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الكفاءة الشاملة

ميداـ هم المنطوق و إ تاجه
لي ولغللة
يتواصللم مشللا هة بللوأي بلسللاـ أربل ّ
منسجمة يفهم وي لم مضلموـ الخطلاب المنطلـوق
من م ماط متنوّ ألة ويتفاألم معله .وينلتج ـطابلـات
شللفهية مسترسلللـة م ترمللا مسللاليا نللاو الكلمللة
ي ومعيـات واصلية دالّـة.

لي ويقللـرم غللراءة مسترسلللة منغمللة ليليللة واأيللة و قديللة
يتواصللم مشللا هة للي ومللعيات مرابللة بلسللاـ أربل ّ
صوصا متنوأة األ ماط مشكولة جزئيا ويفهمها .وينتج صوصا اتابية منسجمة موظفا رصيده اللغوي
ي ومعيات واصلية دالـة.
الكفـــــاءات الختــــامية للميـــــادين
ميداـ اإل تاج الكتابي
ميداـ هم المكتوب
ينتج اتابة صوصا منسجمة متنوّ أة األ ماط ال لـق ّم ألن 16
يقرم غراءة مسترسلة منغمة ليلية واأية و قديلة صوصلا
ثرية وشعرية متنوّ أـة األ ماط م ترما أالملات الوغلو ويعبّلر سلللطرا بلغلللة سلللليمة ملللخ اللللت كم لللي ـطاطلللات الللم األ ملللاط لللي
ألللن همللله لمعا يهلللا ومضلللمو ها ويل ّخصلللها ويعيلللد رايبهلللا ومعيات واصلية دالّة.
بأسلوبـه ويصدر ي شلأ ها مككاملـا ال قلـ ّم ألن ميتلي وسلتين
المة مشكولة جزئيا.
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األسبوع 01

التقويــــــــــــــــــــــــــــــــم التشخيصـــــــــــي

هم المنطوق وإ تاجه
هم المكتوب
اإل تاج الكتابي

 ينتج صا وصفيا ينتج صا وجيهياـ ي دد ـطاطات النمطين وبنيتهما اللغوية
ـ ي دد ـطاطات النمطين وبنيتهما اللغوية

ــ إ تاج ص وصفي
ــ إ تاج ص وجيهي

القراءة المسترسلة والمنغمة
الت ليلية الواأية النقدية
 ي ترم أالمات الوغو ي دد مط النص المقروء يجري مواز ة بين مطينمو ماثر
 ي دد وجهة ظر الكا اويناغشها .

 01غضايا اجتماأية

 يقرم صوصا يغلا أليها الوصوو التوجيه.
ـ ي دد موموأها العام ويستخرج كر ها
العامة وم كارها األساسية .
ـ ي دد ـطاطات النمطين وبنيتهما اللغوية
ـ ينقد النص مبديا رميه.

ـ خطابات يغلب عليها الوصف و التوجيه حول قضايا اجتماعية
 صوص يغلا أليها الوصو والتوجيه. و النص (القواأد العامة المت كمة ي بنية النمطين )ــ الجملة البسيطة
ــ الجملة المرابة
ــ الجملة الواغعة مفعوال به

ـ ينتج صا وصفيا و وجيهيا
 مراأاة غواأد بنية مطّ
النص المنتج

إدماج ،تقويـــــــــــــــــــــــــم ومعالجــــــــــــــــــــــــــــة للمقطـــــــــــــــــــــــــــــــــع  +المراقبة المستمرة 1
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ــ الوضعية االنطالقية األ ّم  :انطالقا من مقطع قضايا اجتماعية ينتج خطابات يغلب عليها الوصف والتوجيه(مشافهة وكتابة)بتوظيف الموارد المدرجة
 يتعرف ألى بنية م ماط يستمخ إلى ـطابات يغلا أليها الوصوــ الوضعية االنطالقية المشكلة األ ّم  :حضرت جلسة صلح
الخطاب
و التوجيه  -يميز بين ـطاطات م ماط
بين متخاصمين في حيّك ،وأعجبك جهد الحاضرين في
 يميز بنية ام مطالخطابات
إطفاء نار التنازع والفتنة بين المتخاصمين وعائلتيهما
وكيف حكّم اإلمام العقل في ح ّل مثل هذه القضايا االجتماعية
قف موقفا ُمماثال تُصلح فيه بين زمليك إثر خالفهما
سدي .
وميلهما للعنف الج ّ
المهمات:
ي في الحفاظ على تالحم
 يُدرك فضل التكاتف االجتماع ّاألفراد والمجتمعات.
 يُقنع غيره بضرورة التحاكم إلى القوانين واألعراف ّيعتز بمواقف آبائه وأجداده في ح ّل الخالفات االجتماعية

ــ الوضعية االنطالقية األ ّم  :تستمد من مقطع اإلعالم والمجتمع ينتج خطابات متنوعة األنماط (مشافهة وكتابة)بتوظيف الموارد المدرجة
 يستمخ إلى ـطابات يغلا أليها ال جاج. يعبّر أن همه لها . -يل ّخص شفهيا الخطابات

هم المنطوق وإ تاجه
هم المكتوب
اإل تاج الكتابي

ــ إ تاج ص كجاجي
 ينتج صا يغلا أليه مطال جاج

المستمرة 2
إدماج ،تقويــــــــــم ومعالجـــــــة للمقطـــــــــــــــــــع  +المراقبة
ّ

 02اإلأالم والمجتمخ

 ينتج صا كجاجيا يستخدم الروابط والقرائن اللغوية المناسبةللنمط
ــ يعلّم آراءه ومككامه

 صوص يغلا أليها النمط ال جاج و النص (القواأد العامة المت كمة ي بنية ال جاج)ــ الجملة الواغعة مضا ا إليه
ــ الجملة الواغعة عتا
ــ الجملة الواغعة ـبرا لمبتدم

القراءة المسترسلة والمنغمة
الت ليلية الواأية النقدية
ي ترم أالمات الوغو
 ي دد مط النص المقروء -يصدر ككما قديا
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يقرم صوصا يغلا أليها النمط ال جاجي .
ـ ي دد موموأها العام ويستخرج كر ها
العامة وم كارها األساسية .
ـ ي دد ـطاطة النمط ال جاجي وبنيته اللغوية
ـ ينقد النص مبديا رميه.

ــ الوضعية االنطالقية المشكلة األ ّم  :في جلسة نقاش عن
أهمية النوادي العلمية والثقافية بمتوسطتك  ،اقترح أحد
األعضاء االكتفاء بنادي المجلة الحائطية،ولكونك رئيس هذا
النادي عارضته بشدّة مشيرا إلى أنّ اإلذاعة المدرسية
فضاء أوسع وأجدى وأنفع.أقنع بقية األعضاء بأهمية تنويع
ي مبرزا ضرورة تنويع وسائطه
اإلعالم في الوسط المدرس ّ
ي،ومرشدا إلى
ُمحذّرا من مخاطر شبكات التواصل االجتماع ّ
الطريقة النموذجية الستغاللها.
 المهمات:ي.
 إدراك أهمية اإلعالم في المجتمع وفي الوسط المدرس ّ إقناع الغير بأهمية النوادي العلمية والثقافية وتنويعالوسائط التواصلية فيها.
 تفسير آليات االستغالل الرشيد لشبكات التواصلي بين المتعلمين.
االجتماع ّ
ـ ـطابات يغلا أليها ال جاج كو اإلأالم والمجتمخ

 يدرك موموع االستماع يتعرف ألى بنية مطالخطاب
 -يميز بنية النمط .

ــ الوضعية االنطالقية األ ّم  :انطالقا من مقطع التضامن اإلنساني ينتج خطابات يغلب عليها التفسير و التوجيه (مشافهة وكتابة)بتوظيف الموارد
المدرجة
 يتعرف على بنية نمطي يستمع إلى خطابات يغلب عليهاــ الوضعية االنطالقية المشكلة األ ّم  :استضفتم

هم المكتوب
اإل تاج الكتابي

ـــ إنتاج نص تفسيري
ـــ إنتاج نص توجيهي

إدماج  ،تقويـــــــــــــــــــم ،ومعالجــــــــــــــــــــــــــــة للمقطـــــــــــــــــــــــــــــــــع

 03التضــــــامن اإل ســــــــا ي

 ينتج نصا تفسيريا و توجيهيا يستخدم الروابط والقرائن اللغويةالمناسبة للنمطين .
سر ويعلل أفكاره
ـ يف ّ

القراءة المسترسلة والمنغمة
التحليلية الواعية  ،النقدية
 يحدد نمط النص المقروءـ يستخرج مؤشرات النمط
 يحدد وجهة نظر الكاتبويناقشها .
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 يقرأ نصوصا متنوعة األنماط يغلبعليها التوجيه والتفسير .
 يستخرج فكرتها العامة وأفكارهااألساسية .
ـ يحدد خطاطات النمطين وبنيتهما
اللغوية
ـ ينقد النص مبديا رأيه.

هم المنطوق وإ تاجه

التفسير والتوجيه
 يميز بين خطاطات النمطين التفسيريوالتوجيهي
 يحدد شفهيا العالقات القائمة بينالنمطين

على مائدة اإلفطار في شهر رمضان المبارك عائلة
سوريّة الجئة ،وشاهدت فرحة أفرادها بهذه المبادرة
اإلنسانيّة التي زادتك إصرار على نشر مثل هذه
المبادرات عند زمالئك.
أقنع زمالءك بالمساهمة في إطعام عابري السبيل
في ما تبقّى من الشهر الفضيل.
 المهمات:ي في مجتمعه وفي
 يعي أهميّة التضامن اإلنسان ّالعالم بأسره.
ّ
ي
يعتز بالمشاركة في مظاهر التضامن اإلنسان ّ
 يُوجه زمالءه للتضامن على مستوى متوسطته.ـ خطابات يغلب عليها التفسير والتوجيه حول التضامن
اإلنساني
 نصوص يغلب عليها التفسير والتوجيه نحو النص (القواعد العامة المتحكمة في بنيةالنمطين)
ــ الجملة الواقعة خبرا لناسخ كان وأخواتها ،
ّ
إن و أخواتها كاد و أخواتها
عطف النسقــ الجملة الواقعة جواب شرط

الخطاب .
 يميز بنية كل نمط . يحدد العالقات القائمة بينالنمطين ومقاصدهما
في الخطاب .
 -ينتقي المعلومات الهامة .

ـ ينتج نصا متنوع األنماط
يتخلله التفسير والتوجيه

التقويـــــــــــــــــــــــــــم الفصلــــــــــــــــــــــــــــي1

ــ الوضعية االنطالقية األ ّم  :انطالقا من مقطع ثقافات شعوب العالم ينتج خطابات يغلب عليها السرد والوصف (مشافهة وكتابة)بتوظيف الموارد
المدرجة
ــ الوضعية االنطالقية المشكلة األ ّم  :في إطار  -يتعرف على بنية
 -يستمع إلى خطابات يغلب عليها

هم المكتوب
اإل تاج الكتابي

ـــ ينتج نصا سرديا
ــ ينتج نصا حواريا
ــ يوظف القرائن اللغوية

إدماج  ،تقويـــــــــــــــــــــــــم ،ومعالجـــــــــــــــــــــــــــة للمقطـــــــــــــــــع

04ثقا ات شعـــــوب العــــــــــــالم

ــ القرائن اللغوية للسرد
ــ القرائن اللغوية للحوار

القراءة المسترسلة والمنغمة
التحليلية الواعية  ،النقدية
ــ يحترم عالمات الوقف
ــ يحدد نمط النص المقروء
ومؤشراته.
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ــ يقرأ نصوصا يغلب عليها السرد
والحوار
ـ يحدد موضوعها العام ،ويستخرج
فكرتها وأفكارها األساسية
ـ يذكر خطاطات النمطين وبنيتهما
اللغوية
ـ ينقد النص مبديا رأيه.
 إنتاج نصوص سردية وحوارية يستخدم الروابط والقرائناللغوية المناسبة للنمطين
ــ يعلّل آراءه وأحكامه

هم المنطوق وإ تاجه

السرد والحوار
 يميز بين خطاطتي النمطين . يحدد شفهيا العالقات القائمة بينالنمطين في الخطاب المسموع .
ـ يلخص شفهيا الخطاب المسموع

النوادي المدرسية ن ّ
ظمت متوسطتكم
تفعيل أنشطة
ّ
زيارة للمتحف الفلسطيني بسفارة دولة فلسطين
عرفكم دليل المتحف على المعالم
الشقيقة،وهناك
ّ
الثقافية واالجتماعية واإلنسانية للشعب الفلسطيني
طوال قرون من الزمن.
حين عودتكم كلّفك أستاذ التاريخ كتابة بطاقة تعريفيّة
ي
عن الشعب الفلسطين ّ
 المهمات:يتعرف على ثقافات شعوب العالم.
ّ
ّ
الحضاري للشعوب العربية
يعتز بانتمائه
ّ
واإلسالمية
طوره.
 ينتقي من ثقافات الشعوب ما يُفيد وطنه ويُ ّـ خطابات يغلب عليها السرد والحوار حول ثقافات
شعوب العالم
 نصوص يغلب عليها النمطان السردي والحواري نحو النص (القواعد العامة المتحكمة في بنيةالنمطين)
ــ الجملة الواقعة حاال
ــ العدد والمعدود ( المفرد والمركب)
ــ العدد والمعدود( المعطوف والعقود)

النمطين
 يميز بنية كل نمط . يحدد العالقات القائمةبين النمطين
 -يعين عناصر المسموع .

ــ الوضعية االنطالقية األ ّم  :انطالقا من مقطع العلم والتقدم التكنولوجي ينتج خطابات يغلب عليها التفسير والحجاج(مشافهة وكتابة)بتوظيف
الموارد المدرجة
ــ الوضعية االنطالقية المشكلة األ ّم  :استاء جميع  -يتعرف على بنية النمطين
 -يستمع إلى خطاب يغلب عليها

هم المنطوق وإ تاجه
هم المكتوب
اإل تاج الكتابي

ـــ القرائن اللغوية للحجاج
ـــ القرائن اللغوية للتفسير

 ينتج نصا سرديا ينتج نصا حوارياـ يوظف القرائن اللغوية

إدماج  ،تقويـــــــــــــــــــــــــم ،ومعالجـــــــــــــــــــــــــــة للمقطـــــــــــــــــع
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ــ يقرأ نصوصا يغلب عليها النمطان
التفسيري و الحجاجي
ـ يحدد موضوعها العام ويستخرج
فكرتها العامة وأفكارها األساسية .
ـ يحدد خطاطات النمطين وبنيتها
اللغوية
ـ ينقد النص مبديا رأيه مدعما ذلك
بحجج مناسبة.
ـ ينتج نصا حجاجيا و تفسيريا
 يوظف الروابط والقرائن اللغويةالمناسبة للنمطين في إنتاجه
 -يوظف التعلّيل و االستدالل

 05العلم والتقدّم التكنولوجي

النمطان التفسيري والحجاجي
 يميز بين خطاطات النمطين. يحدد شفهيا العالقات القائمةــ يحدد النمطين في الخطاب
المسموع .
ـ يتناول الكلمة .
 يعرض أفكاره مراعيا التسلسل -يوظف اللغة المناسبة لكل نمط .

تالميذ القسم من زميلكم الذي أحضر هاتفا نقّاال ،وبد َل  -يميز بنية كل نمط .
مشاركتكم إنجاز الدّرس،راح يتسلّى بلعبة إلكترونيّة  -يحدد العالقات القائمة
بين النمطين
ول ّما أنّبه األستاذ وبيّن له وجوب عدم إحضار الهاتف
 يعين عناصر المسموع .تح ّج َج بضرورة التواصل مع عائلته فقط.
سرلزميلك مخاطر األلعاب اإللكترونية ُمدعّما رأيك
ف ّ
بالحجج المناسبة.
المهمات:
ّ
 يُميّز بين النّافع والظار من االكتشافات العلميّةوالتكنولوجيّة.
سر مخاطر الوسائط التكنولوجية.
 يُف ّ يُبرهن على رأيه بالحجج والبراهين المناسبة. خطابات يغلب عليها النمطان التفسيري والحجاجيحول العلم والتقدم التكنولوجي
القراءة المسترسلة والمنغمة
 نصوص يغلب عليها النمطان التفسيري و الحجاجي نحو النص (القواعد العامة المتحكمة في بنية النمطين) التحليلية الواعية النقديةــ يحترم عالمات الوقف
 تمييــز الذات والنسبةــ يحدد نمط النص المقروء
 البدلومؤشراته.
 -التوكيد اللفظي والمعنوي

ــ الوضعية االنطالقية األ ّم  :انطالقا من مقطع الطبيعة والبيئة ينتج خطابات يغلب عليها التفسير و الحجاج (مشافهة وكتابة)بتوظيف الموارد المدرجة

هم المكتوب

 06الطبيعة والبيية

اإل تاج الكتابي

ـــ القرائن اللغوية للحجاج والتفسير
ـــ تجنيد القرائن اللغوية للنمطين

القراءة المسترسلة والمنغمة
التحليلية الواعية  ،النقدية
 يحترم عالمات الوقف -يحدد نمط النص المقروء.

ـ ينتج نصا حجاجيا وتفسيريا
 -يوظف الروابط والقرائن

إدماج  ،تقويـــــــــــــــــــــــــم ،ومعالجــــــــــــــــــــــــــــة للمقطـــــــــــــــــــــــــــــــــع

 +التقويم الفصلــــــــــــــــــي 2
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 يقرأ نصوصا يغلب عليها التفسيروالحجاج
ـ يحدد موضوعها العام ويستخرج
فكرتها العامة وأفكارها األساسية .
ــ يحدد النمطين ويذكر قرائنهما
اللغوية
ـــ يحدد وجهة نظر الكاتب ويناقشها .
ـ ينتج نصا حجاجيا و تفسيريا
 يوظف الروابط والقرائن اللغويةالمناسبة للنمطين في إنتاجه

هم المنطوق وإ تاجه

 يستمع إلى خطاب يغلب عليها التفسيروالحجاج
 يعبر عن فهمه لموضوع الخطاباتـ يتناول الكلمة .
 يعرض أفكاره مراعيا التسلسلوالترابط

ــ الومعية اال طالغية المشكلة األ ّم  :ـت َم مستاذ
التربية اإلسالميّة كصّته وهويوصيكم بهذا ال ديث
س َ
ع َز ْرعًا
سا ،أ َ ْو يَ ْز َر ُ
الشريوَ ":ما ِم ْن ُم ْ
غ ْر ً
س ِل ٍم يَ ْغ ِر ُ
صدَقَة"ٌ
ٌ
َ
فَيَأ ْ ُك ُل ِم ْنهُ َ
َ
سانٌ أ ْو بَ ِهي َمة إِ ّال كَانَ لهُ بِ ِه َ
طي ٌْر أ َ ْو إِ ْن َ
في ساحة المؤسسة حيّز يصلح ْ
ألن يكون حديقة يُشرف
عليها أعضاء النّادي األخضر.
أقنع بالحجج والبراهين زمالءك للعمل على إنجاز هذه
النبوي الشريف.
الحديقة ،ونيل فضل من عمل بالحديث
ّ
المهمات:
 يُدرك أهميّة البيئة والمحافظة عليها. يفتخر بانتمائه للنادي األخضر بالمؤسسة . يدعو غيره للمحافظة على محيطه األخضر.ـ خطابات يغلب عليها التفسير والحجاج حول الطبيعة
والبيئة .
ـ خطابات يغلب عليها التفسير والحجاج .
 نحو النص (القواعد العامة المتحكمة في بنية النمطين )صفــة)
صـــرف لعلّـة واحدة،ولعلّتين(ال ّ
 الممنــوع مـن ال ّّ
صـــرف لعلتيــن ( العلــم )
ــ الممنــوع مـن ال ّ
ـــ االستثناء بـ :إالّ

 يتعرف على بنية النمطين يحدد العالقات القائمة بينبنية النمطين
 يتناول الكلمة ويعبّرعن أفكاره وآرائه

ــ الوضعية االنطالقية األ ّم  :انطالقا من مقطع الصناعات والفنون ينتج يغلب عليها التفسير والحجاج األنماط (مشافهة وكتابة)بتوظيف الموارد المدرجة

هم المكتوب

 07الصناأات و الفنوـ

اإل تاج الكتابي

ــ إنتاج مقطع نصي يتضمن السرد
والحوار
 تحويل نص حواري إلى سردي يجند الموارد المالئمة للموضع يستخدم الروابط والقرائن اللغويةالمناسبة للنمطين

ــ الومعية اال طالغية المشكلة األ ّم  :سادَ قاش بين
م راد مسر ك موموأه أثيث المنز بما صنعته اآللة
ال ديثة مو بما يُنتجه ال ــر ّي الفناـ.
سّر أل راد أائلتك الفروق الجوهريّة بين ماهو صناأ ّي
وبين ماهو من إ تاج الفنّاـ وال ر ّي.
المهمات:
 يتبيّن أثر الصناعة الحديثة ،ويُفاضل بينها وبين الفنون ّيعتز بالفنون التقليدية في وطنه
 يُدافع بالحجج والبراهين عن الموروث القديم والحديثـ خطابات يغلب عليها التفسير والحجاج حول الصناعات
والفنون
القراءة المسترسلة والمنغمة
 نصوص يغلب عليها النمطان التفسيري والحجاجي . نحو النص (القواعد العامة المتحكمة في بنية النمطين ) التحليلية الواعية  ،النقدية يجري موازنة بين نمطين االستثناء بـ  :غيـر  ،ســوىأو أكثر  ،وإبراز العالقة
 االستثناء بـ  :عــدا  ،خــال  ،حــاشـاالقائمة بينهما .
 يحدد وجهة نظر الكاتبويناقشها .
 يجند الموارد المالئمةــ إنتاج مقطع نصي يتضمن السرد والحوار
للنمطين
ــ تحويل نص حواري إلى سردي
 يستخدم الروابط والقرائناللغوية المناسبة للنمطين.

إدماج تقويـــــــــــــــــــــــــم ومعالجــــــــــــــــــــــــــــة للمقطـــــــــــــــــــــــــــــــــع +المراقبة المستمرة 4
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 يقرأ نصوصا تفسيرية وحجاجية .ـ يحدد موضوعها العام
ـ يحدد خطاطات النمطين وبنيتهما
اللغوية
ـ ينقد النص مبديا رأيه مدعما ذلك
بحجج مناسبة.

هم المنطوق وإ تاجه

 يستمع إلى خطابات يغلب عليهاالتفسير والحجاج
 يحدد شفهيا العالقات القائمة بينمختلف األنماط في الخطاب المسموع
 يعرض أفكاره مراعيا التسلسلوالترابط

 يتعرف على بنية النمطين يحدد العالقات القائمة بينبنية النمطين
 يتناول الكلمة ويعبرعن أفكاره وآرائه
-االستعمال السلي للغة

ــ الوضعية االنطالقية األ ّم  :انطالقا من مقطع الهجرة والسياحة ينتج خطابات متنوعة األنماط (مشافهة وكتابة)بتوظيف الموارد المدرجة

هم المكتوب
اإل تاج الكتابي

 إنتاج نص متنوع األنماط يتخلله حوار إنتاج مقطع سردي يتخلله وصف -إعادة إنتاج نص مشوش متنوع األنماط

ـ يبني موضوعا متنوع
األنماط يتخلله حوار
ـ يبني مقطعا سرديا يتخلله
وصف .
ـ إعادة بناء نص مشوش
متنوع األنماط.
ـ بناء نص حواري مدعوم
بحجج.

تقويــــم ومعالجـــــــــة للمقطــــــــــــــع  -تقويـــــــــــــــــــــــــــم فصلــــــــــــــــــــــــــــي3
سطة).
الرابعة المتو ّ
ي (ع ْد إلى دليل تكييف كتاب ال ّ
سنة ّ
مالكظة  :يتناول األستاذ مشروعا واحدا في كل فصل دراس ّ

 08الهجرة و السياكة

 يحدد الموضوع والنّمط المناسبينللوضعية
 يجند الموارد المالئمة للموضع يستخدم الروابط والقرائن اللغويةالمناسبة للنمطين
 -يعلّل آراءه وأحكامه

 نصوص متنوعة األنماط (وصفية ،سردية ، ،توجيهية،حجاجية ،تفسيرية) .
 نحو النص (القواعد العامة المتحكمة في أبنية أنماطالنصوص)
ـــ عطف البيان

 يجري موازنة بين نمطينأو أكثر وإبراز العالقة
القائمة بينهما .
 يحدد وجهة نظر الكاتبويناقشها .

16سا

 يقرأ نصوصا متنوعة األنماط .ـ يحدد موضوعها العام ويستخرج
فكرتها العامة وأفكارها األساسية .
 يحدد خطاطات النمطين وبنيتهااللغوية

هم المنطوق وإ تاجه

 يستمع إلى خطابات متنوعة األنماط يميز بين خطاطات أنماط النصوص يحدد شفهيا العالقات القائمة بينمختلف األنماط في الخطاب المسموع .
ـ يتناول الكلمة .
 يعرض أفكاره مراعيا التسلسل -ينتقي األفكار المناسبة لمقام التعبير .

ــ الومعية اال طالغية المشكلة األ ّم ّ :
ظمت مؤسستكم
ر قة واالة سياكية ركلة إلى جنوب الوطن ألى شرف
التالميذ المتفوّ غين وهناك وغفتهم ألى مناظر ـالّبة رائعة
سجّلتم ماثرها ي صور توغرا ية و يديوهات غصيرة.
ـال االكتفا بيوم العلم الّفك القائموـ ألى ال فم أرض
المناظر السّياكية الرائعة بالص راء الجزائرية .
المهمات:
 يبرز مكانة السياحة والهجرة الداخلية في وطنه. ّيعتز باالمكانات السياحية لبالده،ويُش ّجع على تطويرها
السرية نحو أوروبا.
 يرفض بالحجج والبراهين الهجرةّ
ـ خطابات متنوعة األنماط
(وصفية  ،سردية ،توجيهية ،حجاجية  ،تفسيرية)
 -خطابات متنوعة األنماط حول الهجرة والسياحة

 يتعرف على بنية أنماطالخطاب .
 يميز بنية كل نمط . يحدد العالقات القائمة بينأبنية األنماط ومقاصدها
في الخطاب .
ـــ يناقش موضوع الخطاب
 يوظف اللغة المناسبة لكلنمط .

ّ
املخطط ّ
السنوي للتقويم البيداغوجي :
2ـ
الفصل

الكفاءة الختامية
 1ـ ينتج مشافهة وكتابة نصوصا يغلب عليها النمطان
ّ
الوصفي والتوجيهي تتعلق بقضايا اجتماعية

الفصل األول

ّ
 2ـ ينتج مشافهة وكتابة نصا تفسيريا  ،سرديا يتعلق
باإلعالم واملجتمع.

الفصل الثاني

ينتج مشافهة وكتابة نصا يتعلق بالتضامن اإلنساني
أو ثقافات شعوب العالم ،أو العلم والتقدم التكنولوجي
يغلب عليه السرد أو الحوار

الفصل الثالث

ّ
ينتج مشافهة وكتابة نصوصا متنوعة األنماط يعلق فيها
على أفكارأو مواقف أو يفسر ظواهر حول الطبيعة
والبيئة أو الصناعات والفنون أو الهجرة والسياحة ..

ّ ّ
معاييرالتحكم في الكفاءة
ّ
ّ
ـ ـ ـ يتحدث بلغة سليمة عن موضوع يتعلق بالقضايا االجتماعيةمركزا على النمطين
الوصفي والتوجيهي
ّ
ـ ـ ـ يحرر نصا يتعلق بقضايا اجتماعية
ّ
ـ ـ ـ يلتزم بفنيات اإلنتاج الكتابي
ـ ـ يحترم خطاطة النمطين الوصفي والتوجيهي
ـ ـ ـ يحترم عالمات الوقف
ّ
ّ
النحو ّ
والصرف واإلمالء
ـ ـ ـ ـ يوظف بشكل صحيح قواعد
ّ
ـ ـ ـ ـ ينتج شفهيا خطابات تفسيرية وسردية تتعلق باإلعالم واملجتمع.
ّ
ـ ـ ـ يكتب ّ
نصا يمزج فيه بين نمطي التفسيروالسرد يتعلق باإلعالم واملجتمع.
ـ ـ ـ ـ يلتزم بخطاطة النمطين التفسيري والسردي
ـ ـ ـ يحافظ على عالمات الوقف
ّ
ّ
النحو ّ
والصرف واإلمالء
ـ ـ ـ يوظف بشكل صحيح قواعد
ـ ـ ـ ينتج مشافهة ّ
نصا يغلب عليه السرد أو الحواربلغة سليمة يتعلق بالتضامن
اإلنساني أو ثقافات شعوب العالم أو العلم والتقدم التكنولوجي
ـ ـ ـ ـ يحترم خطاطة النمطين السردي و الحواري
ـ ـ ـ ـ يوظف الروابط والقرائن اللغوية للنمطين .
ّ
النحو ّ
والصرف واإلمالء ـ
ـ ـ ـ التوظيف الصحيح لقواعد
ّ
ـ ـ ينتج مشافهة نصا يعلق فيه على فكرة حول الطبيعة والبيئة أو الصناعات والفنون
أو الهجرة والسياحة .
ّ
ـ ـ ـ ينتج نصا ّ
ّ
متنوع األنماط (ال يقل عن  16سطرا) يعلق فيه على أفكارأو مواقف
أو يفسر ظواهر،
املتنوعة
األنماط
يحترم خطاطات
ــــ ّ
ّ
ّ
ـ ـ ـ يوظف بشكل صحيح قواعد النحو والصرف واإلمالء

ّ
املخطط ّ
ّ
املستمرة :
السنوي للمراقبة
3ـ
الفصل

املواد

الل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغة العربي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

األول

األسبوع

 01من شهر
أكتوبر

امليدان
جميع ميادين المقطع
(فهم المنطوق وإنتاجه
 +فهم المكتوب +
اإلنتاج الكتابي )

األسبوع
02من شهر
نوفمبر

جميع ميادين المقطع

الثاني

األسبوع 01
من شهر
فيفري

جميع ميادين المقطع

الثالث

األسبوع 04
من شهر
أفريل

جميع ميادين المقطع

املقطع
الوقفة :1
المقطع البيداغوجي1
(القضايا االجتماعية )

المقطع البيداغوجي 2
( اإلعالم والمجتمع)

مالحظات
التعلمات املستهدفة بالتقويم
يستهدف ميدان فهم المنطوق
الوقفة  :1المقطع البيداغوجي1
بوضعيات شفهية ( التعبير الشفهي)
(القضايا االجتماعية )وضعيات إلنتاج
ّ
خطابات تتعلق بقضايا اجتماعية
نصوص يغلب عليها الوصف والتوجيه
ــ يغلب عليها النمطان الوصفي
تتعلّق بقضايا اجتماعية.
و التوجيهي يقيّم فيها التّلميذ خالل
مدّة إنجاز المقطع.
خطابات تتعلّق باإلعالم والمجتمع.
الوقفة  : 2وضعيات إلنتاج نصوص
تفسيرية وسردية تتعلّق باإلعالم والمجتمع ـــ يغلب عليها التفسير والسرد

المقطع البيداغوجي 5+4 +3الوقفة  : 3وضعيات إلنتاج خطب تتعلق
بالتضامن اإلنساني أو ثقافات شعوب العالم
( التضامن اإلنساني
أ والتقدّم التكنولوجي)
أو ثقافات شعوب العالم
أو العلم والتقدّم التكنولوجي)
المقطع البيداغوجي 7+6
(الطبيعة والبيئة
أو الصناعات والفنون )

الوقفة : 4وضعيات إلنتاج نصوص
متنوعة األنماط تتعلق بالطبيعة والبيئة
ّ
أوالصناعات والفنون.

ـــ خطابات يغلب عليها السرد
أو الحوار تتعلق بالتضامن اإلنساني
أو ثقافات شعوب العالم أ والتقدّم
التكنولوجي.
متنوعة
ــــ خطابات متنوعة األنماط ّ
األنماط تتعلق بالطبيعة والبيئة
أوالصناعات والفنون.

