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 املشكلة البيداغوجيةشروط 

  مذكرة يف القراءة ودراسة النص
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1 )التعليم املتوسطالسنة الثانية من (      مادة اللغة العربية                                   مستخدمي التربية                         املعهد الوطين لتكوين

 )السنة الثانية من التعليم املتوسط(مادة اللغة العربية 
 :داغوجيةـالبيروط املشكلة ـش
 

 :أبرزهامثة مجلة من الشروط املوضوعية جيب أن تتوفر يف بيداغوجيا املشكالت من          
 . و الثقايفاالجتماعيأن تستقي الوضعيات من احلياة اليومية للمتعلم، و من حميطه   - أ
 .تكون هلا داللة بالنسبة للتلميذ و تسمح له بالتزود مبهارات من املشاكل البسيطةأن   -ب
 .تساهم يف تكوينه الفكريواه العقلي و الثقايف، ولسنه، وأن تكون مناسبة ملست  -ج
 .، و رغباته أن تستجيب مليوله -د

رائق لتدريس أنشطة تعد طريقة بناء الدرس انطالقا من بيداغوجيا املشكالت من أنسب الطو       
 :اللغة العربية

 
ه أمام وضعيات مشكلة قراءة مفردات، دراسة النص جيد القارئ نفسوففي نشاط القراءة        

 اته اللغوية من حنو وصرف لتجاوزهذا بدفعه إىل جتنيد مكتسبمجل غري مضبوطة بالشكل التام، وو
 .هذا العائق

 
سه أمام مشكلة املعطيات املناسبة لتعليمات األستاذ فيضطر يف نشاط املطالعة املوجهة جيد نفو      

 .خارج النصعنها يف النص وإىل البحث 
 

وبذلك تبىن  جتاوز عوائق التعلموهكذا جيند املتعلم موارده، ويدجمها حلل اإلشكال و      
 .الكفاءات و تنمى

 
 
 
 
 



2 )التعليم املتوسطالسنة الثانية من (      مادة اللغة العربية                                   مستخدمي التربية                         املعهد الوطين لتكوين

 
 منوذجية للسنة الثانية املتوسطةمذكرة 

 
  ساعة:املدة             من دالئل عظمة اهللا و وحدانيته           :التعليميةالوحدة 
  قراءة و دراسة نص:احلصة

  التماثل:املوضوع
 52 النص املدون يف كتاب الكشاف ص :الوسائل
 يدرك ما يشتمل عليه من معطيات يقرأ النص و:املستهدفةالكفاءة 

 يلخصه يف فقرة من إنشائهو                      

 

الوقائع الديداكتيكية  اف التعلمأهد
املتعلماألستاذ

 أداة التقييم،
 و وسيلة التنشيط

نوع 
 التقومي

إدراك عظمة اخلالق من 
 بعض الظواهر الطبيعية

يلقي أسئلة على التالميذ 
 إلثارة نشاطهم الفكري

يفهم املطلوب يصغي، و
 و جييب عنه

من يذكر بعض الظواهر اخلارقة اليت حتدث 
  آلخر؟من حني

 عالم يدل ذلك؟

 تشخيص

القدرة على إدراك املعىن 
العام للنص من القراءة 

 الصامتة

يدعو التالميذ إىل قراءة 
 النص قراءة صامتة واعية

ميارس القراءة الصامتة 
ببصره دون حركة 
 الشفتني أو البدن

اقرأوا النص  و52 كتبكم على ص افتحوا
 قراءة صامتة ملدة أربع دقائق

 بنائي

درة على استخالص الق
 الفكرة العامة للنص

 أو أكثر يطرح سؤاال
  العامهمملراقبة الف

ينتقي يستوعب السؤال و
 اإلجابة الصحيحة

دث عن ظاهرة مطردة لدى النص يتح
 احليوان ما هي؟اإلنسان و

 عالم تدل صفة التماثل ؟
 ما الفكرة العامة اليت يتضمنها النص؟

 

القراءة اجلهرية السليمة 
 ةاملعرب

يقرأ النص قراءة جهرية 
 معربة

 
يدرب التالميذ على 
 فنيات القراءة اجلهرية

 يتابع باهتمام
 يقرأ قراءة جهرية معربة

  

حيثهم على القراءة  القراءة اإلعرابية
 اإلعرابية

 
يستوقف املخطئ 
 ليصحح خطأه

 إعرابية مدجما يقرأ قراءة
 الصرفيةمعارفه النحوية و

يصحح خطأه بنفسه أو 
 دة زميلهمبساع

 
 
 

 ...أين وقع اخلطأ؟ملاذا؟...أعد القراءة
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 أهداف التعلم الوقائع الديداكتيكية
 املتعلم األستاذ

نوع  أداة التقييم، و وسيلة التنشيط
 التقومي

استيعاب مدلول بعض 
املفاهيم و الوصول إىل 

 معطيات حمددة

يذلل بعض الصعوبات 
 اللغوية

يدرك مدلول بعض 
ري قاموسه الكلمات و يث

 اللغوي

 ائعة؟شما املراد 
 ما معىن كلمة األبدان و ما مفردها؟... 

 بنائي

يناقش التالميذ و يدفعهم  
إىل تطوير قدرام بإجياد 

 الوضعيات املالئمة

يربهن على وحدانية 
اخلالق انطالقا من حمتوى 

 النص

 أين جند التماثل شائعا؟
ى التماثل يدل على وحدانية اخلالق، برهن عل

 ذلك؟
 كيف يكون التماثل يف األشكال اهلندسية؟

 

 و هل ينطبق على اإلنسان؟و ملاذا؟ يناقش و يبدي رأيه  
ما معىن إذا دخلنا إىل األحشاء بقي من التماثل 

 حتت ضغط احلاجة؟...شيءو ضاع منه شيء 
هات أمثلة من أعضاء تتماثل و أخرى ال 

 .تتماثل
ي املعىن بكلمة أخرى تؤد" قائما" عوض كلمة 

 نفسه
 ما معىن السلم احليواين؟

 

القدرة على تلخيص 
مفهوم التماثل و جتسيده 

يف رسم حليوان من 
 إختياره

 يتوصل إىل مغزى النص 
 

 ميارس التعبري الشفوي
 يبين التماثل

 ما املغزى الذي ميكن أن نستخلصه من النص؟
 من يلخص مفهوم التماثل؟

حيوان ترمسه انطالقا من النص بني التماثل يف 
 يف البيت؟

 
 
 

 جتميعي

 
   يلخص التالميذ النص كتابة خارج القسم                    ـــالء إمـــــ

القدرة على 
املالحظة و التحليل

 
 
 

القدرة على 
 والتطبيقاالستنتاج

 يدون العبارتني املختارتني
 

يدعو إىل التأمل يف موقع 
اهلمزة و احلرف الذي 

 سبقها
 ستنتاج القاعدةيدعو إىل ا

يدعو التلميذ إىل اإلتيان 
 بأمثلة تكون

 فيها اهلمزة متطرفة من 
 إنشائه

يالحظ العبارتني 
 املدونتني

 
يكتشف موقع اهلمزة 
 واحلرف الذي سبقها
يستنتج قاعدة اهلمزة 

املتطرفة املسبوقة 
 بساكن

 ضاع منه شيء
 التماثل قائم بدءا من الليونات

 
 تني؟ما موقع اهلمزة يف العبار

 ماالذى سبقها؟
 ماذا نستنتج؟

 للهمزة املتطرفة املسبوقة أمثلةهات 
 كنبسا
 
 

 
 بنائي

 
 
 

 جتميعي
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 يةـوذجـرة منـمذك
  السنة الثانية من التعليم املتوسط:املستوى

 من دالئل عظمة اهللا و وحدانيته: الوحدة التعليمية
 ةـقواعد اللغ: شاطالن

 إسناد الفعل الناقص: املوضوع
  النص املسجل يف الكتاب، و جداول التصريف:لالوسائ

 و األمثلة املسجلة على السبورة
  القدرة على إنشاء فقرة حتتوي على أفعال معتلة الالم:املستهدفةالكفاءة 

 يف املاضي و املضارع يف وضعيات خمتلفة بدون أخطاء                      
 أنشطة التعلم األهداف  الوقائع الديداكتيكية

 املتعلم األستاذ
ع نو

 التقومي
يذكر العربة من 

 التماثل
ما احلكمة املستخلصة من نص 

 التماثل
 يسترجع حيفز للتعلم اجلديد

 
تشخيصي

يقرأ النص قراءة 
 إعرابية سليمة

 

يطلب من التالميذ العودة  قراءة النص املعتمد
  نص التماثلإىل

يكلف بعضهم قراءته 
 ببالتناو

تشخيصي يقرأ النص

القدرة على 
التحكم يف 

املعارف السابقة و 
 إعادة استثمارها

بالنظر إىل "بقي"ما نوع الفعل 
 أصوله؟

 ما هو الفعل املعتل؟
 إىل كم قسم ينقسم؟

يقيم تعلماته و  يقيم نتائج التعلم السابق
 يوظفها

تشخيصي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

استخرج من النص التراكيب اليت 
 تتضمن أفعال معتلة

  جمردة املزيدةجعل األفعالا
أين جاء حرف العلة يف كل فعل؟ و 

 كيف يسمى؟ 
ذا النمط من األفعال هو مل مسي 
 ناقصا؟

 
 هات تراكيب أفعاهلا معتلة ناقصة

 

 
 
 
 
 
 

 يعطى معىن للمفهوم
 
 

يدون تركيبني مالئمني على 
 السبورة

 
 
 
 
 
 

يدرك معىن 
للمفهوم 
 )الناقص.(الوارد
 يطبق

تشخيصي 
 بنائي

 
 
 
 

تشخيصي 
 بنائي
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 أنشطة التعلم األهداف  الوقائع الديداكتيكية

 املتعلم األستاذ
نوع 
 التقومي

  
 
 
 
 

القدرة على إسناد 
الناقص إىل تاء 

التأنيث و 
اكتشاف التغري 
 الذي يطرأ عليه

 
 
 

القدرة على إسناد 
واو الناقص إىل 

ج او استنتاجلماعة 
التغري الذي يطرأ 

 عليه
 
 
 
 
 

ة على حتويل القدر
أفعال التراكيب 

السابقة إىل 
املضارع و إسنادها 
 إىل واو اجلماعة

 
 
 
 
 
 

 ل حرف العلة يف كل فعل؟صما أ
 كيف تكون الم الناقص؟

 التراكيب الثالثة املسجلة على اقرأ
 .السبورة

 يف أي زمن وقع كل فعل
 أسنده إال تاء التأنيث

 أين الم الفعلني األولني؟
 ملاذا؟

 ج؟ماذا تستنت
 

هات أفعاال معتلة الالم مث أسندها إىل 
 تاء التأنيث

 
لنعد إىل األفعال الناقصة من يسندها 

أين (إىل واو اجلماعة ماذا تالحظ 
تأملوا حركة ما قبل ) هي الم الفعل

الواو كيف جاءت يف الفعل األول و 
 الثاين؟

 و كيف جاءت يف الفعل الثالث؟
 ماذا تستنتج؟

 و أسندها إىل هات أفعال معتلة الالم
 واو اجلماعة

 
حول أفعال التراكيب السابقة إىل 

 .املضارع
أسندها إىل واو اجلماعة ماذا تالحظ 

على حروف العلة كيف جاءت 
حركة ما قبل الالم احملذوف؟ وملاذا؟ 

تنتج؟ هات أمثلة على هذا ماذا تس
 املنوال

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 التالميذ إىل انتباهإثارة 
 دةاملعطيات اللغوية اجلدي

 
 
 

يطلب تثبيت احلكم بأمثلة 
 متنوعة

 
 التالميذ إىل انتباهإثارة 

 املعطى اللغوي الثاين
 
 
 
 
 

 يثبت احلكم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

يقرأ التراكيب 
الثالثة و حيدد 

 زماا
يسند الفعل 

الناقص إىل تاء 
التأنيث و يستنتج 

القاعدة اجلزئية 
 اليت حتكمه
 ليركب و يعل

 
 
 

يطبق، مث يستقرئ
 
 
 

يستنتج اجلزء 
 الثاين من القاعدة

 يطبق، ينتج
 
 

حيلل، يكتشف، 
 يستنتج، يطبق

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يتشخيص
 بنائي

 
 
 

 بنائي
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 أنشطة التعلم األهداف  الوقائع الديداكتيكية
 املتعلم األستاذ

نوع 
 التقومي

  
القدرة على القيام 

بأنشطة و إجناز 
 مهام

 
 
 
 

 
 أسئلة اختبارية هادفة

 
 
 
 
 
 
 

 
 /م

يلقي أسئلة للتقومي التكويين 
 إثر كل خطوة

يدعو إىل قراءة القاعدة مث 
 نقلها

 

 
 يقيم تعلمه

 
 
 

ينقل القاعدة 
املستنبطة بعد 

 قراءا

 
 إمجايل

 إجناز متارين الكتاب  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حرر فقرة من إنشائك يف موضوع 
 يعجبك ا أفعال ناقصة

يكلف التالميذ بإجناز 
خل  دا3،2،1التمارين 
 القسم

يصححها يف القسم 
 تصحيحا مجاعيا

يكلف التالميذ بإجناز بقية 
خارج  ) 6،5،4(التمارين

القسم على أن تصحح 
 الحقا

يطلب من التالميذ االستعانة 
جبداول الكتاب يف إسناد 

الفعل الناقص و النسج على 
 منواهلا ألفعال أخرى

 
كتابة فقرة يوظف فيها 

 أفعال ناقصة

ينجز التمارين 
 2/6سبة خطأ بن
 
 

يصحح أخطاءه 
 الفردية

ينجز التمارين يف 
 كراسه يف البيت

 
 
 
 
 
 

يقوم باإلجناز يف 
 .البيت
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 يف األعمال التطبيقيةرة ـذكمنـوذج مل
  السنة الثانية من التعليم املتوسط:املستوى

 من دالئل عظمة اهللا و وحدانيته: الوحدة التعليمية
 )تطبيقات (3 قراءة ودراسة نص ج: النشاط
 أنشطة متنوعة: املوضوع
  النص املعتمد، األسئلة اإلختبارية:الوسائل
  :املستهدفةالكفاءة 

 القراءة السليمة مع احترم عالمات الوقف •
 ات املعرفيةبستتفعيل املكالقدرة على  •
 )حترير فقرة(القدرة على التعبري الكتايب و ممارسة اللغة  •

 األهداف األنشطة و املمارسات
 نشاط التلميذ نشاط األستاذ أنشطة التعلم

القدرة على التذكر 
 االستنتاجو

ما هو آخر موضوع تناولناه 
 يف القراءة ودراسة النص؟

ما احلقيقة اليت أراد إثباا أمحد 
 زكي

 عالم تدل الدقة يف الصنع؟

 االنتباهجيلب 
 

 إثارة األفكار

 يسترجع و جييب
 

يستخلص حقيقة و يستنتج

لى القراءة القدرة ع
 اجلهرية الصحيحة

يدعوا إىل قراءة النص  
 بالتناوب
 يصغي

يطالب التلميذ بإعراب 
 الكلمة اليت أخطأ فيها

يدفعه إىل إدماج معارفه 
اللغوية واحترام عالمات 

 الوقف

يقرأ النص قراءة إعرابية 
 سليمة

 
يدمج معارفه النحوية و 

 الصرفية بكل فوري
 حيترم عالمات الوقف
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على التحويل القدرة 

 التطبيقو

 
 ةهات أمثلة عن كائنات حي

تتماثل يف اململكتني احليوانية 
 .النباتيةو

يف النص حقالن معرفيان ما 
 مها؟

مات اليت تنتمي ل الكاستخرج
 .إىل حقل احليوان

 الكلمات اآلتية يف استعمل
 مجل مفيدة

 انطوى، خطة، استقامة
استحالة، : هات أضداد ما يأيت

 قمة، ضغط

 
إشكالية ح وضعيات يطر
يقوم املعارف و املهاراتو

 
يعيد استثمار معارفه 

 مهاراتهو
 

 يتحكم يف إجناز األعمال

 
القدرة على ممارسة 

 إدماجهاقواعد اللغة و

 
حدد عناصر اجلملة يف العبارة 

 "بقي يف التماثل شيء " 
 

هات الثالثي ارد من كل 
ل مزيد مث أسنده إال فعل فع

لذي طرأ  غيري االحظ التاألمر و
 عليه

 
إذا "يف العبارة 

 "التماثل قائما.....عدنا
فعل أجوف حدده و بني التغيري 

 الذي حلقه و ملاذا؟

 
يقترح أنشطة يف وضعيات 

 لغوية خمتلفة
 

 املهاراتيقيم املكتسبات و
تالميذ على يدرب ال

ممارسة قواعد اللغة 
 إدماجهاو

 
يثري معرفته املتصلة بقواعد 

 اللغة، و يعززها
 

يدمج مكتسباته القدمية 
 باجلديدة
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دل على الصفة و املوصوف 

 يف الفقرة األوىل
استخرج من النص فعال متعديا 

 إىل فعلني مث حددمها
 

يف النص مجلة مؤكدة اجعلها 
 غري مؤكدة

القدرة على التحليل و 
التركيب اإلنشائي 
 بتوظيف الفعل املعتل

أكتب فقرة تربهن فيها على 
ائم يف النبات، و التماثل الق

وظف فيها فعال معتال أو أكثر

يدفع املتعلم إىل التحليل و 
التركيب، وممارسة قواعد 

 اللغة

حيرر فقرة معتمدا على 
عملييت التحليل و التركيب 

و يوظف قواعد اللغة 
 املطلوبة
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 هيـري الشفـذكرة يف التعبـوذج ملـمن
 التعليم املتوسطالسنة الثانية من :  املستهدفةالفئة

  من دالئل عظمة اهللا و وحدانيته:التعليميةالوحدة 
  مطالعة موجهة:احلصة
  تعبري شفوي :شاطالن

  التحليل و التعليل:املوضوع
 )النبات، القمر(نصا املطالعة املوجهة  :الوسائل
 القدرة على تلخيص مفاهيم النص شفويا   :املستهدفةالكفاءة 

  و التعبري الشفهياالستداللالقدرة على                        
 
 

 أهداف التعلم الوقائع الديداكتيكية
 نشاط التلميذ نشاط األستاذ أنشطة التعلم

تعرفنا على دليل قوة اخلالق  
و وحدانيته من نص 
التماثل و سنتعرف على 
أدلة أخرى انطالقا من 

 نصي املطالعة املوجهة

يراقب أعمال التالميذ و 
 هم للتعليماتتنفيذمدى 

 يستمع ويتذكر

استثمار املفاهيم السابقة و 
 تنميتها

 
 
 
 
 

عالم يعتمد النبات يف النمو 
 حسب معرفتك؟

و ما هي احلقيقة اليت 
 أكدها الكاتب؟

ومن الذي أوحى إىل 
النبات ذا العمل املعقد 

 املنسجم؟

 يدفعه لتطوير معارفه
 
 
 

يدفعه إىل التفكري 
 الستخالص احلقائق

 

ينمي مكتسباته السابقة، و 
 .يعدهلا

 
 

 يفكر و يستخلص
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التدرب على التفكري 
 اإلستنتاجي و التعبري

يتكون كل نبات مكن 
بذرة فمم تتكون البذرة؟ و 

مب مم تتألف كل خلية؟ و 
 تتميز؟

تشترك النباتات يف بعض 
ختتلف يف الصفات، و

أخرى مثل لكال النوعني 
 مستعينا بصورة الكتاب

من الذي أودع يف النبات 
هذا القانون العجيب و ما 
هو السؤال احملري الذي 

 يتحدى اإلنسان؟

 يساعده على التحليل و
 استثمار املفاهيم

 
 

يدربه على املالحظة 
 التحليل و التعليلو
 
 

يدربه على التفكري 
 االستنتاجي

 حيلل و يطبق
 
 

قة بني النص يربط العال
 والصورة مث يستقرئ

 يربهنو
 

 يعربيفكر، و

 
التعرف على معطيات 

 النص
 
 

التعرف على وظيفة القمر 
 احلقيقية

 
 
 
 
 
 

 و عالم يدل ذلك
كيف يرى ذوو اإلحساس 

 القمر؟
و ما هي نظرة عامة الناس؟

 
ظيفة القمر وفيم تتمثل و

 احلقيقية؟
 و ما فوائد املد و اجلزر؟

و هل كان بإمكان القمر 
أن يؤدي هذه اخلدمات 
اجلليلة لوال وجوده يف مدار 

 حمدد؟
 

 
يدفع املتعلم إال التفكري و 

 اإلجابة
 
 

 يثري انتباه التلميذ
 
 

يدفعه إىل االستنتاج و 
 التعبري

 
 
 

 
 يستخلص نتائج

 
 
 
 
 

يكتسب أدوات مفهومية، 
 و يعرب عنها
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 االستنتاجالقدرة على 
 
 
 

القدرة على التحليل و 
 التركيب

 
 

القدرة على إثراء الرأي و 
 دعمه

 
 القدرة على إبداء الرأي

إضافة إال املعرفة م الذي 
أراد الكاتب أن يظهره يف 

 هذا النص؟
 

يتفق الكاتبان يف اهلدف و 
خيتلفان يف املوضوع و منح 

 .ذلك
 

آية بدعم رأي الكاتبني 
 قرآنية

 
إالم يدعونا التأمل يف 

 مظاهر الطبيعة؟

 
 
 
 

حيثه على التحليل و التمييز 
 و التركيب

 
 

يدعوه إىل إثراء الرأي و 
 دعمه

 
يدربه على التفكري املنطقي 

 و التعبري
 

يعمل املتعلم على تصحيح 
أخطائه اللغوية يف كل 

 املراحل

 يستنتج حقائق
 
 
 

 حيلل و مييز و يركب
 
 
 

 يثري و يدعم
 
 

 يؤول معطيات الدرس
 )يصوغ فرضية( 
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 منوذج ملذكرة يف التعبري الكتايب
 من التعليم املتوسط السنة الثانية :املستوى
  من دالئل عظمة اهللا و وحدانيته:التعليميةالوحدة 
 تعبري كتايب :احلصة
 تعبري كتايب  :شاطالن

  عرض احلال:املوضوع
  )63،62،61(كتاب التلميذ ص  :الوسائل
 حترير عرض احلال ووصفه القدرة على  :املستهدفةالكفاءة 

 وفق معايري حمددةالوقائع و األحداث                        

 األهداف األنشطة و املمارسات
 نشاط التلميذ نشاط األستاذ أنشطة التعلم املقترحة

 
 
 

التعرف على شكل 
 من أشكال يددج

 التعبري
التعرف على مفهوم 
عرض احلال و 

 عناصره
 

إذا الحظنا حدثا سارا أو غري سار 
 و أردنا نقله إىل غرينا ماذا نفعل؟

 
لنوع من و كيف نسمي هذا ا

 الكتابة؟
 

 ما هو عرض احلال؟ من حيرره؟
 ما العناصر اليت يركز عليها؟

 
تأملوا عناصر عرض احلال الوارد 

 61) ص(يف 
 
 

 يثري أذهان املتعلمني
 
 
 
 

 يدون عرض احلال
يصغي، و يصحح و يدون مفهوم 

 عرض احلال
 

يدعوا التالميذ إىل قراءة صامتة واعية
 
 
 

 يصغي و جييب
 
 
 

يتعرف على 
شكل تواصلي 

 كتايب
يستخرج أهم 
العناصر الواردة 

 يف النص
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 هذه العناصر الواحد تلو اآلخريدون ما هي هذه العناصر؟
 .........التاريخ .1
 .... و لقب و صفة احملرراسم .2
 و صفة الشخص الذي اسم .3

 .....احلاليوجه إليه عرض 
 .....املوضوع يف شكل عنوان .4
 .....العرض يف فقرات متالمحة .5
 توقيع احملرر .6

 
التعرف عل عناصر 
 صلب عرض احلال

 
 
 
 
 

على   التعرف 
العناصر اليت جيب 

 أن تدون
 
 
 

التعرف على أهم 
شروط عرض احلال

 

 
يت يتكون منها ما هي العناصر ال
 صلب املوضوع

 
 
 
 
 

و ما العناصر احمليطة باحلدث اليت 
 جيب أن تذكرها

 
 
 
 

 احلال؟عرضشروط و ما هي أهم 
 
 

 
يطلب من التالميذ التأمل يف النص، 

 ه قراءة صامتة واعيةو قراءت
 يدون العناصر املستخرجة

 املقدمة
 العرض
 اخلامتة

 
 يدون أهم الظروف اليت جيب أن

 :يف عرض احلال ددحت
 الزمان
 املكان

 الظروف احمليطة
 

 .يدوا بالتدرج
 حتديد الزمان بدقة .1
 وصف املكان و ما حييط به .2

 
يقرأ النص قراءة 

 صامتة
 العناصر ددحي

املطلوبة و 
 يسجلها

 
 

 حيدد و يسجل
 
 
 
 
 

 حيدد و يسجل
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على   القدرة 
استثمار املعلومات 
و املهارات املتعلقة 

 بعرض احلال
 
 

القدرة على حترير 
عرض احلال وفق 

 املعايري احملددة
 

 
 
 
 
 

 و ما معىن املوضوعية
 
 
 
 
 
 
 
 

أكتب عرض حال سري درس إىل 
  املعايريوفق العربية اللغة أستاذ
 املعروفة

 
 
 

التعبري عن املشاعر اليت يثريها  .3
 احلدث

 ختدم العرضذكر التفاصيل اليت  .4
اعتماد الوضوح يف التعبري و  .5

 الدقة يف األلفاظ
 عيةووضالتزام امل .6
نطباع اختم العرض حبصيلة أو  .7

 ....عام، أو بيان أمهية احلدث
 

يكلف التالميذ بتطبيق فوري 
 62 ص) 1(للتمرين

 66،63 ص) 2 (و
يطلب منهم إجناز متارين أخرى يف 

 البيت
 

 :التالميذيطلب من 
  املعايريحترير العرض وفق . أ
 إحضاره يف احلصة القادمة . ب

تصحيحه يف القسم يف احلصة . جـ 
 الثالثة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ينجز، و ميارس 
 )يطبق(
 
 
 
 

      نصاينتج
حيرر  (امكتوب

 )العرض 
حيضره يف احلصة 

 القادمة
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 نصالة ـذكرة القراءة و دراسـوذج ملـمن
  السنة الثانية من التعليم املتوسط: املستهدفةالفئة

  من أبطال اجلزائر:التعليميةالوحدة 
 غود يوسفي ز:املوضوع
 113،112 الكتاب املدرسي ص :الوسائل
  و شفويااملسترسلة، و التعبري عن معطيات النص كتابيا القراءة اإلعرابية :املستهدفةالكفاءة 

 .رسم األلف يف الثالثي الناقص رمسا صحيحا                      
 

 هدافاأل األنشطة و الوضعيات التعلمية املقترحة
 املتعلم األستاذ األنشطة و وسائل التعلم

على    القدرة 
 الرد واالستماع 

 بعبارات مناسبة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القراءة اإلعرابية
 
 

قام الشعب اجلزائري بثورات متعاقبة 
 الفتكاك استقالله

 .اذكر أمهها
 من أبرز األبطال الذين شاركوا فيها؟

 
سنتعرف على بعض مالمح شخصية هذا 

 .....البطل من النص
 

 مبن تأثر البطل يف حياته؟
ما األسباب اليت دفعته إىل تبين أسلوب 

 املقاومة؟
 مل اعترب الشهيد بطال؟
 يقرأ النص قراءة جهرية

 
 

  تعلميةري وضعيتهيث
 
 

يسجل عنوان الدرس عند ذكر 
 البطل
 إىل قراءة النص قراءة يدعو
 صامتة

 
  الفهم العامراقبي

 
 
 

 يقرأ النص قراءة جهرية معربة
حيمل القارئ على إدماج 
معارفه اللغوية و تصويب خطئه

 يصغي 
 ويسترجع

 
 
 

يقرأ النص بتمعن
 
 
 

 يذكر
 

 يستخلص
يدمج معارفه 

النحوية 
 والصرفية
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 حصيلةاكتساب 
  من  جديدة

املفردات و الصيغ 
و مناقشة املضمون

 ما معىن مالمح وجهه الوعر؟
 .عوض كلمة الوعر بكلمة أخرى

هات ضدها، ما معىن كلمة املتواضع 
 كون منها مجلة

 
 

مىت ولد و أين ولد زيغود يوسف؟ و ما 
 هي احلرفة اليت كان ميتهنها؟

ما هو مدلول التعبري وتساهم يف تكوين 
 خصيتهشنفسي ل الراإلطا

يساعد على تدليل الصعوبات 
 اللغوية

 
 
 
 

  بيداغوجيةيقدم وضعيات

 معىن   يفهم
الكلمة بناء على 
 بناء على السياق

 عن   يبحث
مرادف الكلمة 

وضدها، و 
 يدجمها
 ...يوضح

 

القدرة على التعبري 
عن   الشفوي 
 املعطيات

  يف حياته؟مبن تأثر
 ؟ما هي صفات الشهيد املعنوية

 ؟خجولعالم تدل كلمة 
 ملاذا؟

 هات أمثلة أخرى على وزن فعول؟
 االنضمامما احلدث الذي دفع البطل إىل 

 إىل احلركة الوطنية؟
 ماي 08ماذا تعرف عن حوادث 

  ؟1945
 ؟اندالعما معىن كلمة 

 هات الفعل املاضي منها؟
 ما كمني،استشهد البطل بعد أن وقع يف 

 املراد بكلمة كمني؟
 و اجلديدةالكلمات تشرح   :مالحظة

 الغامضة شرحا واقيا

 ...يذكر يقدم وضعيات بيداغوجية
 
 

يكتشف مدلول 
 صيغة املبالغة
 ...يستخلص

 
 ...يذكر

 
 ...يشرح
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 ...من هو البطل؟ إجناز بطاقة فنية
 ...مىت ولد و أين؟

 ...صفاته املادية؟ما هي 
 ...وما صفاته املعنوية؟

 ...ما مهنته؟
انضمامه إىل احلركة و مىت كان تاريخ 

 الوطنية؟
 ...أين كان ينشط؟

 ...و ما تاريخ استشهاده؟

عن   جييب  يقدم وضعيات بيداغوجية
املعطيات انطالقا 
من حمتوى النص

  
 للنص قيمة وطنية تارخيية ملاذا؟

 
 النص حيتوي على السرد و الوصف

 مثّل لكل منط
 فيم يشترك نص القعقاع و هذا النص؟

 
 نستثمر النص

 
 قيم يستخرج
 النص

 يبني منط النص
 

 بني   يوازن
 النصني

القدرة على رسم 
األلف يف الثالثي 
الناقص رمسا 

 صحيحا

قال الكاتب يف حديثه عن زيغود 
 .يوسف

 يعلو كل هذا قبعة.1
مضي ...آمالهكان ميضي وراء .2

 الواثقني
 ، ماالحظ الفعل يف اجلملتني

 نوعهما؟هات ماضي يعلو ماذا تالحظ؟
مضارع الفعل مضى، ماذا تالحظ هات 
 عليه؟

 يسجل العبارتني على السبورة
 
 

يثري املعرفة املتصلة بقواعد 
 اللغة

 
 
 
 
 

 ...يالحظ
 ...يوازن
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 ماذا تستنتج؟

 
 ...يستنتج

 
 حيفظ

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

يعطي تطبيقات شفوية و كتابية 
 مناسبة

 
 
 
 
 
 

 يطبق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:القاعدة
  يسمومسا،:  كانت منقلبة عن واو   مثلإذاتكتب األلف يف الثالثي الناقص ممدودة 

 و تكتب مقصورة إذا كانت منقلبة عن ياء، مثل قضى، يقضي 
 .و يعرف أصلها بصياغة املضارع أو املصدر
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 ةـلغد الـرة يف قواعـوذج مذكـمن
  السنة الثانية من التعليم املتوسط:املستهدفة الفئة

  من أبطال اجلزائر:التعليميةالوحدة 
  قراءة و دراسة نص:احلصة
 قواعد: النشاط
  املفعول املطلق:املوضوع
  متييز املفعول املطلق عن باقي املنصوبات   :املستهدفةالكفاءة 

 ا ينوب عنهحتديد مرادفاته و م                         
 توظيفه يف التواصل شفويا و كتابيا                         

 
 األهداف الوقائع الديداكتيكية

 نشاط املتعلم النشاط املقترح للبناء و اإلدماج
نوع 
 التقومي

ءة اجلهرية القرا
املسترسلة و التعبري 

 عن املعطيات
 

 حيدد املنصوبات

كد من  من النص احملوري يتم التأانطالقا
تعلم يف املكتسبات و إعادة حتكم امل
 استثمارها

 
 :من خالل مفاهيم سابقة يتم

 ذكر املنصوبات •
 حتديدها •

 
 :يتمبأسئلة هادفة 

 استخراج أمثلة تتضمن املفعول املطلق -
 تكتب على السبورة مضبوطة بالشكل -
 تلون الكلمات املطلوبة -
 تقرأ و تصوب األخطاء إن وجدت -

 حيدد نوع النص، و غرضه -
 الصحيحةيتدرب على القراءة -
 يدمج معارفه اللغوية-
 يستنطق صورة الكتاب و يصفها-
 

 يسترجع املنصوبات اليت يعرفها
 حيدد املنصوبات الواردة يف الكتاب

 
 
 

 يناقش و يستخرج أمثلة الدرس
 )تلميذان(يقرأها 

 

تشخيص 
 تكويين

 
 
 
 

 تكويين
 بنائي
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 :لةـاألمث 
 أن سن الرجولة تبدأ يف الرابعة عشر من العمرمعرفةون إن كل األطفال اجلزائريني يعرف .1
  األبطالاستشهاداستشهد يوسف  .2
 وصفنيوصف الكاتب يوسف  .3

 
  عند األطراف قليالوارب دقيقة تلتويشله  -1
 مام إىل احلركة الوطنية اإلدراك أمهية االنضكلَّفأدرك  -2
  تقدمبعضتقدمت يف الدراسة  -3
 ركة الوطنية لوال أنه عرف احلقيقة االنضمام إىل احلهذاو ما كان ينظم  -4
 .اً سرورفرح الشهيد بلقاء ربه -5
  سوطا السجني جلالداصرب  -6
  مراتعأربصد حارس املرمى الكرة  -7
 ىينهوالُتعب العجوز فسار  -8

استخالص احلكم 
النحوي للمفعول 
املطلق و صياغته 

 و ممارسته

 دقيقة يتعرف على ةحتليليمن خالل أسئلة 
و وظيفته يف ) املفعول املطلق(فهوم اجلديد امل

 :اجلملة
 :االستنتاج األول

 مصدر منصوب يذكر بعداملفعول املطلق 
 :فعله لتأكيده مثل
 :أو بيان نوعه مثل
 :أو بيان عدده مثل

 
ختتار األستاذ أحسن الوضعيات و يسجلها 

 ويعطي تطبيقا
 

 يتمعن، يناقش، حيلل، يستنتج
 يبني مفهوم املفعول املطلق -
 ته يف اجلملةحيدد وظيف -
 يأيت بأمثلة من إنشائه -

 
 
 
 
 
 

 يطبق

تكويين 
 بنائي
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معرفة ما ينوب 
 عن املفعول املطلق

 و ممارسته

من خالل املناقشة اهلادفة ألمثلة اموعة 
 الثانية يتعرف على نائب املفعول املطلق

 
 

 :االستنتاج الثاين
 حيذف املفعول املطلق و ينوب عنه

 :ل، مثصفته .1
ضافة إىل املصدر، م) بعض(و) كل( .2

 :مثل
 :اإلشارة إليه، مثل .3
 :مرادفة، مثل .4
 :آلته، مثل .5
 :عدده، مثل .6
 :نوعه، مثل .7

 تدون أحسن الوضعيات

نائب (يتعرف على املفهوم الثاين
 )املفعول املطلق

 يستنتج األحكام املتعلقة به
 ميثل لكل حكم يستنتج

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تكويين
 على   القدرة
 نصب   معرفة
 املطلق  فعولامل

 حمذوف بفعل 

هذا العنصر يتم   من حتليل أمثلةانطالقا
التوصل إىل معرفة جواز حذف الفعل أو 

 وظيفة الفعل املطلق

يوازن، مث يستنتج علة يالحظ، و
 حذف الفعل

 

 : اجلزئي الثالثاالستنتاج 
يعرب اق عليه، وقد حيذف الفعل لداللة السي

فعل املفعول املطلق الذي يؤدي معىن ال
 احملذوف منصوبا

 تطبيق خيتاره األستاذ
 

 
 يشارك يف صياغة احلكم

تكويين 
 بنائي
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نصب املفعول 
املطلق باسم من 

 لفظ الفعل

 استخالص إىلعن طريق إثارة أسئلة يتوصل 
 احلكم النحوي

  يالحظ، يستنتج احلكم النحوي

  اجلزئي الرابعتاجستناال 
قد ينصب املفعول املطلق باسم من لفظ 

 :فعل مثلال
 تطبيق مناسب

 

 
 
 

 يطبق

 

املفعول املطلق 
 معرفة

بوضعية مالئمة يتم التعرف على هذه 
 الظاهرة اللغوية

 ...يالحظ اجلملة
 ....نتجيست

 

  اخلامساالستنتاج 
 )ال(قد يأيت املفعول املطلق معرفا ب 

 : مثل
 تطبيق فوري مناسب

 

 
 
 

 يطبق
 يقرأ القاعدة

 

 

القدرة على إجناز 
 ين التطبيقيةالتمار

القدرة على إدماج 
املفعول املطلق يف 

 التواصل

 ...ينجز متارين تطبيقية
 

حيرر فقرة تتضمن املفعول املطلق 
 يف الوصف

 
 

بنائي، 
 تكويين
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  األعمال التطبيقيةرةـوذج مذكـمن
  السنة الثانية من التعليم املتوسط:املستوى
  من أبطال اجلزائر:التعليميةالوحدة 
 )3( قراءة و دراسة نص :احلصة
 أعمال تطبيقية:  شاطالن

  تطبيقات حول النص:املوضوع
  كتاب التلميذ:التربويالسند 

 :املستهدفةالكفاءة 
 القذرة على إدماج املعارف النظرية يف التطبيقات •
  نص يف الوصف، يتضمن املفعول املطلق، أو نائبهإنتاج •
 

 األهداف الوقائع الديداكتيكية
 العناصر املفاهيمية املستهدفة للبناءرفية تستغلحمتويات مع

إثارة اهتمام املتعلم  
 بأسئلة مناسبة

 

 يصغي، مث يعرب وفق متطلبات املوقف

القراءة اإلعرابية، و 
إدماج املعارف 

 اللغوية

 .يقرأ النص قراءة صحيحة - قراءة النص
 .يدمج معارفه أثناء القراءة -
 .يصحح أخطاءه -

 
القدرة على إبداء 

 لرأيا
 يبدي رأيه يف الوصف املادي للبطل إبداء الرأي

بكلمة ) الوعر(يعيد صياغة الوصف بتبديل كلمة 
 مناسبة
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يوظف املعارف 
 يف التعبرياللغوية 

يستخرج من النص صيغة املبالغة، ويبني الفعل  صيغة املبالغة
 املشتقة منه

يكون مجلة يف موضوع يستهويه تشمل صيغة 
 ولمبالغة على وزن فع

      الصحيح   الفعل 
 و الناقص

مضعف (يستخرج من النص فعلني صحيحني  -
 )مهموز

 )أجوف، ناقص(فعلني معتلني  -
 

املفعول املطلق، وما القدرة على احلفظ
 ينوب عنه

يعرف املفعول املطلق، و يبني أقسامه و ما ينوب  -
 شفوياعنه 

 
القدرة على تطبيق 
املكتسبات يف 

 وضعيات خمتلفة

 املطلق،   لاملفعو
ملفعول ا   ونائب
 املطلق

يستخرج من النص املفاعل املطلقة، و ما ناب  -
 عنها، و يضعها يف اجلدول

 من األمساء اآلتية مفعوال مطلقا يف اسمجيعل كل  -
 مجلة تامة

 ...............بدءا ...........................
 ............. .تعزيزا..........................

 ...استرجاعا..........................
 :يضع مفعوال مطلقا يف كل مجلة من اجلمل اآلتية -

 ...تزيد يف إبراز مالمح وجهه...

 ...اعترف بزعامة ابن باديس...

 ...احترف احلدادة...
يعني املفعول املطلق أو نائبه يف كل مثال من أمثلة  -

 الوارد يف الكتاب) 1(التمرين رقم 
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نقط مفعوال مطلقا أو نائبا ملفعول جيعل مكان ال -
 )2(مطلق يف التمرين رقم 

يصنف اجلمل اليت تشمل على مفعول مطلق على  -
حدة ة اليت ال تشتمل على مفعول مطلق على حدة 

 )3(يف التمرين رقم 
) 3(يستخرج األمساء املنصوبة يف نص التمرين رقم  -

 مدرجا كال منها يف اخلانة املناسبة يف اجلدول
 

ة على حتليل القدر
 اجلمل

 

 )5(يعرب اجلمل الواردة يف التمرين رقم  - اإلعراب

القدرة على إنتاج 
نص يف الوصف 
بإدماج مكتسبات 

 لغوية

يصف بطال من اإلتيان مبفعول مطلق أو نائبه يف  - التعبري
 بعض اجلمل اليت ينشئها

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 



 )طسالسنة الثانية من التعليم املتو(اللغة العربية دة ام
 
 سفهر

 طبيقيةمذكرة يف األعمال الت

 مذكرة يف التعبري الشفهي 

 الكتايب مذكرة يف التعبري 

 بطاقة فنية إلجناز مشروع

 ةاخلامت

 املراجع 
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 منـوذج مذكـرة تطبيقية
  السنة الثانية من التعليم املتوسط:املستوى

 من أبطال اجلزائر: ةالوحدة التعليمي
 مطالعة موجهة: النشاط
 التعبري الشفوي عن حمتوى نص ال ال فاطمة نسومر : املوضوع

 118 كتاب التلميذ ص :التربويالسند 
 . و التعبري بوضوح عن األفكارللمقروء،القدرة على الرواية الشفوية  :املستهدفةالكفاءة 

 . و تناول الكلمة إلضافة معطيات أو تصحيح مواقف أو أخطاء لغويةاالستماع،                     القدرة على 
 األهداف الوقائع اليداكتيكية

 األستاذ املتعلم
نوع 
 التقومي

 أهداف قبلية
القدرة على اإلجناز 

 وفق التعليمات

مني بتحضري النص يف املرتل  املتعلفيكل - 
 .و يزودهم بالتوجيهات املناسبة

  يراقب األعمال املنجزة من املتعلمني -
 التعبري للمتعلمني الواحد تلو يتيح فرص -

خر، و يشجعهم على املناقشة، و اآل
 إبداء الرأي 

 

 أهداف مصاحبة
ذكر الوقائع 

 التارخيية للنص 

تعلمني الوقائع يذكر أحد امل -
 .التارخيية

يتناول بعض التالميذ الكلمة  -
ملناقشة زميلهم، و تصحيح 

 األخطاء

 
 

 يفسح باب املناقشة و يوجهها

 

توضيح احليز 
الزماين و املكاين 
 ألحداث النص

حيدد تلميذ احليز الزماين واملكاين 
 للنص

 الكلمة ويتدخل آخريأخذ متعلم 
 يف املناقشة

يلخص بعض املتعلمني األفكار 
دونوا يقشت وواملعطيات اليت نو

يصغي و يستثمر األخطاء يف وضعيات 
 تعلمية

 
يبدي مالحظات تدفع التالميذ إىل املراجعة 

 .و التعديل
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 يف دفاترهم
ذكر أعمال 
ااهدة الال فاطمة 

 نسومر

  اليت قامت ا الاألعماليذكر 
 فاطمة نسومر

 معطيات أو يصوب آخريضيف 
 خطأ

 تكويينملناقشةالتعبري وايوفر وضعيات تساعد على 

إجناز بطاقة فنية 
 للبطلة

يقترح أسئلة حمددة تفضي إىل رسم بطاقة  يرسم للبطلة بطاقة فنية
 فنية للبطلة

 

يوضح رد فعل نسومر من ثورة  ذكر أنبل مواقفها
 بوبغلة

يهيئ فرص الكالم للمتعلمني و يشجعهم 
على املشاركة بإجابات طويلة يف كل 

 احلصة مرحلة من مرحل 

 

إبداء الرأي مع 
 التعليل

يبدي رأيه يف املوقف الذي اختذته
 

يذكر البدائل األخرى املمكنة 
 هلذا املوقف

يتصور ماذا كان حيدث لو أن 
 خرآالبطلة اختذت موقفا 

  

تصوير كيفية 
مواجهة 
) روندون(املاريشال

يبني كيف واجهت 
و كيف كان ) روندون(املاريشال
 ذلك

  

 أهداف ختامية
رة على القد

تلخيص النص 
بطريقتني مع 
احترام قواعد اللغة

 
 يلخص النص بأسلوب مباشر

 
 

يعيد تلخيص النص مع توظيف 
 عبارات جمازية

  

القدرة على 
 طعتركيب مق

   يعيد تركيب النص جزئيا
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 منـوذج مذكـرة تطبيقية
  السنة الثانية من التعليم املتوسط:املستوى

 جلزائرمن أبطال ا: ةالوحدة التعليمي
 تعبري كتايب: النشاط
 ) البورتريه(وصف شخص وصفا ماديا: املوضوع

 -اجلزء األول– كتاب الكشاف :التربويالسند 
 التعرف على مفهوم الوصف املادي :املستهدفةالكفاءة 

 وفق املعايري احملددة                               القدرة على وصف شخص وصفا ماديا 
 األهداف ليداكتيكيةالوقائع ا

 أنشطة املتعلم وضعيات التعلم
  على االسترجاع القدرة
 على التطبيقالقدرة 

   بأسئلة هادفةإثارة اهتمام املتعلم
يسجل الفقرة املتضمنة للوصف 

 " زيغود يوسف"املادي يف نص 

 يصغي 
يذكر العبارات الدالة على الوصف 

 املادي 
التوصل إىل إعطاء صورة عن مالمح 

 لبطل املاديةشخصية ا
من خالل وضعيات معينة يتدرب 
املتعلم على االستقراء واالستنباط، 

 والتعميم لبناء املعىن وتكوينه

يتمعن يف الفقرة ويبني التفاصيل اليت 
 لفتت انتباهه

 يعرف الوصف املادي 
 يبني األشكال التعبريية اليت تتضمنه

حيدد اخلطوات ملتبعة لوصف شخص 
 وصفا ماديا
ث مجل وصفية يف صديق يكون ثال

 استثمار املعلومات القدرة على اإلنتاج واإلدماج
انطالقا من النصوص الثالثة الواردة 

 يتدرب على تقنيات 119يف ص 
 الوصف املادي 

التدريب على ممارسة الوصف بطريقة 
 مميزة 

يتأمل النص ويربز االنطباع الذي 
أثاره الكاتب يف أنفسنا إزاء 

 املوصوف
عنصر من عناصر الوصف حيدد كل 

يعيد النص مع تبديل عبارة حقيقية 
 بأخرى جمازية
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القدرة على اإلدماج وممارسة تقنية 

 الوصف يف وضعيات خمتلفة

 
تطبيق املعارف املكتسبة يف وضعيات 

 :جديدة
      استقراء رسوم كاريكاتورية

      الربط

  
 

يستخرج األوصاف املادية من 
 120النصوص الواردة يف ص 

يصف الرسوم الكاريكاتورية األربعة 
 الواردة يف لكتاب وصفا ماديا 

يربط بني احلركة وبني كل عضو 
لوصف متسول حسب اجلدول 

 121الوارد يف ص 
 العضو احلركة 

ميد 
 ينظر 
 يرتعش

 يد خشنة
 عينان دامعتان

بدن هزيل تستره 
  أمسال بالية

املمثلني الواردين يصف كل ممثل من  استقراء رسوم فوتوغرافية 
 وصفا 121يف صورة الكتاب ص 

 ماديا
مشهورا يعرفه وصفا يصف شخصا  إنتاج نص وصفي  القدرة على التركيب واإلدماج   

 ماديا، حمترما خصائص هذا الفن 
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 ية إلجناز مشروعـاقة فنـبط

 
 كيةــــداكتيـع الديـالوقائ دافــاألهمراحل اإلجناز

 وج التربويــلفا اذــاألست  
روع أو شإشعار املتعلمني بإجناز م  مرحلة األعداد 

مشاريع حمددة والبد أن يكون 
 التلميذ، املشروع مثريا الهتمام

واضح الغرض حمققا ألهداف املنهاج 

 

القدرة على  
االستيعاب و العمل 

 التعاوين 

 حيدد مدة اإلجناز
 

يدون أعضاء الفوج، و عنوان 
 خ تقدميهاملشروع وتاري

التالميذ املشروع  يتبني
  وفق رغبام جونوويتف

التحكم يف الطريقة مرحلة التخطيط 
املوصلة للنتائج 

 والوسائل املرغوبة، 

يكون رأي األستاذ يف هذه املرحلة 
 اريا وتوجيهياشاست

جيتمع أعضاء الفوج خارج 
القسم، خيططون لدراسة 

  العمل استراتيجية
حيللون العمل املطلوب 

 واإلستراتيجيات الضرورية للقيام
به، وحيددون مراحل اإلجناز 

  ومهام كل عضو
 مرحلة التنفيذ

 
 
 
 
 
 

 
القدرة على تناول 

الكلمة، وتقدمي اإلجناز 
 
 
 

القدرة على تنمية 

يتابع األستاذ املشاريع ويراقبها، 
  ويوجه أصحاا

يقوم كل عضو بإعداد اجلزء 
الذي كلف به ويقدمه ألعضاء 

 فوجه أوال 
يقدم كل تلميذ عمله ضمن 

وفق اجلماعة يف اآلجال احملددة 
تفق عليه ينجز الفوج اما 

املشروع عرب مراحل، ويعد له، 
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 مرحلة التقومي

ويدخل عليه التحسينات  التفكري وروح النقد
 الضرورية 

 يعرض الفوج عمله كامال   
مرحلة التقومي 

 اخلتامي 
على اختبار القدرة 

األفكار وحوصلة 
 الدراسة

يدعو التالميذ إال مناقشة زميلهم من 
 :حيث

 القضايا اليت طرحها واألفكار، 
 .....واألسلوب

جيمع األستاذ املشاريع ويقيمها، 
ويشجع أصحاب املشاريع اجلادة 

 مشروع ومينح عالمة لكل 

تعرض نتائج املشروع بصورة 
 فردية أو مجاعية 
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 ةـامتــاخل

لقد رأينا أن إصالح املناهج التعليمية ضرورة حتمية، حىت تواكب املستجدات، واجلزائر مل تشد عن منطق التغيري، 
 بالكفاءات، القائمة على أساس ةاملقاربثانية من التعليم املتوسط وفق إذ مس اإلصالح السنة األوىل وال. واإلصالح

 .البحوث احلديثة
ة أكثر أداء، واستجابة ملتطلبات رجل الغد، القادر على التكيف، إذ جتعل من املعارف النظرية موارد     وهي مقارب

 .تدمج، وجتند يف وضعيات متنوعة
    إن بناء املناهج على أرقى النظريات، وأحدث التقنيات غري كاف لتحسني نوعية التعليم والسمو به، ما مل حيظ 

 .وينرجل التربية بالعناية و التك
ة اجلديدة، وأسسها، وأمهية مادة اللغة العربية، ب فيه توضيح املقار التكوين يدخل هذا االجناز، حاولنا    ويف مسعى

طة السنة الثانية من التعليم املتوسط، ومل يقتصر اإلجناز على اجلانب النظري ش وطريقة تناول أنوأهدافها، وتنظيمها،
 إسقاط جيات جديدة، غري مألوفة، بل حاولناضيه من تصورات واستراتيوما تقتاملتعلق مبفهوم املقاربة اجلديدة، 

 التعلم تاستراجتياأنشطة من وحدتني تعلميتني يف مناذج إجرائية تساعد على بلورة األفكار والتقنيات املستجدة يف 
 .مبقارنة مبقارنة الكفاءات

  
ديدة مبؤهالت بيداغوجية تكون يف مستوى الطموح، وأن مكن األساتذة من التعامل مع املناهج اجلت أن ي    وأملنا

ة اجلديدة وما تقتضيه من بكون قد وفقت يف هذا العمل املتواضع يف إزالة بعض العوائق امليدانية، النامجة عن املقارن
     .يف املمارسة التربويةتغريات 
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 ع ـراجــامل

 
 ديسمرب -اللجنة الوطنية للمناهج -مديرية التعليم األساسي –منهاج السنة الثانية من التعليم املتوسط  -

2003 
- اللجنة الوطنية للربامج– مديرية التعليم األساسي -الوثيقة املرافقة للمنهاج للسنة الثانية من العليم املتوسط -

  2003ديسمرب 
  آيت عبد السالمبدر الدين بن تريدي، رشيدة:  ت–  للسنة الثانية من التعليم املتوسطةاألساتذدليل  -

                                                                 الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية
 استكشاف اللغة العربية للسنة الثانية من التعليم املتوسط اجلزء األول  -

 -ت املدرسية  الديوان الوطين للمطبوعا-  بدر الدين بن تريدي، رشيدة آيت عبد السالم:تأليف
  2003بعة  عبد الكرمي غريب منشورات عامل التربية ط– وجودة تكوينها اتجيات الكفاءاتياستر -
 1997تقيم املناهج املركز الوطين للوثائق التربوية العدد األول جويلية  -
 2003 بومساعيل –وثائق اجلامعة الصيفية ملادة اللغة العربية وآداا  -
، 1ى ط عبد العزيز الغرضاف حممد آيت موحعبد اللطيف فاريب،كرمي غريب، معجم علوم التربية، عبد ال -

 1994دار خطايب للطباعة و النشر، املغرب 
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 )طسالسنة الثانية من التعليم املتو(اللغة العربية دة ام
 
 سفهر

 
 املقدمة

  على العالقة التربويةاوتأثرياهتاملقاربة املعتمدة يف إعداد املناهج 

  التواصل و التدريس أمهية اللغة العربية يف

 ةمكانة اللغة يف املنظومة التربوية ومهامها يف السنة الثانية املتوسط

 األهداف العامة لتعلم اللغة العربية يف السنة الثانية من التعليم املتوسط 

 الكفاءة اخلتامية لنهاية السنة الثانية من التعليم املتوسط

   املتوسطةدفة من حصص اللغة العربية يف السنة الثانيةالكفاءات القاعدية املسته

 األنشطة املقررة يف منهاج السنة الثانية املتوسطة، وطريقة تناوهلا

 املقارنة املعتمدة يف تدريس أنشطة اللغة العربية 
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 :ةـــاملقدم
تغري احمليط الذي يعيش فيه ىل التطور، تبعا لتطور احلياة، ويسعى كل نظام تربوي إ

 النمو  لسنة العميق الفهم ومن هذا   يف الواقع،نفسها تفرض اليتاإلنسان، وتزاحم املستجدات 
 .التجديد، يكون اإلصالح الدائم للمدرسة بناء على نتائج التقومي العلمي و املوضوعيو 

ا للّحاق بركب هدائأو انطالقا من حتمية التجديد حاولت املنظومة التربوية اجلزائرية تطوير 
الدول الرائدة يف حقل التربية و التعليم، و مسايرة املتغريات اليت حدثت يف العامل، فتبنت مقاربة 

 حتديد أهداف اليت تعتمد على التدريس الفعال القائم علىالسلوكية اليت كانت سائدة، واملدرسة 
سلوكية دقيقة مرتبطة حبيز زمين، و تكون قابلة للمالحظة و القياس املوضوعي، فكانت بيداغوجيا 

 .ها معظم الدول تباعابـعملت و ت،يايف اخلمسين. أ.م.  اليت ظهرت يف الوالياتاألهداف
ت اليت هي بيداغوجيا املقاربة بالكفاءاجيا أكثر تطورا يف البلد نفسه، ومث ظهرت بيداغو

 ، الشغل متطلبات مع يتالءم الذي أصبح ال و السابقة للمقاربة املرجعي اإلطارجاءت لتصحح 
يقوم التصور اجلديد على خاصية اإلدماج دف تكوين متعلم كفء قادر على توظيف واحلياة، و
جتنيد موارده يف وضعيات مشكالت ذات داللة متكنه من التكيف مع خمتلف اته، ومكتسب
 .اتالوضعي

 لبيداغوجيا األهداف، و ليس إلغاء هلا، فال ميكن للكفاءة أن  امتدادتعترب هذه املقاربةو
 إمنا وال ترفض املعرفة، و احملتويات، و سلوكات،تتحقق إال إذا مرت بأهداف مصوغة يف شكل 

 . و تفعيلها يف خمتلف مواقف احلياة انتقائها، علىتعمل
لتدريس،  وتطوير نوعية التعليم لتكوين النموذج املرغوب و نظرا لنجاعة هذه املقاربة يف ا

قد تم ليت شرعت يف إصالحها بالتدريج، وفقد تبنت اجلزائر هذه املقاربة يف مناهجها اجلديدة ا
 .الثالثالطور ، واألولالثانية يف الطور  واألوىلجي السنة اإصالح منه
 املناهج إصالحهل يعترب د؟ وه، ما مستلزمات التصور اجلديالسؤال الذي يطرح نفسو

 كافيا لإليفاء بالغاية منه؟
، وتوفريها وتفعيلها، و تكوين األداءيتطلب أي إصالح تربوي إيالء أمهية بالغة لوسائط 

 . املكلفني بتطبيق االستراتيجية اجلديدةأواملكونني املشرفني 
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ة و ال تؤدي إىل النجاح إن اجلهود املضنية اليت تبذل لتحديث املناهج، وإصالحها تبقى ناقص
 ، جيدا إعداد م، بإعدادهالتربوي العمل بتفعيل للمكلفني قصوى تعط أمهية ما ملاملنشود، 

و تكوينهم باستمرار لتطوير قدرام و تنمية مهارام متاشيا مع املستجدات احلاصلة يف ميدان 
 .نيها، و تنفيذهاالتربية و التعليم مما يسمح هلم باستيعاب التصورات اجلديدة و تب

و تكون ... وصيغ التكوين كثرية ومتنوعة تكون يف شكل ملتقيات، ندوات تربصات
  أكادمييا ختصصه على مادة السيطرة أجل من الذايت بالتكونتسمح للمريب  بتوفري وسائط تعليمية

 . اليت يتعامل معها يف امليدانبالفئية اخلاص  الديداكتيكيو امتالك اجلانب البيداغوجي
 ويف هذا االجتاه، و يف إطار مهامه يف التكوين تطبيقا للسياسة الوطنية يف جمال اإلصالحات 

  التربيةمستخدمي  لتكوين الوطين للمعهد التابعة التكوينيةاجلديدة قامت دائرة الربامج و الدعائم 
ة يف مجيع و حتسني مستواهم بإنشاء جلان من املتخصصني إلعداد دروس منوذجية نظرية و تطبيقي

املواد املقررة على أساس املقاربة بالكفاءات، توجه لألساتذة ملساعدم على تطوير عملهم 
 التربوي، و فق االجتاهات احلديثة

و هذه الوثيقة تتعلق باإلصالح يف التعليم املتوسط، يف مادة اللغة العربية قدمنا فيها 
 حتسني التعلم، و مستجدات املنهج وت التربوية توضيحات عن املقاربة اجلديدة، و تأثرياا العالقا

 ، التنفيذ بآليات بل دعمناه  ،النظري اجلانب على تقتصر مل، و للمادة التعليمي الدور بيننامث 
و مذكرات منوذجية بإمكان أساتذة املادة أن يستأنسوا ا، و ينسجوا على منواهلا حىت يتحكموا 

اءات، وأملنا أن نكون قد وفقنا يف عملنا و عززنا توضيح يف أصول التدريس وفق املقاربة بالكف
 .التصور اجلديد ذا العمل املتواضع
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 :التربويةاملقاربة املعتمدة يف إعداد املناهج و تأثريها على العالقة 
يف ظل اإلصالح الشامل الذي عمدت إليه وزارة التربية الوطنية على مراحل، و بالتدرج، 

  .قاربة بالكفاءات يف وضع املناهج اجلديدة لبناء الفعل التعليمي على أرقى األسسمت اعتماد امل
و تقوم هذه املقاربة على املسعى البنيوي الذي جيعل املتعلم حمورا رئيسيا يف العملية 
التربوية، يوجه الستغالل قدراته الذهنية و الفكرية يف البحث و االكتشاف، و بناء املفاهيم حول 

ت ذات معىن لتكوين الكفاءات الضرورية اليت متكنه من التكيف مع حميطه و الكفاءة ال دالال
و املنهجيات و القدرات و املواقف يف  علماتالتتتحقق إال بعملية إدماج املفاهيم، و توظيف 

 .وضعيات معينة و مناسبة مستقاة من الواقع املعيش بصورة فعالة
 التربوية حدث تغري جوهري بني أقطاب املثلث التعليمي و بناء على املنظور اجلديد للعملية
 ، العالقات هذه على يطلعأن  إال املريب علىما و . املتمثل يف املعلم، و املتعلم و املادة التعليمية

 :و يدركها ليكتشف حتمية تغري نظرته السابقة ألمور تربوية متالمحة و متكاملة ميكن حصرها يف
 

 :واملتعلماملعلم أ ـ تغري العالقة بني 
على ضوء املقاربة اجلديدة املتبناة يف املناهج التعليمية اليت مسها اإلصالح، و اليت أخذت 

  التعليم قطيب تربط أن جييب اليت العالقة يف النظر إعادةيستلزم ، البنائية النظريةمرجعيتها من 
نه عبارة عن وعاء فارغ و تصحيح املنظور الذي يزعم قصور املتعلم الشامل، و يدعي بأن ذه
 !يتطلب حشوه باملعارف، أو صفحته بيضاء بإمكاننا أن نسجل فيها ما نشاء

انطالقا من هذا املفهوم كان دور املعلم يتركّز على صب املعلومات اجلاهزة، و ما على 
  دون ذلك، منه يطلبعندما املتعلم إال متثلها وحفظها عن ظهر قلب و تكديسها مث استرجاعها 

 . املواقف تصلحألي عي منه و
 إذا استظهر ما تلقنه يوم االمتحان، أو إالو املهم أن يرضى عنه مدرسه، و ال يتأتى ذلك 

 سريورة احلصة، و كان مقياس النجاح املعتمد هو القدرة على التخزين، و القدرة على أثناء
 .االسترجاع

جان جاك ( ر املريب الفرنسي الكبريو من أقطاب التربية األوائل الذين ثاروا على هذا املنظو
 كما كان لمية الكثرية أن ذهن املتعلم ليس خاوياو قد أثبتت األحباث الع› إميل‹يف كتابه) روسو
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يعتقد، بل هو مزود خبربات، و تصورات أولية و مواقف تسمح له بفهم العامل الذي حييط به،  
تسباته القبلية يف التعلم، ل تصوراته، و مكو احلكمة تكمن يف استغال. ويتفاعل معه بطريقته اخلاصة

 مفاهيمه   و بناء   الكتشافها،  التصرف كيفية ه احلقيقة، و إمنا مساعدته على يف عن تلقو العزو
و توظيفها يف وضعيات معينة قصد امتالكها بصورة أفضل و للوصول إىل هذا اهلدف التربوي ال 

  أرائهم، وأفكارهم  عن للتعبريملتعلمني فيفسح هلم اال بد من أن ميد املعلم جسور التفاعل مع ا
و لقيادم إىل اكتشاف احلقائق بأنفسهم ال بد أن يعي دوره . و إبراز قدرام يف إطار نظام القسم

التوجيه، حبيث ييسر عملية التكوين تمثل يف التنظيم، و التنشيط، ويف ظل التصور احلديث، و امل
يتابع باستمرار تطور التالميذ الدراسي و يقيمه، و يقومه، علم املناسبة، وحث عن وضعيات التبالب

 العملية التربوية، و عنصر رو هذا غري كايف إذا مل يدرك بأن املتعلم يف املقاربة اجلديدة هو حمو
هم  وقبل هذا ال بد من ف، الراجحةنشيط فيها، و للتعامل معه بأسلوب إجيايب البد من التغذية

 اليت الطريقةو خصائصه النفسية ووضعيته االجتماعية، ومعرفة ميوله و اهتماماته، وشخصيته، 
 يفكر ا

وجهه إىل استغالل  التعلّم و التعاون مع زمالئه، و ي و حيفزه على بذل اجلهد، و يرغبه يف.يتصورو 
  .االستهالك بدل  ،اإلنتاج مث املعرفة، بناء و ،االكتشاف ونشاطه يف ممارسة البحث 

 الذي جيب أن يقوم به املتعلم فرديا أو ضمن أفواج األساسيو هذا يستدعي االقتناع بالدور 
يف القسم و حىت ..)  حبوثمشاريع،واجبات، ( اليت يقترحها األستاذ األنشطةصغرية يف إجناز 

 .خارج القسم باعتباره امتداد له
 

 :التعلمب ـ تغيري وجهة النظر جتاه املادة املعرفية وتصور 
 فال ينطلق من املعرفية،يف كنف املقاربة اجلديدة يستلزم أن يغري املريب نظرته إىل املادة 

 . مكتسباته، و يعتقد بأا كفيلة بتمكينه من سريورة فعل التعلم
 وصلتها باملنهاج ومدى ،فال يتجشم البحث عن مفاهيمها، ومدى صحتها، وخصائصها

 .النفس حركية املعرفية، و مالءمتها لقدرات املتعلمني العقلية، و
 و تنظيم، و ختطيط، و تكييف، و حتويل حيول املعرفية حبث،إن عالقة املعلم باملعرفة عالقة 

املرجعية إىل معرفة مدرسية مدرسة متكيفة مع مستوى فينة التالميذ املستهدفة، وهذا العمل ليس 
عرفية، أو احملتوى الدراسي، من حيث ، و يتطلب التفكري اجلاد و البحث املستمر يف املادة املابسيط
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... صحته العلمية، وما ميكن أن يوفره من املتطلبات املنتظرة يف املنهاج، مفاهيم، مهارات، قدرات
 املرتقبة يف اإلتقانتساهم يف بناء الكفاءة القاعدية، أو تعمل على إعادة هيكلتها وصوال إىل عملية 

 .الوثيقة الرمسية املرجعية
 غري كاف إذا مل يتبع بعملية أخرى تتمثل يف التفكري يف آليات حتويل املعارف وهذا العمل

 إىل معارف صاحلة للتدريس، تستقى منها أهداف تعليمية، تعليمية أو مؤشرات الكفاءة األكادميية
 اخلتامية املستهدفة اليت ينتظر من املتعلم اكتساا و التحكم فيها، واملرحلية، أالقاعدية، أو 

رستها يف القسم وخارجه يف املواقف املالئمة وال يتأتى للمعلم حتويل املعارف املدرسية إىل ومما
معارف مدرسة جمسدة يف أعمال سلوكية مناسبة، إال إذا عمل على تكيفها لتكون يف مستوى 

ية، هتمامام مشبعة حلاجام املعرفية و احلس حركاملتعلمني املعريف، و النفسي، و جعلها مثرية ال
 و قدراته مكتسباته،و الوجدانية، مث البحث عن وضعيات إشكالية مالئمة تسمح للمتعلم بتسخري 

 العالقات بني املعارف املعزولة واكتشاف احلقائق، و إدماج املعطيات و احللول إلجيادالفكرية 
 .اجلديدة يف مكتسباته السابقة و بناء مفاهيم جديدة

 يتحول دوره تبعا للمقاربة اجلديدة من ناقل ولتعلم، واو بذلك ييسر عملية التعليم 
للمعرفة، إىل مساعد على اكتشافها، و بنائها، و استثمارها كسالح يستعمله التلميذ للتكيف مع 

 .حميطه االجتماعي، و حلّ مشاكله بالقدر الذي تسمح له به خرباته، و كفاءته
ات للمفاهيم و البنيات املعرفية قد ريب فيه أن املتعلم حيمل رصيداً من التصور ومما ال

 جزء من عملية التعلم أ التربية احلديثة أن اخلطئ خاطئة، و من مبادناقصة أوتكون صحيحة، أو 
 و التعليمية احلديثة توصي بالتكفل بتصورات وعالجه،ستاذ حتليله، و تعليله، أليتطلب من ا

وهنا حيدث .  العناصر اخلاطئة العالقة ا و عزل،التالميذ وتطويرها بقيادم إىل منوذج تفسريها
 يضفي إىل بناء املفاهيم العلمية و اليت بدوا ،صراع حاد بني هذه التصورات على املستوى الذهين

  و تأيت تصورات املتعلمني من ثالثة عناصر أساسية التعلم، ال يكون العلم وال
  املتعلمـ شخصيةأ 

 ب ـ جتاربه اخلاصة 
 .ملعرفية من املدرسة ومن احمليط ـ مكتسباته اجـ
 املعلم استحضارستغالل تصورات املتعلمني يف عملية التعليم بكيفية مرضية، يتعني على و ال

 و البحث عن حلوهلا ، تدفع املتعلم إىل التجاوب معهاإشكالية،وضعيات مشاكل، أو وضعيات 
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 البعيدة،القريبة و ، وحتقق أهدافه  و بذلك حيدث التعلمقيادته، ت وحت،ستاذألاملالئمة بتوجيه من ا
 .و تكتسب الكفاءات املرتقبة

نوع : شارة إىل أن التصورات اليت تعيق العملية التعليمية التعلمية على نوعنيو جتدر اإل
يفه مع الواقع كبعض التصورات، و املفاهيم اخلاطئة اليت حيملها التالميذ، و نوع يإزالته وتكميكن 

 . الواقعيةها يف املفاهيم اليت تنقصثان تعسر إزالته يكمن
  بعوائق التعليم، ومعاينتها يعد عمال جوهريا يف التعليميةؤإن التنب

إن حتقيق اهلدف التعلمي عملية معقدة تتطلب التحكم التام يف مجلة من اخلطوات 
حلة مث تأيت مر... ملام بأهدافه، و توجيهاته و اإل،، تنطلق من حتمية تفحص املنهاجاإلجرائية

التفكري يف احملتوى الدراسي و ما يتضمنه من أهداف املنهاج،و كيف يتم تفعيلها يف حيز زمين 
  إىل مصادره   فيه، بالعودةم التحك  و املعرفية مفهوم املادة  إىلالرجوع يقتضي  وهذاسلفا، حمسوم

التفكري يف  مث تكيفه مع متطلبات الفيئة املستهدفة، و خصائصها، مث تأيت مرحلة ،و مراجعه
 ا و يف األخري التفكري يف آليات تقوميه للتأكد من وصول الرسالة، وحتوهلهخطوات التنشيط لتفعيل

  .إىل هدف تعلمي
  يوضح خطوات حتويل املعرفة إىل هدف تعليمي اآليتجالنموذو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إبداع كتاب مؤلفون)األكادميية( املعرفة املرجعية

 حتويل/انتقاءجلان التأليفقرر تدريسهااملعرفة امل

 حتويل/تكيفاملعلم املعرفة املدرسة

)تعلم(إنتاج/بناء/اكتشافاملتعلم املعرفة املستوعبة

أطرافها الفاعلة  نوع املمارسة نوع املعـرفة
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 :أـطاخلاه ـجـ ـ تغري وجهة النظر جت
 ،ريورة التعلم واالكتساب  س من   أ اخلطأ ظاهرة طبيعية، وجزءا أساسيا ال يتجز       اعتبارجيب  
دراك خطئه، بالطرق التربويـة      مث استدراج التلميذ املخطئ إل     ،ته عن مصدره و علّ    بيتطلب التنقي 

ركب، وسائل الدعم و التعزيز اليت تسمح له بتجاوز أخطائه و مالحقة ال           باملالئمة، وتزويده بكل    
 .ومواصلة تعلماته الالحقة ضمن الفوج التربوي بصورة طبيعية

 و اليت مازالت راسخة يف أذهان البعض        التقليدي،ام التربوي   ظخطاء الشائعة يف الن   ومن األ 
عتبار املفاهيم الغامضة اليت يأيت ا املتعلمون أو غري املالئمة للوضعية املطلوبة خطيئة             اإىل يومنا هذا    
 !نيف، أو اإلقصاء، أو العقابتستدعي التع

سـتغالل  ا وتوصـي ب   ، العقاب مهما كان نوعه    ضو التربية احلديثة تأىب هذا الطرح وترف      
 التعليمي  لاألخطاء و قصور التحصيل الدراسي الناجم عن عوائق معينة إىل أهداف تربوية يف الفع             

استراتيجياته الناجحـة يف     و وتوجيهاته،ذ  استالتعلمي، لدفع املخطئ إىل جتاوز خطئه مبساعدة األ       
 .روف االكتشاف، و البناءظ ويئ لهالتدريس املبنية على وضعيات مالئمة تتيح للمتعلم البحث، 

 :و يعود قصور التلميذ يف تعلماته إىل عوامل شىت نذكر منها
 
  تسمح له باملتابعة  ال مكتسباته القبلية اليتـ ضعفأ 

 يف تصوره للمفاهيم  ب ـ خلل
 ستاذ مة الوضعية التعليمية التعلمية اليت اختارها األءالجـ عدم م

 .د ـ انعدام املتابعة املستمرة، و التحفيز
 تفطن هلـا يف  ا أن يعاجل صعوبات التالميذ و حتويلها إىل أهداف تعلمية إذ     األستاذوبإمكان  

هلم، و احلقيقة    مع قدرام، و تستجيب مليو     لتتالءم التعليمية   تهستراتيجياالوقت املناسب، و كيف     
بالتقصـي و التحليـل     ذ ال بد أن يتوقف عليهـا        ا لألست  بالنسبة ميةعالإأن ألخطاء التالميذ قيمة     

 . اجلوهرية مث معاجلتهالتشخيص أسباا
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كتشاف عقبات التعلم و عوائقـه الـيت حتـول دون           او أحسن الوسائل اليت تساعد على       
 :حصول التعلم بالكيفية املرغوبة

 
 .وتستدعي ثقافة قبلية :Observation: حظة ـ املال1
 Contrôle contenu ـ املراقبة املستمرة 2
  Feed Back: ـ التغذية الراجحة3
 جنازات ـ تقومي اال4
  ـ إجراء املقابالت5
 

م و التكوين يصل األستاذ على      يو من خالل هذه الوسائل املستعملة يف التشخيص و التقي         
 ،االستيعابية قدراته و ،مهاراتهو لم، ويكتشف رصيده السابق  طبيعي إىل وضعية كل متعرجس

هتمامه و ال بد أن يعطي أمهية بالغة للفروق الفردية، و يكيف            او التحصيلية، و يقف على درجة       
 ، قدراتهعلى   بناءاإلشكالية الوضعيات حلل وميارسهانشاطه وفق ذلك أن املتعلم يبين معارفه، 

 . و رصيده املعريف
 

 :التقوميغري التصور جتاه د ـ ت
أخذ ي البد أن    الكفاءات، وفق منظور بيداغوجيا     حسنة،لتطبيق منهاج اللغة العربية بكيفية      

       و ،ل لتثمني قدرات املتعلمني، و توجيههم لتحسينها   التقومي الشامل مكانته الطبيعة و احملددة، و يفع 
 . و القرارات التربويةحكام املعيارية،تنميتها، مث قياسها مما يسمح بإصدار األ

 الفعل التعليمي التعلمي، و توجيهه      بسريو التقومي يف املقاربة املعتمدة مرتبط أشد االرتباط         
هداف علمية حمددة، و هذا يقتضي التخلص من التقومي التقليدي الذي يركز علـى رصـد                أحنو  

سـتراتيجيات، و إجيـاد     أخطاء التالميذ، ومنح العالمة دون استغالله يف تعلمام، و تعـديل اال           
 .الوضعيات املالئمة
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 :تاءافكلبا املقاربة وي يفـوم التقومي التربـمفه
 ومكونا هاما من مكونات العمليـة    أساسيا، اجلديدة عنصرا    املقاربةيف   يعد التقومي التربوي  

الفعـل  تقوم بدونه، يرادفها وال ينفصل عنها، بل يدمج فيها طوال سريورة             التعليمية التعلمية، ال  
 عليه، وجعله مالزما له قبل بداية الدرس، وأثناء         ارتكز إال إذا    ضميكن أن ينه   التربوي و الذي ال   

 .سريورته وعقب إنتهائه
 الصـعوبات و عالجهـا يف       اكتشافالتقومي التربوي عملية تقضي إىل تيسري التعلم، و         و  
 . حتسني التعلمنا مبعطيات صاحلة متكننا من اختاذ القرار املناسب و ميدحينها،

 و حمتوياـا و الطرائـق       األنشطة و أهدافها، و     املناهج، و   اهلياكل،و جماالته كثرية ميس     
 ... شيط و التقومين التأساليب و ،املقترحة و الوسائل

ت التلميذ  ءا وتقومي التعلم املتعلق بنمو كفا     البيداغوجي،كننا سنسلط الضوء على التقومي      ول
 و يقوم التلميـذ يف      ، الذي يدور حوله الفعل التربوي     األساسي احملور   ارهباعتبيف مساره املدرسي    
 :أربعة أمور أساسية

  ـ االستعدادات1
 خصية ش ـ ال2
  ـ املعارف3
  ـ القدرات4

هداف البيداغوجية يف املقاربة    و هذا النمط من التقومي ينقسم إىل ثالثة أقسام تبعا لطبيعة األ           
 .ها بالتقوميكفاءات، و طبيعتها، وعالقتلبا

شخصية، و أخرى ترتبط بسـريورة      تفثمة أهداف تتعلق بوضعية االنطالق، و هلا وظيفة         
 هلـا وظيفـة      أهداف توضح خمرجات التعلم و تبينه و       احلصص الدراسية، و هلا وظيفة تكوينية، و      

 .حتصيلية
 EVALUATION DIAGNOSTIC   :)األويل( أنواع التقومي التربوي
 التمهيدي منحى تشخيصيا الرتباطه بوضعية االنطالق و أهدافها أو، األويليتخذ التقومي 

هادفة و حمددة و  أسئلةبواسطة  السابقة التالميذمكتسبات ملعرفة اليت تستدعي تقوميا تشخيصيا 
 بالتنبؤ مبا يستطيع املتعلمون القيام به يف عمليات الحقة و يوفر له فرصة لألستاذهذا العمل يسمح 
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 النقائص حبصوله على مؤشرات واضحة تدفعه إىل تبسيط املعارف، و تكييف طرائقه مثينة ملعرفة
 .البيداغوجية و استراتيجياته مع متطلبات املتعلمني

 الدراسيةالسنة بداية  يكون يف ييصخالتشو نشري إىل أن التوقيت الطبيعي ملمارسة التقومي 
يا، و له أهداف شىت تتعلق بوضعية و قبل عملية التعلم، و ليس التنقيط فيه مسعى بيداغوج

 :االنطالق ميكن حصرها يف
 و مكتسبام حوصلة و  ،التحصيلية التالميذ مدخالت عن ومعلومات بياناتـ مجع 

 . التعلم و سريورتهأهدافتعلمام السابقة اليت يعتمد عليها يف حتديد 
 فسيةم، و خصائصهم العقلية و النهاـ يكشف عن ميول التالميذ و اجتا
 )الفروق الفردية( ـ حيدد املستويات املختلفة للمتعلمني

 األسبابـ يوضح الصعوبات اليت يعاين منها املتعلمون، و يكشف عن املعوقات، و 
 .الكامنة وراء القصور

 ـ يساعد املعلم على حتديد أهداف التعلم، و االستراتيجيات اليت جيب أن تتبعه
 قةحالو عن مدى االستعداد للمرحلة الف، عـ يكشف عن جوانب القوة و الض

 ـ يوضح العناصر اليت مل يستوعبها التالميذ يف موضوع ما
 
 EVALUATION FORMATIVE):البنائي(ينـالتكويم ـالتقوي

 باعتباره هاهو ذلك النوع الذي يواكب العملية التعليمية التعلمية، بل ويندرج يف صميم
ذا كان إرا، حيرك عملية التدريس دف حتديد ما  عملي أساسي يف سريوإجراءمدمج فيها، و 

، و مستمرة بصورةالتعلم يسري، و فق بناء الكفاءة، يالزم احلصة التعليمية من البداية إىل النهاية، و 
 .ال يرتبط بفترات معينة

يمبسار احلصة، و تفاعل التالميذ معها، و يكشف عن صعوبات التعلم، ووسائل عىن 
 بالنسبة للمعلم و املتعلم اإلخباريةلتحسينها، و يتميز بصبغته إال ف على النتائج جتاورها و ال يق

 .حيث خيربمها عمن درجة حتكمهما يف تعليم معني
 فيقيمها، و احلصةأثناء  تالميذ الجمهودات لتتبعاملباشرة  األستاذيطبق من خالل تدخالت 

 اجنازواسطة أسئلة جزئية فورية، أو اليت يالحظها، و موطن النقص ب يوجهها، و يصحح الثغرات
ة إىل أخرى إال بعد التأكد من أن ل االنتقال من مرحزال جيوسري التعلم، و ي أو مهام لتأنشطة
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كويين املتعلم على االكتشاف، و بناء معارفه تقبلها، و بذلك يساعد التقومي ال  مااالتالميذ قد متثلو
 األستاذبنفسه اعتمادا على توجيهات 

 :لتقومي التكويين إىل حتقيق مجلة من األهداف ميكن حصرها يفيسعى ا
 

كيفية لبا هها املتعلم، و العوائق اليت تقف حجرة عثرة أمام متدرسهجحتديد الصعوبات اليت يوا•
 . املفترضة ملعاجلتهاأسباااملرغوبة، و يبحث عن 

ت، و كفاءات قاعدية قبل االتأكد من مدى استيعاب التالميذ للتعلمات، و ما اكتسبوه من مهار•
 االنتقال إىل غريها

التغذية الراجحة، و تصحيح أسلوب يف ظضمان تدرج كل تلميذ يف مسعى التعلم من خالل تو•
 .الرديءاألداء 

 اإلجراءات أخطائهم، و مساعدم على جتاوزها جبملة من اكتشافدفع املتعلمني إىل التعلم و •
 .العملية، و التوجيهات التربوية

 .التحكم يف تدرج املقاطع•
 أعضاء الفوج التربوي، و معرفة املسافة اليت تفصله أداء السماح للمعلم و املتعلم بتقومي أدائه، و •

 . املسطرة لتصحيح مسارهاألهدافعن 
  و ما يهم من فروق فردية تستعل أثناء تنشيط احلصةتالمذته، من معرفة األستاذ متكني •
 م، و ينمي دافعية املتعلم من خالل التغذية الراجحة و التصحيح الفوري يساعد على حتسني التعل•
 :هـائفـوظ

آنية غالبا ما تكون جزئية و  يف صورة إجنازات عاجلة وسريعة و هذا التقومييوظف .. «
و مثة ، 1989،)02(سلسلة علوم التربية»  و املقاطع و املراحلاألهدافمتدرجة حسب تدرج 

  :قومي البنائي على النحو اآليت للتأساسيةائف ظثالث و
  : التشخيص وظيفة ـ 1

م القبلية ليكشف مواطن  و مهارا،و فيه يقف املريب على مكتسبات التالميذ، وقدرام
، وخطوات اكتساب الكفاءة، قبل أن ف فيعاجلها متاشيا ويعززها، ومواطن الضعالقوة فيدعمها،

 .مينتقل إىل خطوات أخرى من سريورة فعل التعل
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 أن تطرح عند مالحظة تعثر التلميذ يف دراسته، أو بو يف هذا الباب مثة ثالثة أسئلة جي
 :وهيت سلوكية اءاداإىل  عجزه يف عملية حتصيل املعلومات، و ترمجتها

 هها املتعلم؟جأ ـ ما نوع الصعوبات اليت يوا
 ب ـ ملاذا يواجه هذه الصعوبات؟ وما هي عواملها؟

  لتعديل األداء الضعيف؟ا، وجتاوزهاجـ ـ ما سبل استدراكه
و بناء عن اإلجابة عن هذه األسئلة احملرجة املتعلقة بعوامل ضعف التلميذ و عدم اهتمامه 

 .بدروسه يكون العالج الناجح
 : ـ وظيفة التنظيم و الضبط2

يم الدقيق، و الضبط السليم ألحداث التفاعل بني أقطاب املثلث التعليمي ظو تقوم على التن
 فها وفق متطلبات التعلمير يف استراتيجيات التعلم املنتهجة وتكيظا تقوم على إعادة النكم
  : ـ وظيفة العالج3

اد جمموعة من جيإب املناسب لعالجاسبابه احملتملة مث حيدد أيكشف التشخيص عن القصور و 
ستيعاب و متكن ر االاإلجراءات البيداغوجية تتمثل يف برجمة أنشطة معينة توضح املفهوم، و تيس

 ر وضعيات بيداغوجية مناسبةيااملتعلم من استدراك النقائص من خالل اخت
 )تقومي تكويين( ية يوضح وحدة تعلم/ ش

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 مل حيققوا الكفاءة/ت

 حتليل و ترتيب

 حققوا الكفاءة/ت

التقومي/ن  

 )األخطاء(العجز

 العالج

 التقومي النهائي
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 EVALUATION SOMATIVE :)اإلمجايل(التقومي التحصيلي 
نات دقيقة لغرض معرفة درجة ا النهائي نظام يقتضي معلومات و بيأوالتقومي التحصيلي، 

 .حتصيلهم استنادا إىل أهداف تكوينية حمددة مسبقا
لية و اإلنتاجية و فق بناء الكفاءات و قياس يوبعبارة أخرى الوقوف على قدرام التحص

م أو بعدهم عن عتبة النجاح احملددة مسبقا و اليت تعبر عن قدرة املتعلم على بلوغ ملمح مدى قر
 .التكوين املستهدف

عا حتصيليا مل مكتسبات و قدرات املتعلم، وينصب على قياس ويتخذ هذا النوع طاب
 . املرحلية، أو اخلتامية املندجمة اليت يفترض أن يكتسبها، و يوظفهاأوته القاعدية، ءكفا

 مع وحدة تعليمية، أو جزء منها، أو تربط مبقرر دراسي أو مرحلة فقو الكفاءة تتوا
 اخل...تعليمية، أو دورة تكوينية

 الكفاءات،  بناءي وفقر بقرار يتركز على حكم قياسي، أو معيااإلمجايللتقومي و يتوج ا
إىل القسم  يتعلق مبنح شهادة تعترف بقدرات املتعلم، و كفاءته، أو يعترف بأهليته يف االنتقال

 حلكم يف تصوراته، أو، أو إعادة لعجزه عن الوصول إىل عتبة النجاح، و قصور مكتسباته، األعلى
 .هو منهجيات

و خيتلف هذا النمط من التقومي عن التقومي التشخيصي الذي جيري قبل بداية التعلم، و ليس 
  سريورة احلصة التعليميةأثناء الذي جيري البنائيالنقطة من أهدافه، كما خيتلف عن التقومي 

لعوائق التعلمية، و يقتضي من املقوم اختاذ إجراءات عملية بالتدخل املباشر ملواجهة الصعوبات و ا
 .املعترضة وتصحيح املسار التعليمي و ال يهتم بالنقطة

أما التقومي النهائي فإنه يهتم بالنقطة، بل هي هدفه يتخذها كمقياس للنجاح أو الرسوب، 
و ال عجب إذا و جدنا املتعلمني مضطرين أثناء االختبارات خلطورة التقومي، و الذي يرتبط 

 مل يكن القياس سليما، ومن مث فإن إذا ختوفهم مشروع مبصريهم يف التوجيه، أو اإلقصاء، و
 احلقيقية لعملية التقومي لئال تكون األبعادة األستاذ كبرية و عليه أن يضع نصب عينية ليمسؤو

أحكامه بعيدة عن الواقع، و عليه أن يتسم يف حكمه باملصداقية و الدقة املتناهية حفاظا على سالمة 
الميذ و حاجة اتمع فال يعطي قرار النجاح لغري مستحقه، بل يصدر و حقوق الت. القرار، و عدله

 .القرار املالئم الذي يتماشى و قدراته
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  يوضح أنواع التقومي، و مواقيته، و هدافهجدول
 ملاذا جيري؟) املوعد (مىت جيري؟ وسائله التقوميأنواعسريورة األهداف

املكتسبات  أهداف
 السابقة

ت مالحظاتقومي تشخيصي
 اختبارات أولية

  قبل عملية التعلم-
 يف بداية السنة -

و ليس  الدراسية
الضرورة أن يكون 

 بعالمة

التعرف على مكتسبات التالميذ السابقة، 
عون القيام به يمن أجل التنبؤ مبا يستط

الحقا، و البناء على ذلك حىت تكن 
 ،االنطالقة سليمة

ارس خالل الفترات مي ييةنأدوات تكو تقومي تكويين أهداف وسيطية
 التعليمية التعلمية

ملعرفة مدى مواكبة التالميذ لسريورة فعل 
و اكتشاف العقبات إلزالتها، و  التعلم،

 تعديل التعلم
تقوية االنتباه، و إثارة االهتمام و بناء 

 املعرفة
امتحانات ائية  تقومي إمجايل أهداف ائية

 أو جتميعية
اختبارات املقال -
ت االختبارا-

 املوضوعية

بعد اية كل مرحلة 
 ميةلتع
 . وحدة تعلمية-

 .جزء من مقرر دراسي
 . اية سنة دراسية-

 من األهداف و قما حتقمعرفة مدى 
املكتسبات املراد التحكم فيها أو مدى 

، و يتوج بإعطاء شهادة أو امللمححتقق 
 فصل أوتقدير للمتعلم يف اية وحدة، 

 دراسي، أو مقرر
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 جدول يوضح نوع التقومي، و مميزاته و وسائله، و مقتضيات االجناز
  اإلجنازمتطلبات أدواته مميزاته نوع التقومي
كتسبات القبليةمليتعلق با•  التقومي الشخصي

 له طابع شخصي• 
 !حيدد• 
  املستوى-
  القدرات-
  االستعدادات-
  امليول-

أسئلة االختبار املقالية، • 
 أو املوضوعية

 حل املشكالت• 
 مناقشة معطيات• 

حوار أفقي مفتوح • 
 يستهدف التعرف على

 ن ممدى متكن املتعلم
كتسبات ملتابعة الدرس امل

 ح، وتصحياجلديد
الثغرات حل واجبات 

 مرتلية 
 أسئلة حمددة 

  املرحلة السابقةملمح العودة إىل• 
العودة إىل خمرجات الدرس • 

 السابق
 تشخيص املكتسبات القبلية•
 كيف االستراتيجية البيداغوجيةت•
 
 

 التقومي التكويين
 

يتعلق مبقاطع الدرس له طابع 
ين و دور يبيداغوجي تكو

نسبة للمعلم و لإخباري با
 .املتعلم
 ى التغذية الراجحةعليقوم 

 حمكييعتمد على مرجع 

أسئلة جزئية تتعلق مبقاطع •
 الدروس

تطبيقات على معطيات •
 جديدة

 مهام و أنشطة•
 ارينحل مت• 
 

العودة إىل مؤشرات الكفاءة القاعدية•
هداف حبيث تكون قابلة أجرأة األ•

 للمالحظة و القياس
 تسايردقيقة بناء أسئلة جزئية • 

 قدرات املتعلمني
 التعلم/ضبط و تعديل سريورة التعليم•
حتديد نوعية و كمية املفاهيم •

 اأو تنميتهاملطلوب تكوينها 
ل املناسبةحتديد كمية و نوعية الوسائ•
 مالتقييحتديد أدوات •

يتعلق بالكفاءة االندماجية • صيليحالتالتقومي 
 .املرحلية أو اخلتامية

جناح، (له طابع إجرائي
 )رسوب، توجيه

يسمح باختاذ قرار العقوبة و 
 اجلزاء و ترتيب التالميذ
 :يعتمد مرجعا مزدوجا

 معيار، قياس

سؤال حموري يشمل عدة •
 أسئلة جزئية

 الحل إشك•
 اجناز مشروع•
 حل مسألة شاملة•
أسئلة تقيس التقومي •

 التشخيصي و التكويين

  املنهاج املرجعيةأهداف العودة إىل•
حتديد املعارف و القدرات اليت •

 تتضمنها الكفاءة املراد اختبارها
حتديد احملتويات اليت تتطلبها املعارف 
 و القدرات و املهارات و االجتاهات

 و وسائل القياس حتديد الكم الزمين•
 و معايري اإلتقان
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 :ميةيجداول متعلقة بالعملية التقي
 1/ج

 
 2/ج

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حتليل املرجع

استعمال مقياس كمي أو كيفي
 قياسيم

20 إىل 0ستعمال معيار للعلم منا  
املرجع املعياري

 إصدار احلكم

) رضامرضا، عد(مقارنة أداء مبعيار 

  حكم← تقومي←مقارنة

 قرار إداري اجتماعي

 مصبوغ بالذاتيةحكم 

 ....ضعيف، متوسط، جيد

 التوجيه
 االنتقال
 التكرار
 الترتيب

قرار← تقومي ← قياس←مقارنة

 )عتبة النجاح(مقارنة أداء مبقياس

 قرار تربوي

 باملوضوعية مصبوغحكم 

ل، فشجنح

 مساعدة املتعلم
 تعديل التعلم

 حتليل عملية إصدار احلكم
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 3/ج
  )عناصر العمل التقوميي(

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 : لكل نشاط تقوميياألساسية اخلطوات
 و رفـع    م،داء التالميذ، و تنمية كفايـا      يؤدي التقومي التربوي رسالة سامية يف حتسني أ       
 سائله واملردود التربوي لألستاذ، إذا متّ التحكم يف خطواته، و 

تناسقة املتدرجـة علـى     و تتركب كل عملية تقوميية من جمموعة من اخلطوات املتكاملة امل          
 .النحو اآليت
 واضحة، و متوازنة و شاملة،       أن تكون   و البد     بدقة،  حتديد أهداف عملية التقومي      -1

  و القياس،و قابلة للمالحظة
  التنفيذت إعداد أدوات التقومي، ووسائله، و حتديد مواقي-2
 حتليل البيانات، و استخراج النتائج، و تقديرها، و تفسريها-3
  تشخيص العوامل املعيقة للعملية التعليمية التعلمية، أو للتلميذ-4
 ) و املتابعةجالعال(  . و متابعتها و معاجلتهااألحكام إصدار -5
 أن تكون جمرد افتراضات حتتاج إىل       وج ال تعد  م، الن احللول املقترحة للعال    يم التقي يتقي -6

 .التأكد من فعاليتها، و سالمتها، مع تصحيحها عند الالزم 
 

 ما ينبغ أن يكون ما هو كائن

 اختاذ القرار

 املقارنـة

 إدراك وتفسري

 احلكم

 عملية القياس الكفاءة

 ما هو كائن
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 :ارـاالختباء ـبن
 :التاليةمن أهم ما ينبغي مراعاته يف بناء االختبار يف املقاربة بالكفاءات جند العناصر 

  إلنتاج التالميذ اختبار تقومي أن تتناول عناصر اال-
  أن يكون مستوعبا ملستويات الكفاءة يف سياق إدماجي-
 مستوياا الزمنية أن يقيس فعال مؤشرات الكفاءة حسب -
أن تكون األسئلة مميزة بني التالميذ الذين حتقق فيهم مؤشر الكفاءة و أولئك الذين مل يتحقـق                 -

 .فيهم هذا املؤشر
متدرجة حسب صعوبتها و حسب مستوى الكفاءة جدول خـاص بقـوائم             أن تكون األسئلة     -

 األسئلة
ــاءة  كفـ

 ختامية
كفاءة 
مرحلية

ــاءة  كف
 قاعدية

صيغة 
السؤال

 اال اإلجابة
 - معــريف -

ــداين  وجــ
 حسي حركي

 مؤشرات الكفاءة

كفاءة       
بسيطة

كفـــاءة 
 مركبة

ــ اءة كف
مستعرضة

 جدول خاص ببطاقة التحكم
رقـــم 
 السؤال

مالئمــة 
ــر  مؤش
 الكفاءة

العالقــة 
ــن  بـ
السؤال 
و املؤشر

ــالمة  س
الصياغة 
 اللغوية

قيــاس 
ــد  البن
ملستوى 
الكفاءة

ــدى  م
مناســبة 
 اإلجابة

ــدى  مـ
ــوح  وض

 الكتابة

مــدى 
وضوح 
 الرسم

 إخراج
حجم 
 البنط

السؤال
األرقام

عالمـــة 
 الترقيم

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           



 

19 )المتوسطالسنة الثانية من التعليم (المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية                                                               مادة اللغة العربية 

 كل عنصر حبيث تكـون العالمـات مـن خـالل            أمام يضع عالمة    أنو املطلوب من الفاحص     
 :يلي املالحظات كما

 5...............موافق بدرجة كبرية جدا
 4...................موافق بدرجة كبرية

 3.................موافق بدرجة متوسطة
 2..................موافق بدرجة ضعيف

 )جامعة اجلزائر( ،لكحلضر  عن حماضرة لألستاذ خل1...............غري موافق على اإلطالق
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 : التدريسوالتواصل،   العربية يفاللغةأمهية 
 يستعملها اجلاهـل، و     اجلماعاتو  األفراد   بني   مثلى اتصال تعترب اللغة أداة تفكري، وتعبري، ووسيلة     

 . و التعبري عن األفكار و املشاعر و اخلواطر،جل التفاهم و التواصلأاملتعلم على السواء من 
قبة، ، وآثارهم، لألجيال املتعا   األولنيو للغة دور حضاري رائد فهي الوعاء احلافظ لكنوز          

املغرب ومـن السـلف إىل    إىلق رن و سائر املعارف، لتتدخل من املشو ا تدون العلوم، و الفنو    
 .اخللف، و لوالها لتأخر العلم قرونا و قرونا

و ال يقتصر دور اللغة على التواصل، و حفظ تراث األولني من الضياع، بل تساعد علـى                 
   ا املختلفة الشعرية و النثرية فتجعل من اجلبان              تربية الدوق و السموبه، و التأثري يف الوجدان بفنو 

 .إن من الكالم لسحراً...اءط، و البخيل معشجاعا، و املتمرد مقداما، و املنهور عاقال
 على حضارة الفـرس اهلنـد،       تظفأدب، حا  و فن،إن اللغة العربية لغة حضارة وعلم، و      

نقلت حضارة الشـرق إىل     ت املؤلفات العلمية واألدبية، و    دونت ا عشرا   من الضياع، و   اإلغريقو
مشـس  «يف كتاا   ) هونكي( انيةاألملتبة  ااملسلمني بشهادة الك   بل نقلت حضارة الغرب و     ،الغرب

ثري مـن  لكنكرهـا فـا  يحـد أن  احقيقة تارخيية ال ميكـن جل      وهذه» الغرب العرب تسطع على  
املشهورة و احلية     العاملية اللغات خمتلفيف  مازالت مندرجة    املفاهيم و والفنية   العلمية املصطلحات
 اخل...الفرنسية، وكاإلجنليزية

حسب، بل هي لغـة     فاملسلمني ليست لغة علم وحضارة       و نسبة للعرب بالو اللغة العربية    
 .غاية الذي شرفها اهللا جبمله لفظا وروحية أيضا متس أقدس املقدسات كتاب اهللا

لـة السـامية الـيت      رتو هي اللغة الرمسية بالنسبة للدول العربية، و هذا يقتضي إيالءها امل           
إن اللغة العربية يف اجلزائر     . ثل السيادة الوطنية   مت باعتبارهاتستحقها يف حياتنا اليومية، و يف إدارتنا        

هي مفتاح التعليم و التعلم، يف التعليم اإللزامي و اإلكمايل و الثانوي، و من مث فـإن دورهـا يف                    
تعلمني لتسمح هلم بـإدراك املفـاهيم       االستيعاب و االكتساب كبري، و هذا حيتم إتقاا من قبل امل          

 ماتل عليها التعىننظريات اليت تؤسس عليها املعارف، و تباملختلفة و هضم املباديء و ال
ونشري إىل أن املواد غري اللغوية كلها تدرس باللغة العربية يف التعليم املتوسط، و التلميذ ال                

درس ا، و ال حيقق الكفاءة املستهدفة       ي استوعب اللغة اليت     ا إذ إالتوعب هذه املواد    سيستطيع أن ي  
 من املواد ما مل     محلياة و العلوم الفيزيائية و التكنولوجية و الرياضيات و غريه         يف علوم الطبيعية و ا    

 .، فهي مفتاح و لوج املفاهيم و القوانني، و ممارستهااألساسيةيكن ملما مببادئ العربية 
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كتسبة و مهاراته اللغوية لتمكينـه      يرمي تدريس اللغة العربية إىل تنمية معارف التالميذ امل        «
تقتضيه الوضعيات و املواقف التواصلية من جهـة، و تلقـي            غوي، و فق ما   لال لنشاطمن ممارسة ا  

 )1(»املعارف، و استيعاب خمتلف املواد من جهة أخرى
 :مكانة اللغة العربية يف املنظومة التربوية و مهامها يف السنة الثانية

لتعليم، إذ تدرس ـا     ومة التربوية الوطنية مكانة الصدارة، فهي لغة ا       ظيف املن  حتتل العربية «
 )2(»وصول إىل املعرفة بشىت فروعهاالمجيع املوارد التعليمية األخرى، و هي ذه الصفة تسمح ب

و ال يقتصر دور اللغة يف السنة الثانية من التعليم املتوسط على التواصل، و الوصـول إىل                 
 األوىل إىل تدعيم مكتسبات السنة رما ذك إىل باإلضافةاملعرفة بشىت فروعها، و إمنا يسعى تدريسها       

حمتويات .  من التعليم املتوسط عن طريق املمارسة و التكرار لتحقيق امللكة اللغوية من خالل تناول             
يم، و استنباط،   ي و تق  تركيب من تطبيق، و حتليل، و       األساسيةجديدة، و اكتساب آليات التفكري      

، و منهج السنة الثانية     الكفايات ىن املفاهيم و تب   اء، و قياس و ذه اآلليات الذهنية تكتشف       رو استق 
 : قادر على يكونر من املتعلم يف اية السنة الدراسية أنظينت
 مل عليه من معطيات،ت قراءة نصوص متنوعة قراءة صحيحة بأداء معرب، مدركا ما تش-
 . مطالعة وثائق متنوعة، و استغالل املعلومات الواردة فيها-
طوق مبختلف أنواعه، و اإلسهام يف املناقشة بتجنيد املوارد اللغوية ملناسبة مـع              فهم اخلطاب املن   -

 . احلواربآدابااللتزام 
 و  بقواعـد اللغـة    إنتاج نصوص تواصلية و تعبريية جيند فيها مكتسباته املعرفية و اللغوية متقيدا              -
 .ري العرضيمعا
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 يم املتوسطـة العربية يف السنة الثانية من التعلـة لتعلم اللغـلعام ادافـاأله
ينتظر منهج السنة الثانية من املتعلم يف اية السنة الدراسية أن يكتسـب جمموعـة مـن                 

 :القدرات تتمثل يف
 ةيحجاجنصوص إخبارية و نصوص سردية، و نصوص و صفية          (  قراءة و فهم نصوص متنوعة     -

 أساس حمتوياا، و إدراك ما تشمل عليه من معطيات من جهة أخرى، لى عامن جهة، و تصنيفه
 القراءة اجلهرية املسترسلة، و مراعاة عالمات الوقف و متثيل املعىن حسب الشكل التعبريي للنص               -

 ؛املقروء
و الثقافية و األدبية، قصد     ...)  كيفية استعمال  –وصفة  (  مطالعة النصوص الصحفية، و النفعية     -

 ؛املعلومات املفيدة منها و إثراء زاده الغوي، و الشروع يف القراءة النقديةانتقاء 
 ...)انترنيت خرباء،، قوثائم، جمعا(  البحث عن معلومات و أخذها من مصادر متنوعة-
 ؛انتقاء كتب املطالعة داخل املكتبة البلدية، أو مبكتبة املؤسسة أو يف غري ذلك -
  ؛ معربا و بأداء جيدإلقاء... )  و خطبقصائد و مسرحيات،(  إلقاء نصوص-
األسئلة الوجيهة، و التفسري، و التعليـل و إصـدار     ممارسة السرد و الوصف و اإلخبار و طرح -

 يقتضيه املقام،  األحكام يف و ضعيات التواصل الشفوي باستعمال ما
 . فهم البالغات الشفوية و الرد املناسب ملا يقتضيه مقام التواصل-
 و الصـيغ  و املفـردات  و جتنيد     ،اجليد بالعرض و    ،التنظيمو   بالوضوح تتميز نصوصحتديد   -

 ؛القواعد النحوية و الصرفية الضرورية
 ؛إشهاريو مناشري إعالمية و  و عروض حال و تقارير  كتابة رسائل-
 ؛ة و الثانويةيساس حتليل النص من حيث أفكاره األ-
 تلخيص النص مشافهة و كتابته،-
 .ذين التذوق األو ملكة التخيل  تنمية-
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 ة اخلتامية لنهاية السنة الثانية من التعليم املتوسطءالكفا
أما الكفاءة اخلتامية املنتظرة يف اية السنة الدراسية للسنة الثانية من التعليم املتوسط يف مادة 

 :اللغة العربية فتكمن يف
 إىل أمناط خمتلفة مثل السرد، و الوصـف، و           تنتمي نصوص إنتاج و   ومناقشة،  ،فهمعلى  القدرة  
 احلوار

 الكفاءات القاعدية املستهدفة من حصص اللغة العربية يف السنة الثانية
خصص منهاج السنة الثانية من التعليم املتوسط مخس ساعات أسبوعيا تقدم فيها ثـالث              

 : يف اجلدولحصص مرتبطة بكفاءات قاعدية، تنبثق منها جمموعة من األهداف كما هو مبني
 
 أهداف التعلم الكفاءات القاعدية احلصص

 متنوعـة و    ايقرأ نصوص  ة و املطالعةءالقرا
مل عليه من   تيدرك ما تش  

 معطيات

 يقرأ نصوصا مشكولة جزئيا قراءة إعرابية مسترسلة و صحيحة بأداء           -
 معرب

 جمالت،  ،صحف(  يطالع نصوصا على سندات غري الكتاب املدرسي       -
ة، و صفة استعمال دواء، تشـغيل جهـاز الشـرائط           إعالنات إشهاري 

 ...)املرسومة
 وصفية و حجاجية يصنف النصوص إىل إخبارية و سردية، و-
 . مييز النصوص العلمية من النصوص األدبية-
  يدرك بعض مميزات النص األديب-
  مييز شعر التفعيلة من الشعر العمودي-
 ه األساسية حيدد موضوع النص و فكرته الرئيسية و أفكار-
 . مييز املعىن اازي عن املعىن احلقيقي-
  يدرك مدلول املفاهيم اردة-
  الداليلىن املعىن اللغوي و املعمييز -
وهو يطـالع   ) ة االنتقائية ءالقرا( ة السريعة   ء يستعمل استراتيجية القرا   -

 الكتب و الوثائق حبثا عن املعلومات
   

التعبري الشـفوي و    
 التواصل

اول الكلمة و يتـدخل     يتن
يف املناقشة و يعرب بسهولة     

 و يسر يف لغة سليمة

 : يأخذ الكلمة و يتدخل يف املناقشة ل-
  يضيف معطيات جديدة

 يصوب خطأ
 األمثلة يستشهد ويضرب
 يؤيد رأيا أو حكما

  يسرد جتربة شخصية معيشية أو ينقل خربا مسموعا أو مقروءا-
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 ع يعرب بسهولة و يسر يلمسه املستم-
  بشكل منطقيأفكاره يعرض -
  املناسبة أثناء احلديثاأللفاظ ينتقي -
  يستخدم مالمح وجهه و هيئته اجلسمية-
  عن مواقفاألحكام صداربإمييز مواقف األخبار -

 التعبري عن الرأي أو الرغبات، أو املشاعر،
 يغري جمر احلديث وفق متطلبات املوقف

ض البقاء يف صـميم     ر يف حبثما   يدير حديثا أو مناقشة يف موضوع        -
 :املوضوع حيترم قواعد الصياغة و يلتزم باالستعمال الدقيق للمفردات

 يستعمل أدوات الربط
 حو و الصرفلنحيترم قواعد ا

ظ و يستعمل الكلمات استعماالت حقيقية و جمازية        ايتقيد بداللة األلف  
 يدمج و يستعمل املفردات و املصطلحات املدروسة

 كامهحأيعلل آراءه و 
 يستخدم االستقراء و االستنباط

  يبين أدلته-حيلل القضايا إىل عناصرها
                                                     .املناظرةجييد احلوار و 

    الكفاءة القاعدية احلصة
يكتب نصوص متنوعة و     التعبري الكتايب

دات فرمل من ا  ايوظف عدد 
املكتسبة مـع    و العبارات 

 . قواعد اللغةةمراعا

  سردية و وصفية و حوارية و إخباريةا يكتب نصوص-
  حيرر نصوصا تشتمل على احلجاج-
  حيرر رسائل إدارية و حيترم معايري كتابتها-
  يكتب عروض حال و تقارير و مذكرات-
  يقوم مبحاولة يف احلكاية و الشعر-
  و املفردات املدروسة أثناء العام الدراسي يستخدم املصطلحات-
 يدجمها أثناء التحرير  يوظف قواعد النحو و الصرف املدروسة و-
 . يعلل آراء و وجهات نظره– حيترم قواعد اإلمالء -
  يشرح املسائل و يفسر الظواهر بلغة سليمة-
  يستعمل اللغة استعماال يراعي فيه مقام التواصل و أحوال املستقبل-
 يربز فيه الفقرات و العناوين الفرعية عرض ما يكتب عرضا منسقا ي-
  يضبط و ينجز مشاريع كتابية مبفرده-
  ينجز مشاريع كتابية مبعية زمالئه-
  يلخص نصوصا وفق قواعد التلخيص-
  ينجز بطاقات مطالعة-
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 ملقررة يف منهاج السنة الثانية و طريقة تناوهلاااألنشطة 
 :لنصالقراءة و دراسة ا

بقيـة   يعترب املوضوع األول من حصة القراءة و دراسة النص نشاطا حموريا تدور حولـه             
 املقررة، و يقدم يف بداية كل وحدة تعليمية، يستغله األستاذ ليدرب تالميذه على آليـات              األنشطة

 .الصامت، و اجلهري: بنوعيها القراءة الصحيحة
  اجليد، الذي ميارس القراءة احلرة الذاتية الواعية       القارئ الصامتة دف إىل تكوين      القراءة و  

 و نقـده و     املقروءفهم  مع   السياسية و ، و االجتماعية   الفنية وملختلف املواضيع األدبية و العلمية،      
االنتفاع مبا يتضمنه من أفكار و معاين و عرب و حكم و مواقف، و ال بد أن تنمى هـذه املهـارة                      

 . و توجيهاتهاألستاذشراف إحتت 
و القراءة اجلهرية مهارة تربوية تكمل القراءة الصامتة، و فيها يتدرب املتعلم على فنيـات               

و يتمرن على القراءة املعربة مبحاكاة      ...القراءة الصحية، و ما تتضمنه من و قف، و فصل، و وصل           
 .أستاذه يف األداء اجليد للمقروء

لمعرفة إىل تنمية قدرات املـتعلمني      يسعى نشاط القراءة و دراسة النص الذي يعترب رافدا ل         
 الوجدانيـة،    الناحيـة  اخل؛ و ترقيـة   ...نتاجستالعقلية كالتحليل، و التركيب، و االستدالل و اال       

 . و الوطنية الكامنة يف كل إنساناإلنسانيةباستثارة القيم 
ة، ت حلل مشاكلهم االجتماعية و االقتصادي     او يوظف التالميذ القراءة يف بيداغوجيا الكفاء      

. ن ا، و املعارف العلمية الصحيحة اليت يتسـلحون ـا          وو السياسة، بفضل اخلربات اليت يتزود     
 الرغبات، و املواقف مشفوعة     فيكتسبون القدرة على التواصل، و التعبري عن األفكار و املشاريع و          

  املنطقيةباحلجج
 النشاط  تناول هذا طريقة

مرنة  ة لكل املواقف التعليمية، بل أن الطريقة      ليست هناك طريقة بيداغوجية منوذجية صاحل     
 :تتغري لتتماشى مع املتغريات اآلتية

 . خصائص التالميذ و عددهم-
 .األهداف املرغوبة  طبيعة-
  نوعية احملتوى املعريف-
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 . نوعية الوسائل املساعدة-
 :تية نتحدث عن التعليمية العامة هلذه املهارة، حيث متر عرب اخلطوات اآلأنبأس   وال

 : التمهيد-1
و يكون يف بداية احلصة، ويهدف إىل إثارة دوافع التالميذ، و حتفيزهم على املشـاركة يف                
الدرس، و أساليبه املتنوعة ميليها املوضوع، و املناسبات املرتبطة به و يكون مبراجعـة املكتسـبات             

ة، أو قصة يدخل ـا       أو حكم  قول، أو   بأسئلة،السابقة إن كانت هلا عالقة باملوضوع اجلديد أو         
 .األستاذ التالميذ يف جو الدرس

 : للنصة تة الصامءالقرا-2
 و  ،عينني فقـط  بال صامتة   ، قراءة  النص، و قراءته   علىكتبهم   بفتحتالميذه   األستاذ يطلب

 ذاألسـتا  يكون موقـف     أندون مهس، أو حتريك للشفتني مع التمعن يف املقروء لفهمه، و جيب             
 و اسـتثمار    القـراءة، يذ و يوجههم إىل الوضعيات احلسنة اليت تساعدهم على          إجيابيا يتابع التالم  

 .املقروء
 : العاممراقبة الفهم -

يراقب األستاذ مدى فهم التالميذ للمقروء بصورة عامة، و مدى استفادم مـن القـراءة               
 .الصامتة بسؤال، أو سؤالني الستخالص املعطيات العامة، أو الفكرة العامة

 : األستاذالنموذجية من قبل القراءة -4
السالمة، و إخراج احلروف من خمارجهـا، و        : ا معربة، يراعي فيه   قراءة النصاألستاذ  يقرأ  

 اخل... التأثرو إبرارب الوقف، و رفع الصوت، أو خفضه جييث حالوقوف 
 :علمنيتت فردية من قبل املاقراء-5

 ألكرب عدد ممكن من التدرب      ةص الفر إلتاحةتقتصر قراءة التالميذ على مقاطع من النص،        
 و يناقشـون يف اجلـزء       خمتلفة،هم يف وضعيات بيداغوجية     ؤعلى آليات القراءة، و تستغل أخطا     

املقروء من حيث املعىن و املبىن، بعد تذليل عوائق الفهم، و االستيعاب، و شرح الكلمات الصعبة                
 األسـاليب كار و القيم، و بعض      مبترادفاا، أو بأضدادها، أو بوضعها يف مجل، و تستخلص األف         

 .اخل حسب األهداف املسطرة...البالغية
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 قالتطبي-6
 بتلخيصه، أو إعـادة     أو... مواقف أو ثقافية   أوويكون بأسئلة هادفة تتناول جوانب علمية       

 اخل.. نثره عن كان شعراوبنائه، أو بتحويله إىل متثيلية، أ
ة الثانيةالقراءة و دراسة النص احلص: 

ختصلتناول بعـض الظـواهر      احلصة التدريبية الثانية من نشاط القراءة، و دراسة النص         ص 
ة حل تربويا تستخلص منه األمثلة الصـا      النص سندا الغوية يف ماديت النحو أو الصرف، حيث يتخذ         

 حاجزا بني نشاط القراءة، و       مثة حىت ال يشعر التلميذ بأن    . و متدرجة  هادفة أسئلة بواسطة للدرس
 إىل حتويل بعـض     األستاذعد، فإن مل يف النص القرائي باألمثلة الصاحلة للدرس عمد           نشاط القوا 

 .مجل النص حىت حيصل على العينات اليت يريدها
 و قد بينت الوثيقة املرافقة للمنهج طريقة التحول من خالل هذين النصني

 :األصليالنص 
) ق بالسفارة يف فرنسا   ملح( أن يشق طريقه إىل هذا املنصب     ) سي الشريف (كان بإمكان   «

و ألهم منه مباضيه و بامسه الذي خلده سي الطاهر باستشهاده، و لكن يبدو أن املاضي مل يكـن                   
 .»كافيا مبفرده لضمان احلاضر و كان عليه أن يتأقلم مع كل الرياح للوصول

اءات و االنفعاالت اليت    بدوري أن أتأقلم مع كل املفاج      أحاول   خطر ببايل كل ذلك، و أنا     
ات، و اليت كانت بدايتها أنين وددت أن اسلم على فتاة مجيلة، تزور معرضي              حلظهزتين يف بعض    
 .لم على ذاكريتسال غري فإذا يب أ

 
 الفعل املعتل الفعل الصحيح

 الناقص االحوف املثال املهموز املضعف السامل
 تأقلم
 خطر

 يشق
 هزتين
 وددت
 خلده
 أسلم

 كان ـ ـ
 تزور

 يبدو
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 قد تضمن التمثيل للفعل الصـحيح السـامل، و          النصأن  لنا   يتضح جلدولا هذا خاللمن  
، و الناقص، و مل ميثل الفعل الصحيح املهموز، و الفعـل املعتـل       األجوفاملضعف و الفعل املعتل     

 :وج من هذا اإلشكال يحول النص على النحو اآليتراملثال و للخ
 يشق  أن) شريفالسي  (  بإمكان   أما كان  ل نفسي أت هذا الصباح أس   ألست أدري مل بد   

لكن ! ليدا باستشهاده؟ خت) سي الطاهر  ( ه منصب يتمناه بامسه الذي خلده أخو       أي ىلإطريقه شقا   
 جيري مع كل الرياح ليصل      أن املاضي مل يكن كافيا مبفرده لضمان احلاضر، و كان عليه            أنيبدو  

) سي الشريف (  مع    بني دورتني  ارت هذه اخلواطر يف ذهين    إىل منصبه كملحق بالسفارة بفرنسا، د     
جآت و االنفعاالت اليت كانت زين      ا حماولة جادة أن أتأقلم مع كل املف       أحاولو مع نفسي، و أنا      

 !على ذاكريت...اللحظاتبعض يف فا يعن هزا
 

 الفعل املعتل الفعل الصحيح
 الناقص األجوف املثال املضعف املهموز السامل
 خلده
 متأقل

 بدأت
  أسأل

 

 يشق
 زين
 وددت
 أسلم

 كان  يصل
 دارت
 تزور
 جاءت

 يتمناه
 يبدو
 جيري

 
ـ  لكل الضواهر اللغوية املطلوبة مع احتفا      متضمناوذه التقنية أصبح النص      فكـاره  أه ب ظ

و أندما نقوم بعملية التحويل بعد عـرض الـنص          عاألساسية، و غرضه العام، و هذا هو املطلوب         
صلية متدرجـة   و تسجيلها على اجلانب األمين من السبورة األ        املناسبة   األمثلةحتويله، و استخراج    
 .تبعا ألحكام القاعدة

 ايفتـه ظ و و  اوع إعرا ننوع الكلمة، و     تأيت مرحلة املوازنة، و الربط، و تتضمن املناقشة       
 . إىل غريهاةبالنسباملعنوية، و موقعها 

 و مكتسـبام  ميـذ التال يوظـف  األستاذ من بتوجيه،  لألحكام االستنباط مرحلة تأيت مث
قدرام الستنباط أحكام الدرس اجلزئية بالتدرج، و جتري التطبيقات الفورية على كـل حكـم               
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بغية تثبيته يف أذهام، و بعد استنتاج أحكام الدرس كافة جتري تطبيقات             التالميذ هجزئي استنتج 
 .شفوية و كتابية
 متمثلـة يف    أخرىت   لغايا ةوسيل دروس القواعد ليس غاية لذاا بل هي و          أنىل  إو نشري   

 .حفظ اللسان و القلم من اخلطإ و الزلل
، و التربية على دقة املالحظة و املوازنـة و          يسمع أو يقرأ ملا   الفهم و االستيعاب تيسري و  
 . و االستنتاج و القياس إىل غري ذلك من العمليات العقليةاالستدالل،

  يكـون األسـتاذ    أنيب التعبري اليومي، و     و لكي يتحقق هذا النشاط البد من ربطه بأسال        
 .قدوة لتالميذهم يف استعمال اللغة العربية الفصحى

 :النصاحلصة الثالثة من القراءة ودراسة 
من خالل املقاربة     التطبيقية لألعمال الثالثة من حصة القراءة و دراسة النص         الساعةختصص  

  . تربويا إلجنازهااالنصية إذ يتخذ نص القراءة سند
و هذا النشاط يعرب بوضوح عن حاجة امليدان املاسة إليه للوقوف على املكتسـبات الـيت                

ية فهي  ناستقاها املتعلم من الوحدة التعلمية بصفة خاصة، و قياس القدرات و املهارات من ناحية ثا              
جنازات التالميذ، و تسـمح لـه مبعاجلـة         إعلى    من الوقوف  األستاذحصة تقوميية عالجية متكن     

زها التقومي و تثبيت املكتسبات و تفعيلها من خالل مهـام و أنشـطة ينجزهـا                رائص اليت يف  النق
 .التالميذ

ج اجلديد املخصص للسنة الثانية من      ا حسب تعليمات املنه   ةالتطبيقي األعمالو يتعلق نشاط    
 :وانب اللغوية اآلتيةجلط باسالتعليم املتو
  قواعد اللغة -
 تاملفرداكيب و االتر -
 ءالمد اإل قواع-

  ديسـمرب     طبعـة    املـذكور    املنهاج   من  )32( و جند ذلك يف الصفحة الثانية و الثالثني       
 القـراءة و دراسـة      أثناء و تعاجل    خاصة، ال تستقل حبصة     اإلمالء قواعد   أنو اجلدير بالذكر    2003
 .النص
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ول هذا النشاط و  للمنهج، و الوثيقة املرافقة له قلة التوجيهات املتعلقة بتنا     الدارس يالحظو  
، و يتناول   األنشطة ميس كل    أنتقوم والبد     و األسبوع أنشطة فيه حتوصل هام نشاط هوو  ! تفعيله

 .، و ال يقتصر على قدرة ذهنية واحدةاإلنسانيةااالت الثالثة املكونة لشخصية 
 :التطبيقيةاقتراح حول كيفية تقدمي نشاط األعمال 

يتن املراحل العلمية على النحو اآل م تقدمي هذا النشاط مبجموعةمير : 
  حتديد الكفاءة املتعلقة بالوحدة التربوية–أ 

 ) سلوكيةأفعال(  ضبط األهداف اليت تترمجها –ب 
 مارسةمل حتديد احملتوى املعريف الذي يسمح با-جـ 
ة مع  جمنسكتسبات القبلية، و م   مل، و املهام املالئمة، و البد أن تكون متعلقة با         األنشطة حتديد   -د

 األهدافاحملتويات، و 
 ةيماع الوقوف على املكتسبات، و تصحيح االختالالت، الفردية و اجل- ـه

 :الشفهيحصة التعبري 
الثانية احلصة الثانية من حصص اللغة العربية الثالثة للتعبري الشفهي السنةجاص منهخص . 

ر شفاهيا و كتابيا، و ميتـاز       خباأفصاح عما يف النفس من مشاعر و أفكار، و          التعبري هو اإل  
 و دراسـة الـنص و       املطالعة و فالقراءة. له مساعدة سائلو   غريهو  ،  غاية بكونه اللغةفروع  بني  

 املعرفة، و القواعد وسيلة لصون اللسان و القلم مـن           ألوان باملادة اللغوية و     تزويد القارىء ساءل  
 .ا خاطئا وسيلة لصون القلم من رسم الكلمات رمساإلمالء، و أاخلط

فهام و التفاهم، و نقـل اآلراء و        بانة و التواصل، و اإل    اإلو   لإلفصاح وسيلةفهو  التعبري   أما
 اخل...املعتقدات و املعلومات

و النـوع   ) شفوي، و كتـايب   (  و التعبري من حيث الشكل ينقسم إىل قسمني متكاملني          
 تفكري   يكون مفيدا البد أن يثري      لكي و،  كتبىل الوجود ألن اإلنسان تكلم قبل أن ي       إ  اسبق األول
 .املتعلم
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 طريقة تناول التعبري الشفوي حسب املقاربة اجلديدة
 التالميـذ مبطالعـة     فهة حيث يكلَّ  جيستوحي نشاط التعبري الشفهي من نص املطالعة املو       

نهم  م بطلا  مجناز  إالنص خارج القسم بناء على تعليمات حمددة من قبل األستاذ و يقوم التالميذ ب             
 . التربويةمن األعمال إىل التوجيهات اليت أعطيت هلم و يستثمرون عملهم يف عمل ااستناد

 . مضمون الكتابأ حدث، التحدث شفويا و بطالقة عن -
 ي يف املوقف الذي اختذه الكاتبأإبداء الر-
 فصاح عن املشاعر جتاه بعض القيم اإل-
  اختيار عناوين أخرى للنص و مناقشتها-
  فقرة من فقراتهأوالنص تلخيص  -
  توسيع فكرة من األفكار وفق منهجية واضحة-
 التقـارير،   ضالتعليمات، عـر   إعطاء   اخلطب،قاء الكلمات و    لمها، إ ظو ن أبيات  أ نثر   -
  ....التعليق على 

 يكون دور األستاذ يف هذا النشاط مقتصرا على التوجيه و اإلرشاد،            أنو قد أوصى املنهاج     
 على املناقشة املثمرة بإجياد وضعيات التعلم املالئمة املثرية الهتمام التالميذ الـيت             و حتفيز املتعلمني  

 . املعرفية و اللغوية، و تصويب أخطائهمم و إدماج مكتسباالتأمل،تدفعهم إىل التفكري و 
 البد من حتضريه حتضريا جيداً، و جتنب النمطية يف تقدميه، و             النشاط هذاأهداف  ولتحقيق  

بعـا  تتعلمني على البحث عن املفاهيم و املعلومات املطلوبة، و تقدميها وفق منهجية واضحة              دفع امل 
 لتعليمات األستاذ و توجيهاته
 سري حصة التعبري الشفوي

 : تسري حصة التعبري الشفوي حسب املنهاج و الوثيقة املرافقة وفق اخلطوات اآلتية
 فق التعليمات؟و أجنزت التالميذ، و هل أجنزها اليت األعمال مراقبة –أ 
 حد التالميذ بعرض عمله على زمالئهأ تكليف -ب

و األساليب   من حيث املضمون، و األفكار و املعاين و          تهناقشملفسح اال للتالميذ    -جـ  
 الـيت ختـل   جياز خاصة تلك    إ التعبريية و اللغوية ب    األخطاء رأيهم، و تصحيح     إبداءو  ... املنهجية
 .باملعىن
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 ذ عمله و يناقشيعرض تلمي -د 
 و املعطيات اليت نوقشت أثناء احلصة مع تدوينها يف          األفكار يلخص بعض املتعلمني     -هـ  

 دفاترهم
 حصة التعبري الكتايب

 و مدا ستون    األسبوع يف آخر    أو حصة التعبري الكتايب يف آخر الوحدة التعلمية،         تأدرج
 و التدرب عليها تستثمر يف تقدمي تقنية من تقنيات التعبري ) 60(دقيقة

 يتطلب قدرات متناسقة    ألنهو يعد التعبري الكتايب أكثر صعوبة للمتعلم من التعبري الشفوي           
، و مساعدته، أما التعبري الشفوي فيجري مبحضـر         األستاذإضافية يوظفها و مبعزل عن توجيهات       

 .األستاذ، ومساعدته
دماج و يسـمح     يقوم على اإل   نهألالشفوي و الكتايب مقياس النجاح      : و يعد التعبري بنوعيه   

 بعيد يف قياس كفايـة      تمد عليه إىل حد   و يع ... أدائه ومهاراته، و مستوى     املتعلم، قدرات   ربظهو
 . املتعلم

 الذي يظهر بصورة جلية يف نشاط التعبري        اإلدماجو قد أملت بيداغوجيا الكفاءات نشاط       
  تعلماته ارات و العمليات الذهنية، و يوظف     نشاط ميارس فيه املتعلم جمموعة من امله       الكتايب، و هو  

 .ضعيات إشكاليةحل ويف نسق متكامل من أجل التواصل أو 
 أما وظيفي و إما إبداعي: ي، أو التحريري على نوعنيه و التعبري الشف

 :التعبري الوظيفي -أ
نسان، و يرتبط حبياة الناس اليومية لتنظيم حيـام و قضـاء             لإل ةوظيفو هو الذي يؤدي     

، و  اجللسـات  حماضـر  و الرسائل كتابة و   و النشرات؛   ،اإلشهار و اإلعالنات :مثل اجامح
 اخل...ات و كتابة الربقيات التقارير و املذكرات، و ملء االستمارات و اللَّوحزاجناملقاالت، و إ

 : التعبري اإلبداعي-ب
خلـواطر النفسـية و      و املواقف، و ا     ،املشاعر عن اإلفصاح و لإلبانةيستعمل   الذيهو  و  
تمع، أو القارىء و يشد انتباهه، و       سق مثري يؤثر يف امل    سلوب شي أة و   اة منتق ر مؤث بعباراتاألفكار  

 يدفعه إىل املشاركة الوجدانية للمتكلم فيشعر مبا يشعر به
 



 

33 )المتوسطالسنة الثانية من التعليم (المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية                                                               مادة اللغة العربية 

 :شكال األدبية اآلتيةاأل ويكون عادة يف شكل من 
و هذا النـوع    ...ملقالة، املناظرة، امللحمة   اخلطبة، ا  ،، املسرحية األقصوصةاخلاطرة، القصة،   

 نيبوكشف عن املوهبالمن التعبري يسمح 
 :املتوسطالتعبري الكتايب يف السنة الثانية من التعليم 

هي  دماجي، و ج السنة الثانية من التعليم املتوسط احلصة الثالثة هلذا النشاط اإل          اخصص منه 
 دقيقة تستغل يف تقدمي تقنية التعبري أو الشـكل          )60(حصة يف الوحدة التعلمية و مدا ستون      آخر  

 . و مراقبة املشروع يف كل وحدة تعلميةاالتعبريي، و تدريب التالميذ على توظيفها و ممارسته
 اليت  هو يتميز هذا النشاط بكونه نشاط إدماجي يستدعي من املتعلم إدماج معارفه ومفاهيم            

  تستهويهعات اليتواكتسبها و يطبقها يف موضوع من املوض
شكل تلقائي إنه حيتاج إىل الدربـة و        بب  س يكت أن ميكن الالكتايب  التعبري   أن إىل نشريو  

املران، و املمارسة املتواصلة الكتساب مهارة اإلفصاح، و اإلبانة، و التواصل لذلك فقـد حـدد                
 إجياد ألستاذا على م، و يبقى  يديد مجلة من التقنيات ترشد إىل طريقة املمارسة بشكل سل         اج اجل املنه

التقنيات على الوجه الصـحيح يف خمتلـف         تفعيل هذه من  الوضعيات املالئمة اليت متكن املتعلمني      
 .املواقف

و منهاج السنة الثانية أقر يف الصفحة اخلامسة و الثالثني أمناط النصوص و أشكال التعـبري                
 :اآلتية

  السرد-    األخبار-
  الوصف-احلواري  النص -
 اإلدارية الرسالة -حفي الص املقال -
  التلخيص-    عرض احلال-
  املذكرة اإلعالمية و اإلشهارية-    التقرير-

 :طريقة تقدمي نشاط التعبري الكتايب و املشروع
 يف اية الوحدة التعليمية، و يسري       أويقدم نشاط التعبري الكتايب و ميارس يف اية األسبوع،          

 :قبةاتقييمه، و يتم ذلك داخل القسم يف ثالث مراحل متعجنبا إىل جنب مع تقدمي املشروع و 
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 :احلصة األوىل
يستخلص األستاذ التقنية املستهدفة من النص املدروس بأسئلة هادفة، مث يدرب التالميـذ             
على توظيفها توظيفا سليما داخل القسم، مث يطلب منهم تفعيلها وممارسـتها يف موضـوع مـن                 

 رب عن اهتماماماملوضعات اليت تستهويهم، و تع
 التالميذ بشكل جيد ما يطلب منهم، و ما جيب أن يدجموه من املعـارف               فو البد أن يعر   
 .ومعايري تقييم اإلجناز

 و  عاملشـاري ملراقبـة   )  عشر دقائق  إىل دقائق مخس من ( احلصة من املتبقي الوقت خيصص
 هات املناسبةيتقوميها و إعطاء التوج

 :احلصة الثانية
وحدة التعلمية، و يدرب التالميذ على ممارستها بشـكل         لذ تقنية ثانية مرتبطة با    يقدم األستا 

 . منهم إجناز األسبوع الفارط، و يراقب املشروع و يقومهجيمعجيد، مث 
يصحح مواضيع التالميذ يف البيت، و يصنفها حسب األخطاء املرتكبة لتتيسر عليه عمليـة              

حتديد األهداف املرجعية بدقة،      هذا العمل إىل   حيتاجمة، و   التصحيح اليت سيقوم ا يف احلصة القاد      
 .و تشخيص الصعوبات، و رسم خمطط علمي لعالجها. و ضبط مراحل التصحيح

 :احلصة الثالثة
ممارسـتها مث يقـوم بتصـحيح       يفها، و ظيدرب املتعلمني على تو   يقدم تقنية تعبري ثالثة، و    

 : جلوانب اآلتيةاملواضيع تصحيحا مجاعيا مع التركيز على ا
  مدى قدرة املتعلمني على توظيف التقنية-
  املنهجية، من الناحية الفكرية وتنظيمهمة املضمون و قي-
 االنسجام التنسيق و-
  و صرف، و إمالءحنو، النظام اللغوي و يشمل قواعد اللغة من -
 يكون حتـت    أن أو حتفيزية، و   ةييه من وثائق التالميذ عبارة توج     ةوثيق حتمل كل    أنجيب  و

يقـوم  ن يدرك كل تلميذ أسـاس خطئـه، و        أ و يف اهلامش رمز يشري إىل نوعه،     و،  خطأ خط كل  
 ،األستاذبتصحيحه حتت مراقبة و توجيه 
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   اية احلص األستاذة يقوم   و قبل       طبـق التعـبري مبعيـة       مبراقبة املشروع و تقوميه، و هكذا ي
 و  األسـتاذ  يأخـذها  مشـاريعهم  إجنازن  مالتالميذ   ينتهي عندما و   ،الوحداتبقية   يف املشروع

 يصححها يف البيت، و يرشد و يوجه أصحاا و يفسح اال ملناقشتها 
 :املقاربة املعتمدة يف تدريس أنشطة اللغة العربية

 .العمل و فقها املقاربة النصيةاألستاذ من املبادئ األساسية اليت جاء ا املنهاج اجلديد، وطلب من 
ة واقعية تنظر إىل النص اللغوي نظرة كلية غري جمزأة، و تقتضي هـذه              هي منهجية عملي  و
 املعنوية،  و الشكلية قيمته تفقده تعسفية بصورة اللغوي   النص مكونات بني الفصل   عدم املقاربة

م مع مستوى املتعلم ومتنحـه الكفـاءات     ءقة تتال يط مركب من الداخل دراسة عم     ادراسته كنش و
تواصلية وتعبريية يف خمتلف الوضعيات، و باألحرى متكنه الكفاءة النصية           نصوص   إلنتاجالضرورية  

 النحوية و الصرفية و اإلمالئية، مع استعمال عالمات         األخطاءبطة خالية من    ارتمن كتابة فقرات م   
 .الوقف

كيبها، فتتعـرض لتتـابع األفكـار،       تر النصوص، و  بناءقواعد  على   النصية املقاربة   تركزو
عالقة الفقرة   وظيفة الكلمة يف اجلملة واجلملة يف الفقرة، و        تتناولباطها بالنص، و  وتسلسلها، و ارت  

رس تدو. ، وأثرمها يف الكالم   التأخريالتقدمي و   أخري املفعول به، و   تل و اع تقدمي الف  أفادوماذا  بالنص،  
لكلمة يف  ما وظيفة هذه ا   ، و اازي، و   االصطالحيمدلوهلا املعنوي و    املفاهيم اليت جاء ا النص و     

 نوعه،اخل إن النص اللغوي مهما كان       ...ما املعزى املستخلص منه    وما نوع النص؟ و    ؟توضيح املعىن 
 و  سياسـية، فكرة ثقافية،   :  و طوله، أو قصره حيمل دالالت ذات معىن بالنسبة للمتعلم          طبيعته،و  

مفردات و إمالء،وغة املختلفة من حنو وصرف،      ل مستويات ال  واسعا لظهور يوفر حيزا   و... ةوجداني
لنص الذي ميثل القواعد اليت      ا ومن مث فقد بات ضروريا االنتقال من حنو األبواب إىل حنو          ... برياوتع

 .تتحكم يف بناء النص و نظام اخلطاب
دراسـتها و دراسـة      على الظواهر املوجودة يف الـنص و       متلي املقاربة اجلديدة االقتصار   و
 املطروح، ما العمل عندما يقصـر الـنص         اإلشكال و ة، بالتعرض إليها يف نصوص أخرى     حلزوني

 املعتمد عن متثيل األوجه املختلفة اليت يتطلبها الدرس اللغوي؟
 لجأ إىل أمثلة خارج النص تتضمن الظواهر الغوية املطلوبة؟ نأن
تتمثل يف القيـام      للمنهاج تقنية عملية    املرفقة وج من هذا اإلشكال اقترحت الوثيقة     للخرو

 .ىت يستجيب لكل األبواب املطلوبةح األصليحويل لبعض الكلمات و الصيغ يف النص عملية التب
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 ) 10 -09انظر إىل الوثيقة املرافقة ملنهاج السنة الثانية من التعليم املتوسط ص (
قواعد اللغة، فندرسها كأدوات ختدم املمارسة التعبرييـة          نعطي داللة معنوية لتعلم     ومن مث 
 .اته كما هو شائعذاإلفهام، وليس كنظام يقصد لهم و التواصلية و الف

 :طالقا من بيداغوجيا املشكالتن ارسبناء الد
أوصت تعليمية املوارد الدراسية احلديثة بتغري املمارسة البيداغوجية التقليدية اليت تركز على            

 ، التلقني، و الشرح للمحتويات و املعـارف       أصولعلى  املبين  ) ENSEIGNEMENT( ميمنطق التعل 
الـذي يقـوم علـى      ) PRENTISSAGE(مي جناعة تقوم على منطق العل     أكثراملفاهيم إىل ممارسة    و

جتارم من خالل   حركية و  املعرفية، والوجدانية، و احلس      و مكتسبام استغالل قدرات املتعلمني،    
ه، ىل إدمـاج مكتسـبات    إقدراته تدفعـه     بيداغوجية مالئمة لسن املتعلم و     ضعيات إشكالية  و إجياد
 إىل نيهذا ما حدا بأحـد املـرب   و. لك حيصل التعلم، والتعليم   ذبدراته، وجتنيدها حلل املشاكل و    وق

 »االختراعاحلاجة أم «  على قوهلماقياس»املشكلة أم التعلم «القول بأن 
تلميذ على املشـاركة االجيابيـة،       بيداغوجيا املشكالت حيفز ال    منانطالقا   الدرس بناء إن

 إجراءاتالرغبة يف التعلم الذايت من اجل بناء معارف جديدة، باختاذ           لمي، و إىل التفكري الع  يدفعه  و
 .االكتشافمكنة مث الوصول إىل االستنتاج و احللول املافتراض و، املالحظةعلى تقوم  فعالية أكثر

 التدريس باملقارنة بالكفاءات، هـي طريقـة الوضـعية          ها يف إن الطريقة اليت ينبغي اختيار    
، تهنصورها له بدقة حبيث يشعر بأا مشـكل       تعلم أمام صعوبة معينة تتحداه، و     ملاإلشكالية بوضع ا  

زمة اليت متكنه من حلها فيستخدم كافة قدراته بفعاليـة          ال، باختاذ التدابري ال   اوعليه أن يتخلص منه   
 اإلرشادا على التوجيه و مقتصراألستاذحرية، و يكون دور     جيد خمرجا ملا ينتابه من قلق، و       عساه أن 

 .ماتتذليل العوائق و بناء التعلل
 :أهداف بيداغوجيا املشكالت

التركيز على هذه البيداغوجيا     و حللها، يف حياته سيال من املشاكل جيتهد        اإلنسانيصادف  
سـاعده علـى    يسمح له باكتساب الكفاءات الضرورية اليت ت      و,  املتعلم  قدرات يف التدريس يعزز  

 القادر   التعلم املتعلقة بتكوين اإلنسان السوي     أهدافحتقيق  و خمتلف املتغريات امليدانية     التكيف مع 
 :أيتمن أبرز أهداف تبين هذه البيداغوجيا يف التدريس ما يعلى التكييف والتكيف، و

 التأملو, ةظاكتساب القدرة على املالح• 
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 تنظيمهاوالربط بينهما، ، وتركيبهاالقدرة على حتليل املعطيات، و• 
 النقد املوضوعييت، والقدرة على التعلم الذا• 
 .قواعدها ومبادئها،استنتاج املقارنة بني احللول املختلفة، و• 
 .مع الغريالتعاون مع الفوج التربوي، و• 
  املوضوعية املبنيةاألحكامالقدرة على إصدار • 
 عتماد عليهااالنفس يف بناء املعرفة و حتويلها واكتساب الثقة بال• 
 تنظيم املعطيات واستغالهلا• 
 بري عن املعطيات بدقة والتواصلالتع• 

 
يسمح بتنميـة، القـدرات      التدريس بواسطة املشكالت     أنقصارى القول يف هذا اال      و
 ).مالحظة، حتليل، تركيب، استنتاج تقييم( العلميةالعقلية، و
اليت تلقاها خارج املدرسة يف تطوير كفاءاته       علم بتوظيف مكتسباته املدرسية، و    تسمح للمت و
 .ليت يتطلبها الواقع املعيشالضرورية ا

 : بيداغوجيا املشكالتمنمراحل بناء الدرس انطالقا 
تكوين الفكري  الساهم يف    ي املشكالت،أشرنا إىل أنا تعليم اللغة العربية بواسطة بيداغوجيا         

 .للمتعلم، و مينحه املعارف الضرورية اليت تسمح له حبل مشاكله اليت يواجهها يف حياته اليومية
 مخس مراحل أساسية هي عرب  اإلشكالية طريق الوضعيات نلتدريس عمير او

 : مرحلة اإلثارة و التحفيز-1
تـدفعهم  ري انتباه التالميذ، وتتحداهم و     أو صعوبة واقعية، تث    ،تكون بإثارة مشكلة حقيقية   و

ني، ية املناسبة لقدرات املـتعلم     إجياد الوضع  الب من ط عن حلها، و هذه املرحلة حامسة تت       البحث إىل
 احللّ السليم للتخلص من     م أن ملشكلة املثارة مشكلتهم وتتطلب منه      اميوهلم ليشعرو ومكتسبام، و 

الشعور باملشكلة.( السلبيةاتأثريا( 
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 : مرحلة االستيعاب و الفهم-2
 للمفهوم بتحديد مدلوله الدقيق كما حيـدد العمـل          قصوىيف هذه املرحلة، تعطى أمهية      و
يذ، ليتسىن هلم تفكيك املشكلة إىل عناصرها اجلزئية،        الم ما جيب أن حيققه الت      إجنازه، أو  ،املطلوب

 .مت تركيبها يف هدف واحد، مسعفني بإرشادات األستاذ
 : االستقصاء مرحلة العرض و البناء و -3

               مو تكون بدفع املتعلمني إىل البحث عن احللول املالئمة، مسـتعينني يف ذلـك بتعلمـا 
قـد يـأيت    دئ املساعدة على شرح الصعوبات، و     النظريات واملبا ، و القواعد و   مالسابقة، و جتار  

، مختمينـا اعتمادا علـى    ذكر، و  ، ووجهات نظر خمتلفة استناداً إىل ما      متباينة بفرضيات التالميذ
 .مهارامو
 : مرحلة الضبط و التقومي و استخالص النتائج– 4

، اخلاطئـة  املفـاهيم  عـزل ، و   االنتقاء لةمرح تأيت املمكنة احللول مساع، و   املناقشة بعد
 الظاهرة اللغوية أو يف غريها ويف هذه املرحلة يتم التحقق           استنتاج األحكام العامة اليت تتحكم يف     و
ـ      الفرضيات، أو احللول املقترحة، و    بشكل قطعي من صحة،     و كل تربز احملتويـات التعليميـة بش

لـى   ع مـم  شكل قاعدة أو قانون يع     يتم صوغ التعلمات يف   و) معارف، مهارات، مواقف  ( جلي
بذلك يتمكن املتعلم من التحكم يف الكفاءات القاعدية بانتظام و تدرج تكون            الوضعيات املشاة و  

 يف شكل سلوكيات إجيابية
لكـن   و متعددة، حياته كثرية و   أونشري إىل أن املشكالت اليت تواجه اإلنسان يف دراسته          و

 :ميكن حصرها يف نوعني
 ات البناء املنظم املشكالت ذ-أ
  املشكالت املفتوحة-ب

أوهـي   يف تلك املشكالت اليت يواجهها املتعلم يف مساره الدراسـي            األوليتجلى النوع   و
  الغري  املفتوحة تتضمن إال إجابة واحدة صحيحة أما املشكالت       عادة ال  التعلم، وعوائقه، و   مفاتيح

أساليب، البد أن يدرب األستاذ تالمذته على        و واجهنا عادة يف حياتنا اليومية    املبنية فهي تلك اليت ت    
  النوعنيخطوات حل مشكل و
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