدر في شأنها أحكاما .
 ميدان إنتاج المكتوب :ينتج كتابة  ،نصوصا منسجمة متنوعة األنماط بلغة سليمة يغلب عليها النمطان السردي والوصفي و يوظف مكتسباتهاللغوية والبالغية و التقنية و يضمنه قيما ومواقف مناسبة للموضوع ال تقل عن  10أسطر.
منهجية تناول المقطع في األسبوع الرابع:
يخصص األسبوع الرابع البيدغوجي لإلدماج والتقويم ( حصتان )عن طريق وضعيات مركبة تواصلية دالة  ،تكون قادرة على تحديد مستوى
اكتساب الكفاءة المرصودة.

/1ــ المخ ّ
سنوي لبناء التعلّمات:س1م
طط ال ّ
مستوى من الكفاءة الختامية

يستمع إلى خطابات سردية

الميدان

فهم المنطوق
وإنتاجه

ينتج شفهيا مقدمة سردية

ينتج مقدمة بالتركيز على نمط
السرد

اإلنتاج
الكتابي

التقويــــــــــــــــــــــــــــــــم التشخيصـــــــــــي
 وضعية انطالقية مشكلة أم :عاد والدك من السّوق مُحمّال بالثيابالجديدة واألدوات المدرسيّة ،قدّمها لكم مبتسما وهو يقول :هذا
مني أمّا المطلوب منكم فالدراسة بجدّ والحرص الحرص
المطلوب ّ
على صلة الرّ حم بينكم ،حافظوا على المودّة بينكم وكونوا أبنائي
كالبنيان الشامخ يشدّ بعضه بعضا.
المهمات:
 االعتزاز باالنتماء للعائلة واألسرة. الحفاظ على صلة الرّ حم. العمل على إصالح ذات البين داخل العائلة الواحدة.ـ خطابات منطوقة سردية تتناول محيط األسرة تتضمن قواعد
الخطاب الشفوي.
ــ إنتاج شفهيا مقدمة سردية حول موضوع العائلة

األسبوع األول
ت ّم تناوله بصفة عامة في
المرحلة االبتدائية .
مراعاة حديث اآلخر

القراءة الجهرية المناسبة
لمعاني الموضوع
يحترم عالمات الوقف

نصوص سردية (نثرية وشعرية)
سردي)تقنية المقدمة السردية)
ــ خطاطة النصّ ال ّ
ــ عالمات الوقف
 الرصيد اللغويــ أزمنة الفعل
ـ الضمير وأنواعه .
ــ الفاعل
استخدام خصائص النمط
الوضعية الجزئية األسبوعية األولى
المستهدف
سردي وخطاطة نمطه
ــ تصميم النص ال ّ
الوضعية الجزئية األسبوعية الثانية
ــ تقنية تحرير مقدمة
الوضعية الجزئية األسبوعية الثالثة
 تحرير مقدمة بنمط سردي حول الحياة العائلية إدماج في الميدان الواحد لحل المشكلة األم إنجاز الوضعية اإلدماجية التقويمية ( إدماج ما بين الميادين)المستمرة 1
معالجـــة للمقطــــع +المراقبة
ّ

03
أسابيع ونصف

 - 01الحيــــاة العائلية

يقرأ نصا سرديا بأداء حسن

فهم المكتوب

هيكلة تعلّمات المقطع

توجيهات من المنهاج والوثيقة
المرافقة

المشاريع

المقطع

الحجم الزمني

معالجــــــــــــــــــــــــــــةللمقطـــــــــــــــــــــــــــــــــع
المستمرة 2
 +المراقبة
ّ

المشاري
ع

يحرر مقدمة مر ّكزا على نمط
ّ
الوصف

اإلنتاج
الكتابي

ــ يقرأ جهرا قراءة
مسترسلة وأداء منغّم

نص يتناول تحرير
إنتاج ّ
مقدمة

03
أسابيع ونصف
الموا َ
طنة البيئية(إنجاز مجلة حائطية أو مطويات)

يقرأ نصا وصفيا بأداء حسن،
ويستخرج فكرته العا ّمة وأفكاره
األساسية

فهم
المكتوب

يحدّد الفكرة العامة
للخطاب

 ينتج مقدمة وصفية(مشافهة وكتابة)بتوظيف الموارد المدرجةـ خطابات وصفية متنوعة مرتبطة باإلنسان والوطن
ــ إنتاج –شفهيا -مقدمة بالتركيز على النمط الوصفي (حول حب ّ
الوطن)
 نصوص متنوعة شعرية ونثرية مشكولة جزئيا يغلب عليها الوصفــ خطاطة النّمط الوصفي
ــ عالمات الوقف .
ــ النعت الحقيقي
ــ النعت السببي
ــ الحال
الوضعية الجزئية األسبوعية األولى
ــ تصميم النص الوصفي وخطاطة نمطه
الوضعية الجزئية األسبوعية الثانية
ــ تقنية تحرير مقدمة بنمط الوصف
الوضعية الجزئية األسبوعية الثالثة
ــ تحرير مقدمة بالتركيز على نمط الوصف
(حول حب الوطن)
 إدماج في الميدان الواحد لحل المشكلة األم -إنجاز الوضعية اإلدماجية التقويمية (إدماج ما بين الميادين)

المقطع

يستمع إلى خطابات وصفية
ينتج شفهيا مقدمة وصفية

فهم
المنطوق
وإنتاجه

الوضعية االنطالقية المشكلة األ ّم  :تزيّنت مؤسستك باألعالم الوطنيّة احتفاء
بذكرى الثورة المجيدة،أعجبت بهذا الحدث واستشعرت عظمة الثورة المباركة
،فحدّثت زميلك قائال :تمام االحتفال بالثورة المجيدة أن ننقل ألقراننا ما كان
عليه الشهداء – رحمهم هللا -في حبّهم للوطن وغاياتهم له بعد االستقالل".
المهمات:
 ّيعتز باالنتماء للوطن
ّ
 يحترم رموزه ويقدسها -يُنمّي روح التضامن والتعاون من أجل تطويره.

 -02حـــــب الـــــــــــوطن

مستوى من الكفاءة الختامية

الميدان

هيكلة تعلّمات المقطع

توجيهات من المنهاج
والوثيقة المرافقة

الحجم الزمني

مستوى من الكفاءة الختامية

الميدان

هيكلة تعلّمات المقطع

توجيهات من المنهاج والوثيقة
المرافقة

يستمع إلى خطابات وصفية
وسردية للوقوف على موضوعها
ينتج شفهيا فقرة سردية وصفية

فهم
المنطوق
وإنتاجه

الوضعية االنطالقية المشكلة األ ّم  :صورة خالدة تلك التي خلّدها التّاريخ
لعظيمنا مح ّمد – صلّى هللا عليه وسلّم -وهو في فتح مكة يعفو عن ال ّناس
خيرا أخ كريم وابن أخ
قائال لقريش":ما تظنون أنى فاعل بكم؟ "قالواً :
كريم  ،فقال" :اذهبوا فأنتم الطلقاء ،ال تثريب عليكم اليوم ،يغفر هللا لى
ولكم".
المه ّمات:
 يتبيّن عظمة الرسول – صلّى هللا عليه وسلّم- يتفت ّ ُح على عظماء اإلنسانية جمعاء يُبرز إعجابه بعظمة الرسول – صلّى هللا عليه وسلّم- ينتج فقرة سردية وصفية (مشافهة وكتابة) توظيف الموارد المدرجةــ خطابات متنوعة (وصفية وسردية) مرتبطة بعظماء اإلنسانية .
ــ إنتاج شفهيا فقرة سردية وصفية ( حول عظماء اإلنسانية)

يقرأ نصوصا سردية وصفية
بأداء حسن ،ويستخرج فكرتها
العا ّمة وأفكارها األساسية و يبدي
رأيه فيها،

فهم
المكتوب

يحرر فقرة بأسلوبه ؛مركزا على
ّ
سرد والوصف
ال
نمطي
ّ

اإلنتاج
الكتابي

نصوص متنوعة شعرية ونثرية مشكولة جزئيا يغلب عليها
الوصف والسرد
 األلف اللينة في األسماء واألفعالــ عالمات الوقف.
ـ المفعول به -نائب الفاعل
ـ المفعول المطلق
ـــ التشبيه
استخدام خصائص
الوضعية الجزئية األسبوعية األولى
النمط المستهدف
ــ تقنية الوصف المادي
الوضعية الجزئية األسبوعية الثانية
ــ تقنية الوصف المعنوي .
الوضعية الجزئية األسبوعية الثالثة
يحرر فقرة يغلب عليها السرد والوصف حول موضوع
ــ ّ
عظماء اإلنسانية
 إدماج في الميدان الواحد لحل المشكلة األم إنجاز الوضعية اإلدماجية التقويمية (إدماج ما بين الميادين)معالجــــــــــــــــــــــــــــة للمقطـــــــــــــــــــــــــــــــــع
التقويـــــــــــــــــــــــــــم الفصلــــــــــــــــــــــــــــي1

المشاريع

المقطع

الحجم الزمني

يبرز عناصر
الخطاب األساسية

 -03من عظماء اإلنسانية

03
أسابيع ونصف

يحكم على أفكار
النّص

يل ّخص شفهيا خطابات سردية وصفية

يقرأ النصّ بأداء حسن ،ويستخرج
فكرته العا ّمة وأفكاره األساسية

فهم
المكتوب

ويبدي رأيه فيها ،ويستخرج الظواهر

نصوص متنوعة شعرية ونثرية مشكولة جزئيا يغلب عليها الوصف والسرد
ــ همزة الوصل.
ــ المبتدأ والخبر
ــ كان وأخواتها

استعمال القاموس
للبحث عن معاني
الكلمات

اللغوية
تلخيص نصوص سردية  ،وصفية .

اإلنتاج
الكتابي

الوضعية الجزئية األسبوعية األولى
الربط
ــ ما يفيد ّ
الوضعية الجزئية األسبوعية الثانية
ــ تقنية التلخيص
الوضعية الجزئية األسبوعية الثالثة
تلخيص نصوص سردية وصفية (حول موضوع األخالق)
 إدماج في الميدان الواحد لحل المشكلة األم -إنجاز الوضعية اإلدماجية التقويمية ( إدماج ما بين الميادين)

معالجـــــــــــــــــــــــــــة للمقطـــــــــــــــــع

ــ استخدام الروابط
المناسبة

 - 04األخــــالق والمجتمــــع

 يل ّخص (مشافهة وكتابة) بتوظيف الموارد المدرجةــ خطابات منطوقة سردية وصفية ترتبط بموضوع األخالق تتضمن قواعد
الخطاب الشفوي.
ــ تلخيص -شفهيا -نصوص سردية وصفية (حول األخالق)

03
أسابيع ونصف

المشاريع

فهمه لها .

محــاربـة الفساد (إنجاز ومضات إشهارية تحسيسية)

للوقوف على موضوعها ،ويعبّر عن

المقطع

يستمع إلى خطابات وصفية وسردية

فهم
المنطوق
وإنتاجه

الوضعية االنطالقية األ ّم  :حضرت مسابقة فكريّة لتشجيع متوسطتك وحين
سطات المشاركة وقفة تحيّة
اإلعالن عن النتيجة النهائية وقف جميع تالميذ المتو ّ
للجمهور الحاضر متبادلين التهاني مع تالميذ المؤسسة الفائزة :هذا يمدح
ي الممتاز،وآخر يُسرع في تكريمهم بباقة
تواضعهم ،وذاك يُشيد بمستواهم العلم ّ
حضاري
ي ،وكمال
من الورد.ذُهلت من هذا ال ّ
سلوك الدّال على رقي إنسان ّ
ّ
،وخاطبت زميلك قائال :هكذا هي ثمار االلتزام باألخالق الكريمة واآلداب العامة.
المهمات:
 ّيعتز باألخالق الفاضلة.
ّ
ي بها.
 يُدرك أهمية التحل ّ -يختار أصدقاءه وفق معايير أخالقية.

يعي المعارف التي
يتوافر عليها الخطاب

الحجم
الزمني

مستوى من الكفاءة الختامية

الميدان

هيكلة تعلّمات المقطع

توجيهات من المنهاج
والوثيقة المرافقة

مستوى من الكفاءة الختامية

يستمع إلى خطابات وصفية وسردية
للوقوف على موضوعها ،ويع ّبر عن
فهمه لها بالتفاعل معها،

الميدان

فكرته العا ّمة وأفكاره األساسية ويبدي

اإلنتاج
الكتابي

الوضعية الجزئية األسبوعية األولى
 ما يفيد التفاضلالوضعية الجزئية األسبوعية الثانية
 ما يفيد التوكيدالوضعية الجزئية األسبوعية الثالثة
ــ توسيع فكرة في فقرة سردية وصفية (حول موضوع العلم واالكتشافات
العلمية )ال تق ّل عن سبعة أسطر
 إدماج في الميدان الواحد لحل المشكلة األم -إنجاز الوضعية اإلدماجية التقويمية ( إدماج ما بين الميادين )

رأيه فيها ،ويستخرج الظواهر اللغوية
ويستنتج ضوابطها.
سع فيها
ينتج فقرة سردية وصفية يو ّ
فكرة في فقرة ال تق ّل عن سبعة أسطر

+المراقبةالمستمرة3
معالجــــــــــــــــــــــــــــةللمقطــــــــــــــــــــــــــــــــع
ّ

البناء السليم للجمل

التوظيف الصحيح
لقواعد النّحو
والصّرف واإلمالء

 - 05العلم و االكتشافات العلمية

فهم
المكتوب

ـ نصوص متنوعة شعرية ونثرية مشكولة جزئيا يغلب عليها الوصف والسرد
 همزة القطع.ـ إن و أخواتها
 الجمع وأنواعهــ الطباق

سرد والوصف
ال ّ

يوظف العبارات
المناسبة للسرد
توظيف الصفات
المادية و المعنوية

03
أسابيع ونصف

فهم
المنطوق
وإنتاجه

الوضعية االنطالقية األ ّم  :مازلت تسمع يوميا أنباء عن ضحايا ُجدد للعبة " الحوت
ي.
األزرق" القابعة مثل الوحش في فضاء األنترنت،وفي شبكات التّواصل االجتماع ّ
سطة ُمحذّرا زمالءك من مغبّة السقوط
ي في المتو ّ
قف بصفتك رئيسا لل ّنادي العلم ّ
في هذا الفخ اإللكتروني ،شارحا ً لهم الخطط الخبيثة لهذا البرنامج وغيره.
المهمات:
ي.
والمدرس
االجتماعي
محيطه
في
الحديثة
العلمية
االكتشافات
خطورة
 يُدركّ
سر أساليبها الخطيرة.
 يُحذّر منها ويُف ّ يُنجز معرضا للصور لهذه البرامج الخطيرة .سع فكرة (مشافهة وكتابة) بتوظيف الموارد المدرجة
 يو ّــ خطابات منطوقة سردية وصفية ترتبط بموضوع العلم واالكتشافات العلمية
تتضمن قواعد الخطاب الشفوي.
ــ توسيع فكرة شفهيا بالتركيز على نمطي السرد والوصف ( في موضوع العلم
واالكتشافات العلمية)

سع شفهيا فكرة باعتماد نمطي
ــ يو ّ

يقرأ النصّ بأداء حسن ،ويستخرج

هيكلة تعلّمات المقطع

توجيهات من المنهاج والوثيقة
المرافقة

المشاريع

المقطع

الحجم الزمني

مستوى من الكفاءة الختامية

 يعلّق على فكرة أو موقف (مشافهة وكتابة)بتوظيف الموارد المدرجةالوضعية االنطالقية األ ّم  :انطالقا من محور األعياد يعلّق على فكرة أو
موقف (مشافهة وكتابة)بتوظيف الموارد المدرجة
ـ خطابات منطوقة سردية وصفية ترتبط بموضوع األعياد تتضمن قواعد
الخطاب الشفوي.
ــ التعليق شفهيا على خطاب سردي وصفي في موضوع األعياد.
فهم المكتوب

نصوص متنوعة شعرية ونثرية مشكولة جزئيا يغلب عليها الوصف
والسرد
ــ الهمزة ومواضعها.
 أسماء اإلشارة -األسماء الموصولة

معاينة مواطن
الجمال الفني
لتذوقه
في النّص ّ

اإلنتاج
الكتابي

الوضعية الجزئية األسبوعية األولى
ــ ما يفيد التشبيه
الوضعية الجزئية األسبوعية الثانية
ــ آداب تناول الكلمة
الوضعية الجزئية األسبوعية الثالثة
 تحرير فقرة يعلق فيها على فكرة أو مشهد أو مظهر..موضوعمرتبط باألعياد ال تق ّل عن ثمانية أسطر ،بالتركيز على نمطي السرد
والوصف.
 إدماج في الميدان الواحد لحل المشكلة األم -إنجاز الوضعية اإلدماجية التقويمية ( إدماج ما بين الميادين )

تحرير فقرة انطالقا
مصور
من سند
ّ

معالجــــــــــــــــــــــــــــة للمقطـــــــــــــــــــــــــــــــــع تقويـــــــــــــــــــــــــــم فصلــــــــــــــــــــــــــــي2

 06األعيـــــــاد

فكرته العا ّمة وأفكاره األساسية
ويبدي رأيه فيها ،ويستخرج الظواهر
اللغوية ويستنتج ضوابطها.و
النص
يستخرج القيم الواردة في
ّ
يحرر فقرة سردية وصفية يعلّق
ـــ ّ
فيها على فكرة أو مشهد أو مظهر...
ال تق ّل عن ثمانية أسطر

يناقش موضوع
الخطاب

03
أسابيع ونصف

يقرأ النصّ بأداء حسن ،ويستخرج

فهم
المنطوق
وإنتاجه

الوضعية االنطالقية األ ّم  :تذكّرت قول رسول هللا – صلّى هللا عليه وسلّم
" تهادوا تحابوا " وأنت تتأ ّمل وجه والدتك شمس الحنان وقمرهُ ،متردّدا
في نوع الهدية التي ستهديها إيّاها يوم العيد.
المهمات :
 يستشعر فرحة العيد ويُحاول المشاركة فيها. يصف فرحة العيد على وجوه األحباب واألصدقاء. -يُدخل فرحة العيد على نفوس المحتاجين والمعوزين.

إنجاز رزنامة األعياد الدينية

يستمع إلى خطابات وصفية
وسردية للوقوف على
موضوعها ،ويعبّر عن فهمه لها
بالتفاعل معها ،محدّدا موضوع
الخطاب وعناصره .
 يعلّق شفهيا على أفكارأو مواقف أو مظاهر ...
الخطاب بالتركيز على
نمطيالسرد والوصف .

الميدان

هيكلة تعلّمات المقطع

توجيهات من المنهاج والوثيقة
المرافقة

المشاريع

المقطع

الحجم
الزمني

ـــ يستمع إلى خطابات وصفية
وسردية للوقوف على موضوعها،
ويعبّر عن فهمه لها بالتفاعل معها،

فهم
المنطوق
وإنتاجه

محدّدا موضوع الخطاب وعناصره.
ــ يناقش شفهيا فكرة أو موقفا
أو مظهرا ...في خطابا ت وصفية
سردية

ويبدي رأيه فيها ،ويستخرج الظواهر
اللغوية ويستنتج ضوابطها.

يحدد المفردات الجديدة
ويبحث عن معانيها

النص
يستخرج القيم الواردة في
ّ
ويعلّق عليها
يحرر موضوعا يناقش فيه فكرة أو
قيمة مع التركيز على نمطي السرد
والوصف ( ال تق ّل عن تسعة أسطر)

اإلنتاج
الكتابي

الوضعية الجزئية األسبوعية األولى
ــ ما يفيد التشبيه والتفاضل
الوضعية الجزئية األسبوعية الثانية
نص سردي وصفي انطالقا من وضعية مناسبة
 تحرير ّالوضعية الجزئية األسبوعية الثالثة
يناقش فيها فكرة أو قيمة ومواقف (في موضوع الطبيعة) ال تق ّل
عن تسعة أسطر
 إدماج في الميدان الواحد لحل المشكلة األم -إنجاز الوضعية اإلدماجية التقويمية ( إدماج ما بين الميادين)

يكتب نصا يضمنه
قيما و مواقف مناسبة
للموضوع

معالجــــــــــــــــــــــــــــةللمقطـــــــــــــــــــــــــــــــــع
المستمرة 4
+المراقبة
ّ

 - 07الطبيـــــــــــــــــــــعة

فكرته العا ّمة وأفكاره األساسية

يحدّد عناصر الموصوف
ويتتبع أحداثه

03
أسابيع ونصف

يقرأ النصّ بأداء حسن ،ويستخرج

فهم
المكتوب

الوضعية االنطالقية األ ّم  :ن ّظمت متوسطتك رحلة ترفيهية لحديقة
الربيع تكريما للتالميذ النجباء ،وقد أعجبت أيّما إعجاب
غنّاء في فصل ّ
ّ
بمناظرها الخالّبة ،إذ تجلى ذلك في رغبتك الشديدة في وصفها
ألصدقائك الذين طالما حلموا بمثل هذه المناظر الجميلة.
المهمات:
 يصف جمال الطبيعة كما شاهده في الحديقة الغنّاء. يُبرز أثر جمال الطبيعة على نفسه .سطة.
 يُساهم في تفعيل ال ّنادي األخضر بالمتو ّ مناقشة فكرة أو موقف (مشافهة وكتابة) بتوظيف الموارد المدرجةــ خطابات منطوقة سردية وصفية ترتبط بموضوع االصحة تتضمن
قواعد الخطاب الشفوي.
ــ مناقشة فكرة أو موقف أو مظهر ...في خطاب شفهي سردي
وصفي حول الطبيعة
نصوص متنوعة شعرية ونثرية مشكولة جزئيا يغلب عليها
الوصف والسرد
 التاء المربوطة والتاء المفتوح المفعول ألجله. -المفعول معه

ـــ يستمع إلى خطابات وصفية
وسردية للوقوف على
موضوعها ،ويعبّر عن فهمه لها
بالتفاعل معها ،محدّدا موضوع
الخطاب وعناصره.
ينتج خطابات شفهية
في وضعيات تواصلية دالّة.

فهم
المنطوق
وإنتاجه

ي لزميلك
الوضعية االنطالقية األ ّم  :كم يُؤلمك الوضع الصح ّ
في الفصل ،وهو يُعاني يوميا نوبات الصّرع ،وكم يُعجبك إصراره
وصراعه مع هذا الداء .كنت دائما تقول لزمالئك  :الصّحة تاج على
رؤوس األصحّاء ال يراه إالّ المرضى"
المهمات:
 يستشعر نعمة الصّحة. يُساعد زمالءه ذوي االحتياجات الخاصّة ،والمرضى منهم تحديدا.ي.
 يُحافظ على صحة بدنه ،ويُعلّم ذلك غيره في محيطه المدرس ّ ينتج خطابات شفوية وكتابية متنوعة األنماط مع التحكّم في النمطينالسردي والوصفي بتوظيف الموارد المدرجة
ــ خطابات منطوقة سردية وصفية ترتبط بموضوع الصّحة تتضمن
قواعد الخطاب الشفوي.
ــ إنتاج خطاب شفهي سردي وصفي حول موضوع الصحة .

يعبّر عن فهمه لمضمون
نصوص  ،ال تقـ ّل عن مائة
وثمانين كلمة مشكولة جزئيا.

فهم
المكتوب

نصوص متنوعة شعرية ونثرية مشكولة جزئيا يغلب
عليها الوصف والسرد .
ــ التّوكيد
ـــ البدل

يتولى ترتيب األفكار ونقدها

ينتج كتابة نصوصا منسجمة
متنوعة األنماط بلغة سليمة ،مع
ّ
التحكم في خطاطة نمطي السرد
والوصف ال تق ّل عن  10أسطر،
في وضعيات تواصلية دالّة

اإلنتاج
الكتابي

الوضعية الجزئية األسبوعية األولى
ــ إنتاج موضوع يغلب عليه الوصف
الوضعية الجزئية األسبوعية الثانية
 موضوع يغلب عليه السردالوضعية الجزئية األسبوعية الثالثة
إنتاج موضوع يغلب عليه الوصف و السرد ال تق ّل عن عشرة أسطر إدماج في الميدان الواحد لحل المشكلة األم -إنجاز الوضعية اإلدماجية التقويمية ( إدماج ما بين الميادين )

تحرير نص متكامل في تقنية
معينة

يتناول المتعلّم الكلمة واصفا
ساردا
إنجاز مجلة حائطية حول أضرار التدخيــــــن

صحة
 - 08ال ّ

مالحظة  :يت ّم تناول عناصر المشروع وتحديد المهام في الحصة األولى من ميدان اإلنتاج الكتابي  ،والعرض يت ّم في آخر المقطع .
ينجز هذا المخطط خالل  28أسبوعا مخصصة لبناء التعلمات و  04أسابيع لمختلف أشكال التقويم 32(.أسبوعا في السنة الدراسية).

03
أسابيع ونصف

معالجــــــــــــــــــــــــــــة للمقطـــــــــــــــــــــــــــــــــع تقويـــــــــــــــــــــــــــم فصلــــــــــــــــــــــــــــي3

 2ـــ المخ ّ
سنوي للتّقويم البيداغوجي :
طط ال ّ
الفصل

الكفاءة الختامية
 1ــ ينتج مشافهة وكتابة
خطابات يغلب على مقدّمتها
سردي بتجنيد موارد
النّمط ال ّ
تتعلّق بمقطع الحياة العائلية.

الفصل األول

الفصل الثاني

الفصل الثالث

 2ــ ينتج مشافهة وكتابة
فقرة يغلب عليها النّمطان
سردي و الوصفي تتعلق
ال ّ
بمقطع الوطن و بالشخصيات
العظيمة .

معايير التحكم في الكفاءة:
ــ يتحدث بلغة سليمة عن موضوع يتعلّق بالحياة العائلية مركزا على مقدمة سردية
ــ يحرر مقدّمة فقرة عن الحياة العائلية يلتزم بخطاطة النّمط السردي ،
ــ يحافظ على عالمات الوقف
سرد (الماضي ــ المضارع الدال على الماضي)
ــ يوظف األفعال التي تخدم ال ّ
ـــ يستخدم الضمائر المنفصلة والمتصلة .
ــ يتحدّث بلغة سليمة عن موضوع يتعلق بحب الوطن أو بشخصية عظيمة .
يحرر فقرة عن حب الوطن أو عن شخصية عظيمة .
ــ ّ
سردي والوصفي
ـــ يلتزم بخطاطة النمطين ال ّ
ــ يحافظ على عالمات الوقف
سرد (الماضي ــ المضارع الدال على الماضي)
ــ يوظف األفعال التي تخدم ال ّ
ــ يو ّ
ظف النّعت والحال (خدمة لنمط الوصف)

ينتج مشافهة وكتابة
(تلخيصا أو توسيعا )لفقرة يغلب
عليها النّط الوصفي والسردي
تتعلّق باألخالق وبالعلم .

سع شفهيا بلغة سليمة فكرة تتعلّق باألخالق أو العلم
ــ يلخص أو يو ّ
يحرر مل ًّخصا عن موضوع يتعلّق باألخالق أو العلم
ــ ّ
ـــ يحترم تقنية التلخيص
يحرر فقرة (ال تق ّل عن سبعة أسطر) يوسع فيها فكرة تتعلق باألخالق أو بالعلم.
ـــ ّ
ــ يحترم تقنية التّوسيع
سردي والوصفي
ــ يلتزم بالنمطين ال ّ
 يو ّصرف واإلمالء
ظف بشكل صحيح قواعد النّحو وال ّ

تتعلّق بكتابة فقرة (للتعليق أو
مناقشة فكرة )يغلب عليها النّمط
سردي تتعلّق
الوصفي وال ّ
باألعياد وبالصحة .

ـ يعلّق أو يناقش شفهيا بلغة سليمة على فكرة تتعلّق باألعياد أو بالصحة
ــ يح ّرر فقرة (ال تق ّل عن تسعة أسطر) يعلّق فيها أو يناقش فكرة تتعلّق باألعياد أو
بالصحة.
ّ
سردي و الوصفي.
ــ يحترم النمط ال ّ
ـــ يو ّ
ّ
صرف واإلمالء
ظف بشكل صحيح قواعد النحو وال ّ

 3ــ المخ ّ
المستمرة :
سنوي للمراقبة
طط ال ّ
ّ
المادة

الفصل

األول

اللغة العربية

الثاني

الثالث

مالحظات
التعلمات المستهدفة بالتقويم
المقطع
الميدان
األسبوع
يُستهدَف ميدان فهم المنطوق
جميع ميادين
بوضعيات شفهية
الوقفة :1
المقطع
وضعيات إلنتاج فقرة يغلب على مقدّمتها النّمط ( التعبير الشفهي) خطابات :
األسبوع
1
البيداغوجي
المقطع
المنطوق
(فهم
 يغلب على مقدّمتها النّمطسردي تتعلّق بالحياة العائلية
01من شهر
ال ّ
العائلية)
(الحياة
فهم
+
وإنتاجه
سردي ) تتعلّق بالحياة
أكتوبر
ال ّ
+
المكتوب
العائلية يقيّم فيها التّلميذ خالل
اإلنتاج الكتابي )
مدّة إنجاز المقطع
 خطابات يغلب عليهاالمقطع البيداغوجي  2الوقفة  : 2وضعيات إلنتاج فقرة يغلب عليها
األسبوع
سردي و الوصفي
جميع ميادين
النّمط ال ّ
سردي و الوصفي تتعلق بالوطن
 ( 3 +حبّ الوطن +
02من شهر
النّمطان ال ّ
تتعلق بالوطن و بالشخصيات
المقطع
و بالشخصيات العظيمة .
من عظماء اإلنسانية )
نوفمبر
العظيمة .
 خطابات يلخص فيه فكرةالوقفة : 3
المقطع البيداغوجي
تتعلّق باألخالق وبالعلم
وضعيات تتعلّق بكتابة فقرة
األسبوع
(األخالق
5
+
4
ميادين
جميع
سعها ،يغلب عليها
01من شهر
(تلخيص أو توسيع فكرة) يغلب عليها النّمط أو يو ّ
والمجتمع  +العلم
المقطع
سردي و الوصفي
الوصفي والسردي
فيفري
النّمط ال ّ
)
العلمية
واالكتشافات
تتعلّق باألخالق وبالعلم .
األسبوع 04
من أفريل

جميع ميادين
المقطع

المقطع البيداغوجي
(7+6األعياد  +الصحة)

الوقفة  : 4وضعيات تتعلّق بكتابة فقرة
(للتعليق أو مناقشة فكرة )يغلب عليها النّمط الوصفي
سردي تتعلّق باألعياد وبالصحة .
وال ّ

 خطابات يعلّق فيها على فكرةأو يناقشها تتعلّق باألعياد
وبالصحة يغلب عليها النّمط
سردي و الوصفي
ال ّ

