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مقّدمة
أبناءنا  تالميذ الّسنة الّثالثة من الّتعليم المتوّسط.

ــا	 نا	أن	نضــَع	بيــن	أيديكــم	هــذا	الكتــاب	فــي	»الّلغــة	العربّيــة«،	آِمليــن	أن	يكــون	لكــم	رفيًقــا	وِفّيً يُســرُّ
ــم	فــي	مهــارات	الّلغــة	العربّيــة،	واالســتفادة	مّمــا	توّفــره	الّنشــاطات	 ــا	فــي	طريقكــم	نحــو	الّتَحكُّ وســَنًدا	قوّيً
مّيــة	مــن	ُمعاَلجــاٍت،	واالســتزادِة	مّمــا	تتَضّمنــه	الّنصــوُص	المســموعة	والمكتوبــة	ِمــن	معــارَف	 التعلُّ

ــٍم.	 وتوجيهــاٍت	وِقَي
نطَمــُح	أن	يكــون	هــذا	الكتــاُب	ترجمــًة	أمينــًة	للمنهــاج	الّرســمّي	للمــاّدة	فــي	الّطــور	الّثانــي	مــن	مرحلــة	
مّيــة	والّتقويمّيــة	المبثوثــة	فيــه،	والتــي	يتناولهــا	 الّتعليــم	المتوّســط،	مــن	خــال	سلســلة	الّنشــاطات	التعلُّ

التاميــذ	بتوجيــٍه	مــن	األســتاذ	طــوال	الّســنة	الّدراســّية.
يتألـّـف	هــذا	الكتــاب	مــن	ثمانيــِة	مقاطــَع	تعّلمّيــٍة	تامــس	الحيــاة	المدرســّية	واالجتماعيــة	للّتاميــذ	
ــم،	والّرابــع	لإلدمــاج	والّتقويــم	والمعالجــة	 ُينَجــز	كّل	مقطــع	فــي	خــال	أربعــة	أســابيع؛	ثاثــٍة	للّتعلُّ

البيداغوجيــة.
كما	تتوالى	الّنشاطات	-	خال	ُكّل	أسبوٍع	من	أسابيع	الّتعّلم	-	على	الّترتيب	اآلتي:

ــا	فــي	 ــّص	مســموع	يجــده	األســتاذ	مكتوًب ــفوّي«:	حّصــة	أســبوعّية	تتمحــَور	حــول	ن ــر الّش -	»الّتعبي
الّدليــل،	ومســّجا	فــي	القــرص	المضغــوط،	بينمــا	تِجــدون	فــي	الكتــاب	القــدَر	المشــَترَك	مــن	المناقشــة	

الّشــفوّية.
تــان	أســبوعّيتان	متواليتــان	تنطلــق	 -	»القــراءة المشــروحة ودراســة الّنــّص«	و	»قواعــد الّلغــة«:	ِحصَّ

كّل	حّصــة	مــن	الّنــّص	المكتــوب	يقــرأه	الّتاميــذ	ويســتثمرونه	ويتذّوقــون	باغتــه.
ــات	التعبيــر	بصفــة	متدّرجــة	خــال	 ــة	مــن	تقنّي ــّي«:	ِحّصــة	أســبوعّية	تتنــاول	تقنّي ــر الكتاب -	»الّتعبي
ــُه	المتعّلمــون	إلــى	إنتــاج	كتابــاٍت	ُتوافــق	الّنــّص	المكتــوب	الــذي	عاشــوا	فــي	رحابــه	طــوال	 المقطــع،	وُيَوجَّ

األســبوع	الّتعّلمــّي.
ــُص	أســبوٌع	لإلدمــاج؛	ينطلــق	ِمــن	َســَنَدين	أحدهمــا	مســموع	 بعــد	كل	ثاثــة	أســابيع	تعّلمّيــة،	ُيَخصَّ
واآلخــر	مكتــوب،	ويقَطــع	مرحلتيــن	متكاملتيــن	هما	مرحلــة	الّتدريب	على	توظيف	وإدمــاج	التعّلمات،	
ومرحلــة	الّتقويــم	الّنهائــّي	الــذي	يظهــر	ِمــن	ِخــال	إنتــاٍج	فــردّي	هــو	اإلنتــاج	الكتابــّي	الّنهائــّي	ومــن	خــال		

إنتــاج	جماعــّي	هــو	إنجاز	المشــروع.
هــا:	التقويــم	الّتشــخيصّي	قبــل	المقاطــع،	والتقويــم	الّتحصيلــّي	بعدهــا	 هنــاك	ماحــق	بالِكتــاب	أهمُّ
وكذلــك	الّرصيــد	الّلغــوي	الــّذي	اكتســبه	التلميــذ	خــال	الســنة	الّدراســّية،	وتراجــم	موجــزة	لألدبــاء.

نأُمــل	أن	ُيحّقــق	هــذا	الكتــاب	مطالــب	الممارســة	الّصّفّيــة	الّرشــيدة،	بــأن	ُيســاهم	فــي	تحقيــق	الفاعلّية	
ــم	حريــص	علــى	هندســة	الّنشــاط	 ــم	حريــص	علــى	البحــث	واالستكشــاف،	وُمَعلِّ فــي	القســم	بيــن	متعلِّ
مــّي	وتحويــره	باســتمرار.	والّشــكر	موصــول	إلــى	كّل	َمــن	أعــان	علــى	إخراج	هــذا	الكتاب.	 التعليمــّي	التعلُّ

																																												 المشــرف علــى لجنــة التأليــف: واب.		 واهلل	الُمَوفُِّق	للصَّ
ميلود غرمول

مفتش الّتربّية الوطنّية لّلغة العربّية وآدابها
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المقطع الأّول
اآلفات االجتماعّية



  اآْلَن أْسَتِطيُع

المقطع الّثاني           
اإلعـالم والمجتمع

29
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الم والمجتمع
الإع

ا

30

َما َسأَعِرُفُه ِمن ِخالِل النُّصوص

الموضوعات
1. أهمّية	اإلعام	في	المجتمع	عموًما،	و	الوسط	المدرسّي	خصوًصا.

2. الحاجة	إلى	تنويع	وسائل	اإلعام.
3. ضرورة	ترشيد	استعمال	وسائل	اإلعام	الحديثة.

الموارد اللَُّغوّية
1. بناء	الفعل	المضارع.
2. اسم	الفاعل	وعمله.
3. ال	الّنافية	للجنس.

فّنّيات الّتعبير
1. الفقرة	الّتفسيرّية	)1(
2. الفقرة	الّتفسيرّية	)2(
3. الفقرة	الّتفسيرّية	)3(

									

َما َسُأنِتُجُه ُمشاَفَهًة وِكتابًة

ِخالل كل أسبوِع
1.	شرح	قول	مسموع/	تحرير	كلمة	حول	ضرورة	و	أهمّية	اإلعام	لكّل	المجتمعات.

2. نقد	رأي	مسموع/	تحرير	فقرة	حول	أهمّية	تنويع	وسائل	اإلعام.
3. التعبير	عن	رأي/	كتابة	فقرة	تفسيرّية	حول	ضرورة	االستخدام	الوجيه	لإلنترنت.

في نهاية الَمقَطع
ــر	فقــرة	تفســيرّية	مترابطــة	حــول	دور	اإلعــام	فــي	المجتمــع	 •		إعــادة	إنتــاج	خطــاب	مســموع/	تحري
عموًمــا	وفــي	الوســط	المدرســي	خصوًصــا،	موّظفــا	مكتســباتي	خــال	المقطــع	ومراعيــا	الّنمــط	

المناســب.

َما َسُأنِجُزُه

•		أشــارك	مــع	فوجــي	فــي	إنجــاز	المشــروع	المتمّثــل	فــي	تصميــم وتقديــم برنامــج إذاعــي مدرســّي 
مدتــه خمــس عشــرة دقيقة.	

  أتعّلم02   أُْصغي وأحتّدُث

 pميكروفون اإلذاعة المدرسّية
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المقطع الّثالث           
       الّتضامُن اإلنسانيُّ
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َما َسأَعِرُفُه ِمن ِخالِل النُّصوص

الموضوعات
1. قيمة الّتضامن في المجتمعات.

2. تثمين دور الهيئات الفاعلة في مجال الّتضامن.
3. ضرورة المساهمة في العمليات الّتضامنّية.

الموارد اللَُّغوّية
1. اسم الفعل الماضي.

2. صيغ المبالغة وعملها.
3. بناء فعل األمر.

فّنّيات الّتعبير
1. فّنيات الّتقليص والّتلخيص )1(
2. فّنيات الّتقليص والّتلخيص )2(
3. فّنيات الّتقليص والّتلخيص )3(

 

َما َسُأنِتُجُه ُمشاَفَهًة وِكتابًة

ِخالل كل أسبوِع
1.  عــرض العبــارات الهاّمــة مــن خطــاب مســموع/ جــرد قائمــة اقتراحــات حــول أهّمّيــة الّتضامــن فــي 

المجتمــع، ثــم تقليصهــا فــي فقــرة موجــزة.
2.  إنتــاج ُمَلّخــص شــفوّي بطريقــة ربــط األفــكار األساســّية/ تلخيــص مقــال حــول فضــل الجمعّيــات 

الخيرّيــة والمؤسســات الّتضامنّية.
3.  إنتــاج فوجــّي لملّخصــات خطــاٍب مســموع/ انتقــاء مقــال منشــور حــول دور اإلعــام فــي تنشــيط 

الفعــل الّتضامنــّي فــي المجتمــع الجزائــرّي ثــّم تقليصــه مــّرًة، وتلخيصــه أخرى.
في نهاية الَمقَطع

•  إنتــاج الخطــاب المســموع ملّخًصــا/ تلخيــص نــصٍّ تفســيرّي مترابــط حــول األثــر اإليجابــي للّتضامــن 
علــى الفــرد والمجتمــع، موّظفــا مكتســباتي خــال المقطــع ومراعيــا الّنمــط المناســب.

َما َسُأنِجُزُه

•   أشــارك مــع فوجــي فــي إنجــاز المشــروع المتمّثــل فــي إنشــاء صفحــة تضامــن مــع ُمعــاق علــى 
شــبكة الّتواصــل االجتماعــّي. 

  أتعّلم   أُْصغي وأحتّدُث

p تلميذ من ذوي االحتياجات اخلاصة في مخبر اإلعالم اآللي



03

69

  اْلَن أْسَتِطيُع

المقطع الّرابع
ُشعـوب العاَلـم
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َما َسأَعِرُفُه ِمن ِخالِل النُّصوص
الموضوعات

1. الحكمة من تنّوع الّشعوب و األمم.
2. ضرورة الّتواصل بين الّشعوب.

3. سبل الّتعارف بين الّشعوب.

الموارد اللَُّغوّية
1. الّشرط وأركانه.
2. اسم فعل األمر.

3. نصب الفعل المضارع بــ )أن( المضمرة.

فّنّيات الّتعبير
1. فّنّيات الّتوسيع )1(.
2. فّنّيات الّتوسيع )2(.
3. فّنّيات الّتوسيع )3(.

َما َسُأنِتُجُه ُمشاَفَهًة وِكتابًة

ِخالل كل أسبوِع
1.  شــرح قــول مســموع/تحرير فقــرة حــول دور الّرحــات المدرســّية فــي اكتشــاف عــادات وتقاليــد 

مختلــف مناطــق الجزائــر.
ــة  بــوع الفّنّي ــر فقــرة موّســعة تتضّمــن شــرًحا للطُّ 2.  التوســيع بالستشــهاد لمقطــع مســموع/ تحري

ــة ألحــد المجتمعــات اإلنســانّية.  والّتراثّي
3.  الّتوســيع بالّتعليــل لخطــاب مســموع/ تحريــر نــّص يتضّمــن شــرح فوائــد الّســفر، ووســائل 

الّتعــارف بيــن الّشــعوب.
في نهاية الَمقَطع

•  إلقــاء خطــاب ُمســَهب/ بنــاء نــّص تفســيرّي منســجم حــول تظاهــرة عالمّيــة تجمــع بيــن الّشــعوب 
وتؤلـّـف بينهــا، موّظفــا مكتســباتي خــال المقطــع و مراعيــا الّنمط المناســب.

َما َسُأنِجُزُه 

•  أشــارك مــع فوجــي فــي إنجــاز المشــروع المتمّثــل فــي عــرض برنامــج زيــارة ســياحّية بالجزائــر 
لصديــق أجنبــّي. 

  أتعّلم   أُْصغي وأحتّدُث

p شعار القرية الكونية
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 عراقة أهل الّصين - ابن بّطوطة

الّســياحة نافــذة نطــّل مــن خاللهــا علــى 
عــادات الّشــعوب وتقاليدهــا الّراســخة، وهــي 
ــالل  ــن خ ــا، وم ــاون بينه ــارب وتع ــيلة تق وس
ــعوب   ــة الّش ــي ضياف ــش ف ــالت نعي أدب الّرح
مســتمتعين بســحر موروثها  وتنــّوع طبوعها.  
الِخطــاب المســموع  إلــى  ِبتركيــز  - أصــِغ 
لُتجيــَب  المناســبة،  ْل رؤوس األقــالم  وســجِّ

عــن األســئلة:

أفهم وأناقش
1. ما سبب استتباب األمن بباد الّصين.كما أّكد الّرّحالة )ابن بطوطة(؟

2. اشُتِهَر أهُل الّصين بالختراع والبراعة في الّصناعات مْنُذ القديم، اذكر أهّم صناعاتهم قديما.
3. بماذا كانت تتعامل الّشعوُب قديًما في البيع والّشراء؟ هات مثال؟

4. ُأوِلَع أهُل الّصين بالّتصوير وبرعوا فيه...هات من الّنّص مايدّل على ذلك.
5. ُصغ الفكرة العاّمة للخطاب المسموع.

أنتج مشافهة
سمعَت في الِخطاب: »وأّما الّتصويُر فال ُيجاريهم أَحٌد في إحكامه...«.

-  ِاشــرْح هــذا القــول، واستشــِهْد علــى صّحتــه مّمــا ســمعَت، ثــّم اعِرْضــُه علــى زمائــك بلغــٍة 
ســليمة وأداٍء حَســٍن.

ُجِبــَل اإلنســاُن منــذ القديــم علــى حــّب الّترحــال واألســفار البعيــدة؛ رغبــة فــي الّطــاع 
وطلــب العلــم وأخــذ العبــرة.

-   اســتعن بنــّص )أرخبيــل البراكيــن والعطــور( لتعــرف أّن الّســياحة بّوابــة إلــى معرفــة 
الّشــعوب، وتقاليدهــا، وأنمــاط عيشــها والّطــاع علــى تاريخهــا  وَدور  عــادات 

»أدب الّرحــالت« فــي تســجيل ذلــك.

ُأحّض

04   أُْصغي وأحتّدُث   أتعّلم

p سور الصني العظيم
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المقطع الخام�س           
كُنوُلوجيُّ ُم التِّ اْلِعْلُم والّتقدُّ
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َما َسأَعِرُفُه ِمن ِخالِل النُّصوص

الموضوعات
1. الّتقّدم التكنولوجّي سالح ذو حّدين.

2. الّدور اإليجابّي لإلنترنت في مجاالت الحياة.
3. تفعيل الجانب اإليجابي للعلم و التكنولوجيا بالتزام األخالق.

الموارد اللَُّغوّية
1. أفعال الّشروع.

2. الّصفة المشّبهة باسم الفاعل وعملها.
3. أدوات الّشرط الجازمة )1(.

فّنّيات الّتعبير
1. الِحَجاج )1(.
2. الحجاج )2(.
3. الحجاج )3(.

p مجلة مدرسية حائطية بحاجة إلى تصميم حاسوبي

َما َسُأنِتُجُه ُمشاَفَهًة وِكتابًة

ِخالل كل أسبوِع
1. عرٌض ُمقِنٌع لمقطع مسموع/تصميم فقرة حجاجّية حول الوقاية من مخاطر الّرّش الكيميائي.

2.  تعليــقٌ علــى مقطــع مســموع مــع الّتعليل/تحريــر فقــرة حجاجّيــة حــول دور التراســل االلكترونــي 
بيــن إدارة المتوســطة وأوليــاء التالميــذ.

ــة حــول  ضــرورة الجمــع بيــن  3.  مناقشــة مدعومــة بالّدليــل لمقطــع مســموع/كتابة فقــرة حجاجّي
االجتهــاد فــي الدراســة واألخــالق.

في نهاية الَمقَطع
• عــرض خطــاب حجاجــّي/ تحريــر نــّص حجاجــّي منســجم حــول مقولــة: »العلــم ســاح ذو 
حديــن«، أو مقولــة أخــرى تتعّلــق بالعلــم وثمــاره، موّظفــا مكتســباتي خــالل المقطــع ومراعًيــا 

الّنمــط المناســب.

َما َسُأنِجُزُه 

• أشارك مع فوجي في إنجاز المشروع المتمّثل في التصميم الحاسوبّي لمجّلة المتوّسطة. 

  أتعّلم   أُْصغي وأحتّدُث
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  اْلَن أْسَتِطيُع

المقطع ال�ّساد�س           
ث البيئّي        الّتلوُّ



ّي
ث البيئ

الّتلوُّ
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َما َسأَعِرُفُه ِمن ِخالِل النُّصوص

الموضوعات
1. خطورة الّتلّوث و آثاره المدّمرة.

2. سبل مقاومة الّتلّوث و الّتقليل من مخاطره.
3. نشر الوعي البيئي في الوسط المدرسّي.

الموارد اللَُّغوّية
1. أفعال المقاربة.

2. اسم الفعل المضارع.
3. أدوات الّنداء.

فّنّيات الّتعبير
1. الّروابط الّنّصية )1(.
2. الّروابط الّنّصية )2(.
3. الّروابط الّنّصية )3(.

َما َسُأنِتُجُه ُمشاَفَهًة وِكتابًة

ِخالل كل أسبوِع
1. إنتاج ِخطاب/ نّص مترابط فيه تفسير وحجاج حول خطورة الّتلّوث البيئي.

َنها الخطاب المسموع/تأليف نّص تفسيرّي حول الوقاية من مخاطر الّتلّوث. 2. مناقشة فكرة تضمَّ
ــُبل الكفيلة  3. شــرح وتعليــل فكــرة ورَدت فــي الخطــاب المســموع/تأليف نــّص حجاجــّي حول السُّ

بالَحــّد مــن انتشــار الّتلّوث.
في نهاية الَمقَطع

• إنتــاج ِخطــاب / نــّص حجاجــّي تفســيرّي حــول الطريقــة المثلــى لالحتفــال باليــوم العالمــي 
للبيئــة، موّظفــا مكتســباتي خــالل المقطــع و مراعيــا الّنمــط المناســب.

َما َسُأنِجُزُه

ــطة  ــنوّي للمتوّس ــرض الّس ــراء المع ــي إث ــل ف ــي إنجــاز المشــروع المتمّث •  أشــارك مــع فوجــي ف
ــة.  بركــن حــول البيئ

   أتعّلم   أُْصغي وأحتّدُث

p رمز لنقاء البيئة
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بيئتنا مهددة - أنور الياسين 

كنــَت دائــم المشــاركة فــي حمــات الّتنظيــف التــي تقــوم بهــا بعــض جمعيــات المجتمــع 
المدنــّي، وكنــَت فــي كل مــّرة تتمّنــى لــو تجــدون المحيــط نظيًفــا.

- أصغ بوعي إلى الخطاب، وسّجل رؤوس أقام كي ُتجيَب عن األسئلة.
أفـهم وأنـاقـش

1.ما الّشيء الّذي جعل هذا الِقْرَد يهجم على اإلنسان؟ 
2. برأيك، هل هذا الخطر يمتّد إلى الِقَرَدِة فقط دون غيرها؟ وّضح المسألة أكثر؟

3.  اذكــر أهــّم مظاهــر االعتــداء علــى البيئــة مــن 
خــالل مــا ســمعت؟ 

4.  ورد فــي الخطــاب التســاؤل اآلتــي: »أليــس هــذا 
األمــر مفزعــا؟ مــا الّداللــة الّتــي يحملهــا هــذا 

ــؤال برأيــك؟ الّس
الحقائــق  ســرد  علــى  الّنــّص  5.  اعتمــد صاحــب 
قْصــَد تصويــر خطــورة الموقــف، اذكــر بعضهــا.

أنتج مشافهة 
دة  -  بنــاء علــى مــا فهمــَت مــن الخطــاب المســموع، أْلــِق كلمــة تناقــش فيهــا األخطــار المهــدِّ

للبيئــة، وادعــم مــا تقــول باألدلّــة.  

ــطة(  ــا بخصــوص الّتحضيــر إلعــداد )معــرض المتوّس    وضعــْت إدارُة المؤّسســة إعالن
فــي إطــار االحتفــال باليــوم العالمــّي للبيئــة .

- استعن بالّنّص )عدّو البيئة( للبدء في عملّية الّتحضير.

أُحّض

06   أُْصغي وأحتّدُث    أتعّلم

pمن مظاهر التلوث البيئي
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المقطع ال�ّسابع
الّصناعات الّتقليدّية



ت الّتقليدية
ال�ّصناعا
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07
َما َسَأعِرُفُه ِمن ِخالِل النُّصوص

الموضوعات
1. دور الّصناعات الّتقليدّية في الحفاظ على قيم الوطن.

2. دور المرأة الجزائرّية في الحفاظ على الموروث الّثقافّي.
3. الحّث على االعتزاز بالمنتج الوطنّي الّتقليدّي.

الموارد اللَُّغوّية
1. أدوات الّشرط الجازمة 2.

2. أفعال الّرجاء.
3. أنواع المنادى.

فّنّيات الّتعبير
1. الّتعبير عن الرأي )1(.
2. الّتعبير عن الرأي )2(.
3. الّتعبير عن الرأي )3(.

َما َسُأنِتُجُه ُمشاَفَهًة وِكتابًة 

ِخالل كل أسبوِع
1. عرض مقارنة مقنعة / كتابة نّص حجاجّي حول تثمين الحرف الّتقليدّية.

2. الّتدليل على فكرة مسموعة/ مقروءة حول فوائد الحرف الّتقليدّية.
3.  الّتعليــق علــى رأي مســموع / إنشــاء نــّص حجاجــّي حــول دور األســرة الجزائرّيــة فــي دعــم اإلنتاج 

المحّلي.

في نهاية الَمقَطع
• مناظرة بين األفواج / إنتاج نّص حجاجّي حول فضل الّصناعات اليدوّية، موّظفا مكتسباتي.

َما َسُأنِجُزُه   

•  أشــارك مــع فوجــي فــي إنجــاز المشــروع المتمّثــل فــي رســم خريطــة النتشــار الّصناعــات 
الّتقليدّيــة فــي الجزائــر. 

  أتعّلم   أُْصغي وأحتّدُث

p الّصناعات الّتقليدّية في أدرار  
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المقطع الـّثـامن
  الِهْجرة الّداخلّية والخارجّية
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08
الَحَدُث الَعظيم – شوقي أبو خليل

الهجــرة النّبويــة نقطــة تحــّول فــي تاريــخ اإلســالم بيــن عهــد الّضعف والمعانــاة، وعهــد المنعة 
ــرت الهجــرة مجــرى التاريــخ، وحملــت فــي طياتهــا معانــي الّتضحيــة  وقــوة الجانــب. لقــد غيَّ

بــر، واإليمــان الّصــادق. والصَّ
- أصغ بتأّمل إلى الخطاب وَسّجل رؤوس األقالم المناسبة:

أفهم وأناقش
1. لماذا كانِت الهجرُة  الّنبوّيُة حدثا عظيما في الّتاريخ؟
2. وّضح حياة الجهالة الّتي فّر منها المسلمون بدينهم.

3.كان للمسلمين واقع جديد ِبَداِر الهجِرة، ِصْف هذا الواقع.
4.  إّن الهجرة تضحّيٌة وفداٌء. تحّدث عن تضحّية الّنبي ملسو هيلع هللا ىلص والّصحابة في الهجرة المباركة.

5.  عّلــِل الحكمــَة مــن هجــرة الّنبــيملسو هيلع هللا ىلص والّصحابــة ســّرا، موّظفــا عبــارات علــى المنــوال: »إّن ... 
ــا ...«. ألّن ... وكّل م

أنتج مشافهة
- اعتمــادا علــى رؤوس األقــالم المســّجلة، والمناقشــة الجاريــة. أعــد صياغــة الفقــرة الّثانيــة مــن 

الخطــاب بأســلوبك.

َلت ِقَيًما رائعة. عرَفــْت هجــرة الّنبــّيملسو هيلع هللا ىلص كثيــرا من األحداث الّتي ســجَّ
 - ِاقــرأ قصيــدة )نــور الهجرة( للّتعــرف إلى مزيد منها.

أُحّض

08   أُْصغي وأحتّدُث أكُتُب
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