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 المقدمــة :

ٌقة المرافقة لمنهاج السنة الخامسة من التعلٌم االبتدائً )الطور الثالث( إلى كشف  تهدف الوث
 الجوانب التعَلمٌة التً ٌبنٌها المتعلم فً هذا المستوى استعدادا لالنتقال إلى مرحلة التعلٌم المتوسط.

 

ٌقة المسائل التعلٌمٌة التً تساعد ا لمعلم على أداء مهمته فٌستأنس بها لٌأخذ تتناول هذه الوث
بٌد المتعلَم وٌصل به فً آخر هذه السنة إلى قراءة وفهم وإنتاج خطابات شفوٌة ونصوص كتابٌة 

 متنوعة األنماط )حوارٌة، إخبارٌة، سردٌة وصفٌة(.
 

ٌقة محورٌن أساسٌٌن، األول منهما نظري ٌذَكر ببعض معالم المقاربة  تتضمن هذه الوث
ٌفصـل بالكفا َصٌة وبٌداغوجٌا المشروع، والثانً، وهو الجانب العملً الذي  ءات والمقاربة النَ

 بعض الممارسات العملٌة المتمثلة فً تقدٌم نشاطات الوحدة التعلمٌة داخل القسم.
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 المقاربة بالكفاءات: -1
 

من التعلٌم  تعرضنا فً الوثٌمة المرافمة لمنهاج اللؽة العربٌة للسنة الرابعة
االبتدائً إلى تعرٌؾ المماربة بالكفاءات، كما بٌنا مبادئها ومزاٌاها والتعلم فً ظلها، 
وكذا مكانة المتعلم فٌها. ودعما لذلن، سوؾ نذكر فً هذه الوثٌمة بمفهوم الكفاءة لنصل 

ٌم إلى تصنٌؾ الكفاءات التً تبنٌناها ثم نختم ذلن بالطرائك التً ٌمكن إتباعها فً التعل
 الكتساب المتعلمٌن الكفاءات الممررة فً المناهج.

 

 مفهوم الكفاءات : -1.1
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ٌجمع أؼلب الباحثٌن على أن مجرد امتالن الموارد )المعارؾ والمعارؾ الفعلٌة 
والمعارؾ السلوكٌة واالتجاهات( ال ٌعنً امتالن كفاءة، فً حٌن ٌمكن التصرٌح 

ذه الموارد أثناء إنجاز مهمة ؼٌر مألوفة بامتالكها إذا كان المتعلم لادرا على تجنٌد ه
لدٌه وذلن بعد انتماء ما ٌتوافك منها مع الوضعٌة الراهنة. وعلٌه فإن إنجاز عملٌة درب 

 علٌها أو استرجاع منصوص حفظه ال ٌبرهن على أٌة كفاءة.
 

 هنان كفاءة إذا عندما ٌواجه المتعلم بنجاح وضعٌة جدٌدة ومعمدة:
 

 تعنً أن المتعلم ؼٌر مدرب بشكل خاص على معنى الوضعٌة الجدٌدة :
االستجابة لهذه الوضعٌة، ألنه فً حالة تدربه علٌها سوؾ لن ٌجند الموارد 

 بمبادرة منه، بل سٌطبك الخطوات األساسٌة لإلنجاز تلمائٌا وبشكل آلً. 
 

 ٌجمع أؼلب المهتمٌن ببٌداؼوجٌا الكفاءات على أن معنى الوضعٌة المعمدة :
عمدة لٌست بالضرورة وضعٌة صعبة وإنما هً وضعٌة مفتوحة الوضعٌة الم

 أي تأخذ عدة أشكال، وكمثال على ذلن نمول إن إنجاز نص حواري ٌكون إما:
 

 بابتكار هذا النص فً ممابلة صحفٌة. -
 بتحوٌل نص من نمط إلى نص حواري. -

 بإتمام نص حواري مفتوح. -
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 تصنٌف الكفاءات : - 1.2
    

ات الكفاءات وسنكتفً هنا باستعراض تلن التً تبنتها مناهج اللؽة تشعبت تصنٌف
 العربٌة، أي الكفاءة الماعدٌة والكفاءة الختامٌة.

 

    الكفاءة القاعدٌة:.  2.1.2

إنها الكفاءة التً من الضروري أن ٌتحكم فٌها المتعلم الكتساب الكفاءات الماعدٌة 
الماعدٌة على ما هو ضروري. ومن األمثلة  الالحمة ٌنبؽً أن ٌمع التركٌز فً الكفاءات

 على الكفاءات الماعدٌة، فً اللؽة العربٌة نذكر:
  

 .ٌؤدي النصوص أداء جٌدا 
 .ٌسمع وٌفهم أنواع الخطاب التً ترد إلٌه 

 .ٌوظؾ الكتابة ألؼراض مختلفة 
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 .  الكفاءة الختامٌة:1.1.2

ختامً هنا إلى تحدٌد هنان من ٌعبر عنها بالهدؾ الختامً اإلدماجً، ٌشٌر لفظ 
حصٌلة سنة دراسٌة كاملة أو مرحلة تعلٌمٌة، وعلٌه ال تتحمك الكفاءة الختامٌة إال 
بتحمٌك الكفاءات الماعدٌة الموافمة لها. كمثال لكفاءة ختامٌة فً اللؽة نمول: ٌكون التلمٌذ 

 فً نهاٌة السنة الخامسة من التعلٌم االبتدائً لادرا على:
 

ج خطابات شفوٌة ونصوص كتابٌة متنوعة األنماط )الحواري، لراءة وفهم وإنتا -
 اإلخباري، السردي، الوصفً(.

 

 التعلمٌة فً المقاربة بالكفاءات: –العملٌة التعلٌمٌة  - 1.2
 

إذا كانت الكفاءة هً المدرة على تجنٌد الموارد التً تتوافك مع وضعٌة جدٌدة 
 تعلم:ومعمدة، فإن هنان طرٌمتٌن ممكنتٌن للتعلٌم وال

 

  إما البدء بتدرٌب التالمٌذ بشكل نظامً على الطرائك األساسٌة لالنتمال بهم
 الحما إلى تطبٌمها فً وضعٌات متجددة؛

 

  أو ٌمحم التالمٌذ، من المنطلك، فً وضعٌات جدٌدة ومعمدة وإدماجٌة )إشباع
 أسلوب حل المشكالت(.  

 

 

 
 

 

ٌذ باكتشاؾ نوع الموارد التً ٌستحسن تبنً الطرٌمة الثانٌة كونها تسمح للتالم
ٌجب أن توظؾ للتحكم فً الكفاءة، كما أنها تجعلهم أمام تحد ٌولد لدٌهم صراعا معرفٌا 

 ٌدفعهم إلى البحث والتمصً.
 

 المقاربة النَصية:  -2
 

شأنه شأن مناهج  -ٌحث منهاج اللؽة العربٌة للسنة الخامسة من التعلٌم االبتدائً 
ماد المماربة النصٌة التً تجعل النص محورا تدور حوله على اعت -السنوات السابمة 

 جمٌع األنشطة اللؽوٌة، فٌكون المنطلك الوحٌد لها.
 

تتمثل هذه المماربة فً نص ٌمرأه المتعلم ثم ٌمارس من خالله التعبٌر الشفهً 
والتواصل، وٌتعَرؾ على كٌفٌة بنائه، وٌتلمس منه المواعد النحوٌة والصرفٌة 

دمجها فً إنتاجه الكتابً، وهذا ما ٌبرز العاللة الوطٌدة بٌن المراءة واإلمالئٌة لٌ
 والكتابة) التلمً واإلنتاج(.
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 بيداغىجيا المشروع:  -3

تساهم بٌداؼوجٌا المشروع فً إنماء الكفاءات، إذ تجعل المتعلَم ٌتصرؾ فردٌا 
البد من وجماعٌا داخل وضعٌات حمٌمٌة هادفة. ولتحمك بٌداؼوجٌا المشروع أهدافها، 

 توافر الشروط اآلتٌة:
 

أن ٌكون الموضوع الممترح والعٌا ومن دائرة مٌول واهتمامات وحاجات  -
 المتعلَم.

 أن ٌمتصر دور المعلم على التوجٌه والتنشٌط واإلرشاد. -

 من موارده إلنجاز المشروع. –ما أمكن  –أن ٌجند المتعلَم  -

 أن تراعى فٌه الفروق الفردٌة. -

رات المتعلَم العالئمٌة والعملٌة واالجتماعٌة والعلمٌة أن ٌنمً المشروع لد -
 والمعرفٌة.

 أن ٌنمً عند المتعَلم حب العمل الجماعً والتعاونً واإلحساس بالمسؤولٌة. -
 

 
 
 
 
 

 وٌعدَ المشروع وٌنفذ بإتباع الخطوات اآلتٌة:
 

 تحدٌد الكفاءات المستهدفة. -
 ضبط الحاجات والعمبات المتولعة. -

 مستعجلة )الفردٌة، ........(تحدٌد الطرٌمة ال -

 ضبط الوسائل المادٌة والبشرٌة. -

 إعداد مخطط العمل -

 تنفٌذ المشروع ومتابعته -

تمٌٌم المشروع مرحلٌا لتجاوز العمبات وفً نهاٌته للتأكد من تحمٌك الكفاءات  -
 المسطرة. 
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 تقديم النشاطات: -4
 

فً السنة الخامسة من التعلٌم االبتدائً وفك توزٌع تمدم نشاطات اللؽة العربٌة 
 الحصص الموَضح فً الجدول األتً:

8                                 03،9                 19          1،3،9                    11
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 :  )قراءة : أداء + فهم + هٌكل النَص(الحصة األولى - 2.1
 

عَلمٌة، حٌث ٌتناول المتعلم فٌها نصا تعد حَصة المراءة الَركٌزة األساسٌة للوحدة الت
نثرٌا أو شعرٌا ٌتدرب فٌه على المراءة المسترسلة باحترام عالمات الولؾ، واستنطاق 

 المعانً الَظاهرة والكامنة أثناء لراءته وبعدها. 
 

: 

لراءة )أداء + فهم + هٌكلة  -
النص الحصة الثانٌة: تعبٌر 

 ل.شفوي وتواص

   

  

لراءة واستثمار النص  

 )لواعد نحوٌة وتطبٌماتها

: 

لراءة + استثمار النص  -
 )إمالء أو صرؾ وتطبٌمات(

 
 

 محفوظات -

  

   

 تعبٌر كتابً  -

 مطالعة -

 : 

 خط  -

 تطبٌمات إدماجٌة 

  

 : 

 تصحٌح التعبٌر الكتابً  -
 : 

 إنجاز مشروع -
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وٌسعى المتعلَم بمساعدة المعلَم على فهم النَص وممارنته بفهم زمالئه للتَعدٌل أو 
هد المعلَم لألخذ بٌده فً تحدٌد عمبات األداء والفهم، والتراح حول التحمك، كما ٌجت

عملٌة مناسبة لها لتجاوزها. وٌكون ذلن بتكرار المراءة للتعَرؾ على نوع الخطإ، أو 
استظهار لاعدة، أو أسئلة متدَرجة للتأكد من فهم معنى النص، وتجاوز المعنى السطحً 

 إلى العمٌك.
 

 ستنٌر المعلَم بالتوجٌهات اآلتٌة:ولنجاح الحَصة ٌمكن أن ٌ
 

 ما أمكن -إعداد الحَصة إعدادا جٌَدا بتولَع العوائك المانعة لنجاح العمل، والتَفكٌر  -
 فً وضعٌاَت مشكلة تكون منطلما ٌساعد المتعلَم على التركٌز والمتابعة. -

 أداء النص بطرٌمة نموذجٌَة لٌمتدي به المتعلَم. -

 ة، والتركٌز علٌها بالمتابعة المستمَرة والتوجٌه السلٌمالفردٌ تاالهتمام بالمراءا -

 تخٌَر األسئلة الوجٌهة لتحرٌن التَفكٌر اإلٌجابً عند المتعلَم.  -

 تشجٌع المتعلَم على إبداء الَرأي وتمبل آراء الؽٌر. -

استثمار معطٌات النَص )المعرفٌة، الثمافٌة، المٌمٌَة...( بتوجٌه الفهم والشرح،  -
 عانً.وحسن تأوٌل الم

 

ر شفهً وتواصل. الحصة الثانٌة - 1.1  : تعٌب
 

التعبٌر الشفهً هو مجال تبرز فٌه فعالٌة المتعلَم ومدى لدرته على توظٌؾ 
حصٌلته اللؽوٌة والتَصرؾ فٌها لٌعبَر تعبٌرا دلٌما عما ٌختلج فً نفسه وما ٌفكَر فٌه 

 إلطالع.وٌراه بطرٌمته الخاَصة، فهو عملٌة إبداع تتعَزز بالمراءة وا
 

 
 
 
 
 
 

ولذلن ٌأتً نشاط التعبٌر الشفهً والتواصل عمب نشاط المراءة، فبعد أن ٌمرأ 
المتعلم النص وٌتعَرؾ على مضمونه وعلى الرصٌد والَصٌػ والتراكٌب التً ٌتضمنها، 
ٌوظؾ ذلن كلَه فً إنتاجه الخاص، فنشاط التعبٌر الشفهً والتواصل مكَمل للنَص فً 

ٌة واللَؽوٌة والتربوٌة، وٌموم علٌه باعتباره المنطلك والسند. وٌمكن جمٌع أهدافه المعرف
 للمعلم أن ٌنجز هذا النَشاط بـ:

 

طرح أسئلة توجٌهٌة دلٌمة تتعلك بنص المراءة تدفع المتعلَم إلى التعبٌر، فٌحلَل  -
 وٌعلَك وٌستخلص ما لم ٌصَرح به النَص.  
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 ا.إبداء الرأي فٌما ٌطرحه النَص من أحداث ولضاٌ -

تصور نهاٌة أخرى للنَص إذا كان لصة. وٌنبؽً على المعلَم أن ٌحرص فً كَل  -
ذلن على التوجٌه فحسب، فٌحصر دوره فً تحفٌز المتعلَم ودفعه إلى التعَبٌر 
الحَر دونما مماطعة بتركه ٌعبَر بكَل حرٌة سواء ساٌر تعبٌره النَص أو خالفه، 

ؾ إلى تحفٌزه على االبتكار وتكمٌل ألن إتاحة الفرصة لحرٌته فً التعبٌر تهد
 ما ٌراه ؼٌر متوافر فً النَص ونمده ومخالفته بعرض الحجج. 

  
 

تعدَ هذه الحَصة، وفً هذه السنة الختامٌَة للمرحلة االبتدائٌة مجاال لتعزٌز 
 المهارات المكتسبة، وتدرٌبا على الجدٌد منها.

 

ؽوي، ومواطنه التركٌبٌة من خالل ما كما أنَها دعامة مهَمة لتمٌٌز آلٌات النظام اللَ 
ٌتجَسد فً النص من موضوعات نحوٌة، وتراكٌب لؽَوٌة مختلفة تساعد المتعلَم على 
فهم الممروء، وتحسٌن أدائه من جهة، وترشح عنده تلن الموالب اللَؽوٌة والنماذج 

ٌستمٌم التركٌبٌة من جهة أخرى، لٌتَخذ أسلوبه طابعا متمٌَزا شفوٌا كان أو كتابٌا، ف
 لسانه.

 

ولتحمٌك هذا المسعى ٌستؽل نَص المراءة بما ٌحوي من ظواهر نحوٌة، فتستخرج 
وٌمارن بٌنها وبٌن ؼٌرها مما هو فً رصٌد المتعلم لٌكتشؾ المتعلًم بتوجٌه المعلَم 
النموذج الجدٌد، وٌستنتج ضوابطه وٌربطه مع بمٌة الظواهر السابمة فٌوظفه بعد ذلن 

 اللَؽوٌة. فً جمٌع األنشطة 
 

 : قراءة واستثمار النَص ) إمالء ، صرف وتطبٌقات(  الحَصة الثالثة - 1.1

إنَها حَصة عملٌة تهدؾ إلى تدرٌب المتعَلم على استثمار النَص من زاوٌة وظٌفٌة 
 تساعده على:

 
 
 

 التمَرب من المعنً. -
 تلَمس الظاهرة اإلمالئٌة أو الَصرفٌة -

 طبٌمها فورٌا وإدماجٌَا.اكتشافها وضبطها وتطبٌماتها، وت -

وٌركز فً هذه الحَصة على متابعة المتعلَم فً تطبٌك المواعد اإلمالئٌة،  -
والحرص علٌها، ألنها أساسٌة من جهة، ونهاٌة المرحلة من جهة أخرى، 

 تمهٌدا لما سٌتعَرؾ علٌه فً المرحلة المتوَسطة الالحمة.
 

إلكثار من النَماذج أما دروس الصَرؾ فٌراعى فٌها الوضوح والتبسٌط وا
 والتطبٌمات وخاَصة التحوٌالت منها.
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وٌحرص المتعلَم مع هذه التطبٌمات على توظٌؾ تلن المواعد كتابٌا لتحمٌك مبدأ 
 اإلدماج.

 

 )محفوظات وأناشٌد(   الحَصة الرابعة – 1.1
 

تبمى المحفوظات واألناشٌد حصة مستملة فً تولٌت الَسنة الخامسة من التعلٌم 
ائً، لما لها من أهمٌة فً تنمٌة الكفاءات المستهدفة من تعلَم اللؽة العربٌة، فً االبتد

جانبها الفنً واألدبً، باعتبار أن المحفوظات واألناشٌد لطع أدبٌة رالٌة، تنمً الذوق، 
وتهذب السلون، وتبعث االنشراح والسرور لدى المتعلَمٌن، فٌمبلون على حفظها 

 ها والتأثر بمضمونها.وإنشادها واإلكثار من تردٌد
 

 وتتفك المحفوظات مع األناشٌد فً أهداؾ مشتركة ٌتطلب تحمٌمها مراعاة ما ٌأتً:
 

 أن تكون َصدى لتجارب مَرت بالمتعلمٌن، ومناسبة لمستواهم العملً. -
 أن تكون مالئمة من حٌث الفكرة والصدق. -

 أن تتسم بالوضوح. -

 ت والتجاربأن تحمل أفكارا ولٌما تمدَ المتعلمٌن بالخبرا -

 أن تثٌر خٌالهم وتنملهم إلى أفاق رحبة. -

 
 ٌمكن تناول حصة المحفوظات أو األناشٌد وفك الخطوات اآلتٌة:

 

 * التمهٌد المشوق لموضوع المحفوظات أو النشٌد.   

 * لراءة المعلم لراءة معتبرة ومشَخصة للمعانً.
 

 المعلم. * لراءة بعض التالمٌذ المتمٌزٌن فً المراءة، لتملٌد أداء
 * تناول مضمون المطعة تناوال إجمالٌا ٌرَكز فٌه على شرح بعض المعانً 

 الصعبة وإبراز ما فٌه من لٌَم.  
 * تردٌد التالمٌذ للمطعة فرادى.

 * األداء الجماعً للمطعة.
 * تمثل معانً المحفوظة أو النشٌد بحركات مالئمة وصوت مناسب.

 

ر كتابً(الحصة الخامسة -5.1  : )تعٌب

ٌأتً التعبٌر الكتابً تتوٌجا للوحدة التعلمٌة حٌث ٌجند فٌه المتعلم مكتسباته مجسدا 
 أفكاره، ومعبرا عن أحاسٌسه فً إطار ٌبرز شخصٌته. 

 

فنشاط التعبٌر الكتابً هو المرتع الخصب الذي ٌدمج فٌه المتعلم ما اكتسبه فً 
 الحصص الماضٌة.
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ً )السنة الخامسة(، ٌتطرق المتعلم إلى وفً الطور الثالث من التعلٌم االبتدائ
موضوعات مستماة من والعه المعٌش، وعاكسة لمجاالت حٌاته واهتماماته، فٌسهم فً 

 تنمٌة إبداعاته وتوسٌع خٌاله بممارسة التعبٌر الكتابً بشمٌه:
 

الذي ٌكتب فٌه موضوعات تتصل بمطالب الحٌاة، لتلبٌة حاجاته   -

 رسالة، البطالة...(؛الحٌاتٌة الٌومٌة )ال
 

الذي ٌعبر فٌه عما ٌختلج فً نفسه من مشاعر وأحاسٌس وخواطر     -

بأسلوب أدبً مشوق ومثٌر )لصة، شعر،...(. ولتحمٌك هذه األهداؾ ٌمكن 
 أن ٌراعً ما ٌأتً: للمعلم

 

 حسن صٌاؼة الموضوع بتوضٌح عبارته ومطالبه. -
 للموضوع الممترح.توجٌه المتعلم إلى إعداد تصمٌم مناسب  -

 منالشة هذه العناصر جماعٌا. -

 إخبار المتعلم مسبما بمراحل اإلنجاز وبمماٌٌسه. -

 الستؽالله فً التمٌٌم الذاتً. -
 
 
 
 

 
 

 )مطالعة(  الحصة السادسة - 4.1
 

تساهم المطالعة فً تنمٌة الدَافع إلى المراءة بما تمدمه للمتعلَم من معلومات ثرٌة 
متنوعة، تساعد على تثمٌفه وتوجٌه مٌوله المرائٌة، كما ومعارؾ منتظمة وخبرات 

تسمح ببناء معارفه بناء ٌخدم الكفاءات المستهدفة فً نشاط اللؽة. وتتنوع المطالعة 
 بتنوع األهداؾ المرجوة منها، لذا ٌمكن تصنٌفها إلى:

 

والسَرعة واحترام عالمات  لمطالعة الكتساب المهارات المرائٌة كاالسترسا -
 . الولؾ..

 مطالعة للمتعة الذهنٌة، أي االستمتاع بمضمون النصوص وأسلوبها. -

مطالعة وظٌفٌة تمكن المتعلم من الحصول على المعلومات ولت إنجاز البحوث  -
 التً ٌكلَؾ بها.

 

ٌتحدَد دور المعلم فً تنمٌة المٌل إلى المطالعة عن طرٌك مجموعة من النشاطات 
 :واإلجراءات التً ٌمكن حصرها فً اآلتً

توفٌر العدد الكافً من الكتب والمصص والمجالت المشولَة، المناسبة لمستوى  -
 المتعلمٌن. 
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الَسماح للتالمٌذ، من حٌن إلى آخر، بمراءة موضوعات من اختٌارهم ومرالبة  -
 عاداتهم المرائٌة.

منالشة التالمٌذ لما لرأوه بإبداء رأٌهم أو بعرض تلخٌصاتهم التً تمَهد  -
ب )المؤلؾ، العنوان، دار النشر، تارٌخ النشر، عدد ببٌانات حول الكتا

 الصفحات...(.

 تشجٌع التالمٌذ على انتماء كتب جدٌدة إلثراء مكتبة المسم بتوجٌه من المعلم -

اصطحاب التالمٌذ إلى المكتبات العمومٌة، وتعرٌفهم بالكتب الموجودة فٌها  -
 الثمافة...(.  وتحفٌزهم على االستعارة )مكتبة البلدٌة، دار الشباب، دار

 

 )خط(: الحصة السابعة -4.1

فً نهاٌة الطور الثانً من التعلٌم االبتدائً )السنة الرابعة(، ٌكون المتعلم لد تجاوز 
مرحلة تعزٌز هذا النشاط ألنه تمكن من بعض مهاراته.  لكن بما أن حاجته إلى الخط 

الطور الثالث من التعلٌم تبمى لائمة لكونه عملٌة ضرورٌة فً حٌاته، فإن المعلم خالل 
االبتدائً )السنة الخامسة(، ٌحث المتعلم على تجوٌد الخط، فٌسعى فً هذه الحصة إلى 

 الكتابة الواضحة وصوال إلى الخط األنٌك وذلن من خالل كتابة النصوص.
 

 

 ولتحمٌك جمال الخط، فً هذه السنة، ٌمكن للمعلم أن ٌستعٌن باآلتً:
 

 خلص من صعوبة رسم الحروؾ.االهتمام بنشاط الخط للت -
 تعوٌد المتعلمٌن على كتابة النصوص المشكولة، وذلن لضبط الكتابة. -

 تشجٌع الموهوبٌن منهم لصد تنمٌة موهبتهم فً مادة الرسم. -

الحث على السرعة فً الكتابة لصد تحضٌر المتعلم لمواجهة الموالؾ الكتابٌة  -
 المختلفة.

 المٌام بالتموٌم الفردي آنٌا. -

 ع على ممارسة الخط كلما سنحت الفرصة بذلن.التشجٌ -

 إكساب المتعلم الذوق الفنً الرفٌع، وتنمٌة اإلحساس بالجمال. -

 )تطبٌقات إدماجٌة(:  الحصة الثامنة - 4.1

تعد التطبٌمات اإلدماجٌة من األنشطة األساسٌة التً ٌتناولها التعلٌم االبتدائً، ألنها 
 إٌجابٌة المتعلم فً عملٌة التعلم، بحٌث ٌشارن فٌها ذاتٌا. تجسد

 

وأثناء هذه الحصة، ٌسعى المعلم إلى حث التلمٌذ على استثمار تعلماته النحوٌة، 
 والصرفٌة واإلمالئٌة المكتسبة خالل دراسته للوحدة التعلمٌة.
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 من خالل هذه التطبٌمات، ٌتوصل المعلم إلى كشؾ مدى استٌعاب المتعلمٌن
للظواهر المدروسة، وٌساعدهم على تدارن عجزهم، وٌسعى إلى توجٌههم لتصحٌح 

 أخطائهم فورٌا.
 

ولتحمٌك األهداؾ المرجوة من ممارسة التطبٌمات اإلدماجٌة، ٌستطٌع المعلم أن 
 ٌسترشد بما ٌأتً:

 

 تنوٌع التطبٌمات لتؽطٌة كل المكتسبات اللؽوٌة وإدماجها. -
 م على تدارن نمائصه.انتماء ما ٌساعد المتعل -
اختٌار ما ٌناسب المتعلم من التطبٌمات لصد توظٌؾ ما توصل إلٌه فً  -

 الحصص الدراسٌة لألنشطة اللؽوٌة.
إتاحة فرصة التفاعل والتعاون للمتعلم بإنجاز تطبٌمات إدماجٌة جماعٌة بؽٌة    -

 إكسابه مهارات العمل الجماعً. 
 
 
 
 
 
 

ر الكتابً(:)تصحٌح التع الحصة التاسعة -4.1  ٌب
  

ٌموم المعلم بتمٌٌم مواضٌع التعبٌر خارج المسم لٌالحظ علٌها، وٌمدرها وفك شبكة 
 التمٌٌم التً ٌمكن أن تتضمن المماٌٌس والمؤشرات اآلتٌة:

 

 الوجاهة: التمٌد بالموضوع، استعمال المعلومات الصحٌحة،... -
 االنسجام: ترتٌب األفكار، ترابط األفكار،... -

 إللمام بعناصر الموضوع،...اإلحاطة: ا -

 سالمة اللؽة: االستعمال السلٌم للؽة )نحو، صرؾ، إمالء(. -
 

تعتبر هذه المماٌٌس أساسٌة فً عملٌة تمٌٌم اإلنتاجات الكتابٌة، ؼٌر أن المعلم  
ٌمكنه التصرؾ بالتركٌز على بعضها بإضافة ما ٌفٌد حسب ما تمتضٌه طبٌعة المهمة 

 المسندة   إلى المتعلمٌن. 
 

 أما العالج فٌتم بطرائك مختلفة منها على سبٌل المثال:
 

التصحٌح الثنائً: وٌتم بتمسٌم المتعلمٌن مثنى مثنى بمراعاة التفاوت فً  -أ
 المستوى.

التصحٌح الفوجً: وٌتم تفوٌج المتعلمٌن حسب المماٌٌس التً أخفموا فٌها لصد  -ب
 التعاون فً ضبط اإلجابة الصحٌحة.
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اعً: وهو الذي ٌخصصه المعلم بٌن الفٌنة والفٌنة لعالج التصحٌح الجم -ج
 األخطاء الشائعة باستدران الظواهر اللؽوٌة المدروسة.

 )إنجاز المشروع(:  الحصة العاشرة -1..2

ٌعتبر المشروع دعامة أساسٌة فً المماربة بالكفاءات باعتباره نشاطا إدماجٌا 
 وجماعً.ووسٌلة فعالة لتنمٌة الكفاءات فً إطار فردي 

 

 وتنفذ هذه الحصة بمراعاة الخطوات اآلتٌة:
 

 ضبط المعلم للكفاءات المستهدفة. -
 تحدٌد موضوع المشروع. -
 تحدٌد وسائل اإلنجاز المناسبة واإلنجاز. -

 تفوٌج التالمٌذ وتوزٌع المهام وتمدٌم التعلٌمات. -

 تنفٌذ المشروع. -

 متابعة المشروع وتمٌٌمه. -
 

 ـ التقييم :   4
 

مٌٌم المتعلمٌن من خالل حدٌثهم وسلوكهم وكتاباتهم فً وضعٌات تتم عملٌة ت
مختلفة وسٌالات متنوعة، اعتمادا على مماٌٌس محددة. فٌلجأ المعلم إلى التمٌٌم الفوري 
إثر تمدٌم كل نشاط، وٌالحظ حركات المتعلمٌن وردود أفعالهم وٌفحص ما ٌكتبون، 

 وٌركز تمٌٌمه للكفاءات على ثالثة أشكال:
 

  الذي ٌمع لبل الشروع فً التعلٌم، ٌستعٌن به المعلم لتفمد ،

وجود المكتسبات الضرورٌة لبناء تعلَمات جدٌدة. كما ٌرمً التمٌٌم التشخٌصً إلى 
 الكشؾ عن الصعوبات وتوجٌه التعلٌم.

 

 ومن خصائصه أنه:  

 .ٌمع فً بداٌة عملٌة التعلٌم 

  ولدراته الذهنٌة.ٌحدَد استعدادات المتعلم ومٌوله 

 .ٌصنَؾ المتعلمٌن 
 

 لتتبع مدى  -أثناء الدرس وبعده -، الذي ٌمارسه المعلم باستمرار

استٌعاب المتعلمٌن لما لدم لهم، لصد تعدٌل وتٌرة عرض التعلمات إذا التضى األمر 
 ذلن، وتصحٌح المعلومات فً ولتها وبشكل مستمر.

 

 نً إلى تعدٌل التعلم بعالج الصعوبات، وٌمتاز بما ٌأتً:إذن، ٌهدؾ التمٌٌم التكوٌ
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 ٌمٌَم مستوى التحكم فً التعلمات 

 ٌكون فردٌا، خاصا بكل متعلم 

 .ٌعَرؾ المعلم بجوانب الموة والضعؾ فً أداء المتعلم 

 .)ال تمنح على إثره عالمة )نمطة 

 ٌم التعلٌمات الذي ٌحدد من خالله المعلم مدى توفٌمه فً تمد

وتحصٌل المتعلمٌن بعد نهاٌة مرحلة من مراحل التعلٌم/ التعلم. فالتمٌٌم التحصٌلً 
 ٌعكس مصدالٌة التعلم وٌمٌس الفرق بٌن الكفاءة المتوخاة والكفاءة المحممة.

 

 ومن مهامه أنه:
 ٌدل على النتٌجة النهائٌة  -
ً تسمح له باالنتمال ٌحدد مدى اكتساب المتعلم لمستوى األدنى من الكفاءات الت -

 إلى المستوى األعلى.

 تصدر فٌه األحكام بمنح عالمة )نمطة(. -
 

وٌتم التمٌٌم التحصٌلً بعرض وضعٌة مشكلة على المتعلمٌن للتحمك من إدماجهم 
أن الوضعٌة المشكلة ترمً إلى تمٌٌم الكفاءة باحترام مبادئ بداؼوجٌا  رللمعارؾ، باعتبا

 اإلدماج التً: 
 

o المكتسبات السابمة. تتٌح توظٌؾ 
o  :تمٌم فً جزء منها الكفاءات األفمٌة )أو المستعرضة أو المنهجٌة، مثل

 تنظٌم األفكار، تحرٌر المالحظات، هٌكلة العمل...(.

o .ًتكون ذات داللة بالنسبة إلى المتعلم، أي أنها تستمد من والعه المعٌش 
o .تصاغ التعلٌمة فٌها بشكل ؼٌر لابل للتأوٌل 

 

  .طرٌمة أجراء تمٌٌم وضعٌة مشكلة )وضعٌة معمدة( وفٌما ٌأتً
 

 مثال عن الوضعٌات المشكلة:  
 

لرأت فً الجرٌدة لماء مع نجم فً التمثٌل تعجب به كثٌرا، وتمنٌت لو كنت مكان 
 الصحفً لتسأله عن أمور كثٌرة.

 

أكتب حوارا فً حدود عشرة أسطر، تمثل فٌه دور الصحافً، وألمً على 
 وبة خمسة أسئلة باستعمال:الشخصٌة المستج

 

 أربع مَرات أسلوب االستفهام -
 مَرتٌن أسلوب التعجب  -

 فعلٌن معتلٌَن مختلفٌن  -

 أربع أدوات الربط والجواب )نعم، ربما، لكن...(. -
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 شبكات التقييم:
 

لتمٌٌم وضعٌة مشكلة )إنتاج كتابً( ٌستعمل المعلم شبكة تحدد فٌها المماٌٌس 
نصَب علٌها االهتمام( والمؤشرات )شروط اإلنجاز( والتمدٌر المناسب )الجوانب التً ٌ

 لها.

 

 
 وجاهة األفكار

 
 
 

 ترتٌب األفكار
 
 
 

 جودة العرض

 

 
 
 

 سالمة اللؽة

 
 مناسبة للموضوع )عدم الخروج عن الموضوع( -
 أسطر  19كتابة حوار فً  -

 استجواب نجم فً التمثٌل  -
 

 ئلة واألجوبة ترتٌب منطمً لألس -
 االنسجام فً االنتمال من فكرة إلى أخرى -

 

      احترام طرٌمة عرض الحوار: -
 المطة فً بداٌة الحدٌث      * 

 الرجوع إلى السطر كلما تدخل شخص جدٌد     * 

 توظٌؾ عالمات الولؾ المناسبة     * 
 

تركٌب سلٌم للجمل)عناصر الجملة االسمٌة وعناصر    -
 الجملة الفعلٌة(

أدوات االستفهام المناسبة ومَرتٌن أسلوب  4ستعمال ا -

 التعجب وفعلٌن معتلٌَن مختلفٌن 

 توظٌؾ مناسب ألربع أدوات الربط والجواب  -
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 نماط  19المجموع                                                                              

  
 
 
 
 
 

 
 

 

 ولد ٌلجأ المعلم إلى سلم تمدٌر نوعً ٌحدد لٌمة العمل كاآلتً:
 

 كفاءة مكتسبة +   + -
  -كفاءة فً طور االكتساب +   -
  -  -كفاءة ؼٌر مكتسبة  -

 

 أما المتعلم فٌمكنه أن ٌمٌَم عمله بعرضه على شبكة مماثلة) للشبكة السابمة(.
 

 بنً على النحو اآلتً :حٌث ت
 

 
 

 األفكار
 
 
 
 
 
 
 

 الؽرض
 
 
 

 لم أخرج عن الموضوع  -
 أسطر  19كتبت حوارا فً  -

 استجوبت نجما فً التمثٌل -

 رتبت األفكار، حٌث: -

* انتملت من السؤال إلى الجواب المناسب 
 له.

 * راعٌت التمدم فً الحدٌث       
 

 وضعت مطة فً بداٌة الحدٌث  -
ى السطر كلما تدخل شخص رجعت إل -

 جدٌد.

 وظفت عالمات الولؾ المناسبة. -
راعٌت شروط تركٌب الجملة االسمٌة  -   

 والجملة الفعلٌة.
مرات  4استعملت أسلوب االستفهام  -
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 اللؽة

ومرتٌن أسلوب التعجب وفعلٌن معتلٌن 
 مختلفٌن.

 وظفت أربع أدوات للربط والجواب  -
  

 
 

 
 

جسٌدا للمماربة بالكفاءات التً تؤكد على تنمٌة استماللٌة المتعلم، وباإلضافة إلى ت
شبكة التمٌٌم الذاتً التً تسمح للمتعلم بتمدٌر مدى صواب إجابته وتوافر عمله على 
الشروط المطلوبة، ٌستحسن أن ٌتعَود التلمٌذ على استخدام شبكة أخرى، وهً شبكة 

 سالمة المسعى الذي سلكه أثناء العمل. منهجٌة تساعده على التأكد من
 

 ولد تبنى الشبكة المنهجٌة كما ٌأتً:
 

 فهم السؤال
 لم أفهم كلمة فً السؤال -
 لم أفهم أكثر من كلمة فً السؤال -

   

استحضار 
علومات الم

 المطلوبة

 لم أفهم الدرس الممصود فً السؤال: -
 * جزئٌا  
 * كلٌا  

   

كٌفٌة 
 الجواب

 ال أعرؾ ما ٌجب أن أفعله ألننً: -
 * لم أفهم التعلٌمة )بٌَن، أشرح، أذكر...(. 

 * ال أعرؾ كٌؾ أنجز مراحل العمل.
 * ال أعرؾ كٌؾ أرتب عناصر الجواب.

...* 

   

عرض 
 العمل

ال اعرؾ كٌؾ أنظم عناصر الجواب على  -
 الورلة )أو الكراس(

 ت الولؾ.ال أمٌَز بٌن بعض عالما -

- ... 

   

استعمال 
 لؽة

 سلٌمة

أجد صعوبة فً التمٌٌز بٌن الجملة االسمٌة  -
 والجملة الفعلٌة

 لست متأكدا من إمالء بعض الكلمات  -
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 ال أعرؾ تصرٌؾ بعض األفعال -

-  ... 
 
 
 

 
 

أهم ما ٌرمً إلٌه التمٌٌم هو الكشؾ عن أخطاء المتعلمٌن لصد عالجها، حٌث 
التعرؾ على األخطاء التً من شأنها أن تعٌك تعلَمهم الالحك. ٌحرص المعلم على 

فٌجرد على إثر كل اختٌار األخطاء الشائعة، ثم ٌعمل على تصنٌفها بوضع فرضٌات 
حول مصادرها، وتواترها وأولوٌتها، وٌفَسرها ثم ٌعدَ تمارٌن عالجٌَة مناسبة تساعد 

 المتعلمٌن على تجاوز أخطائهم.
 

 ات حول مصادر األخطاء لد ٌتم على النحو اآلتً:ووضع المعلم للفرضٌ
  
 

 السرعة فً تمدٌم التعلٌمات -
 تخٌَر ؼٌر مناسب لألنشطة -
 تخٌَر ؼٌر مناسب للتعلٌمٌة -
 عدم تنوٌع الطرائك والوسائل -
 لى التواصل عدم المدرة ع -
تصورات سلبٌة عن الذات، أو الهوٌة المهنٌة        -

 أو المحٌط...

 التمَهل والتَرٌث  -
تحدٌد الهدؾ  -

 والطرٌمة...
 
- ... 

 السهو وللة االنتباه  -
 اكتساب نالص للمفهوم المدروس -

 ضعؾ دافعٌة التعلم -

 عدم المدرة على التواصل -

 درات الذهنٌةضعؾ فً الم -

 مرض مزمن -

 حالة اجتماعٌة متوترة -

تصمٌم الجواب  -
 فً بداٌة العمل

 

- ... 
 

استحضار  -
األهداؾ من 

 الدراسة
 

- ... 

  تجاوز المستوى الذهنً للمتعلم  -
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  هعدم التالؤم مع مٌوالت -

 عدم إدراكه لمٌمة المعرفة ومرددوها النفعً... -
    


