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  :مقدمــــة
طات 2222/2222ضمانا لجودة الّتعليم وتحسين األداء التربوي والبيداغوجي خالل الّسنة الّدراسّية 

ّ
ربية الوطنّية على إعداد املخط

ّ
، عملت وزارة الت

زمة لتنصيب الكفاءات املستهدفة وإنمائ
ّ

مات قصد تنظيم وضبط عملّية بناء وإرساء وإدماج وتقويم املوارد الال
ّ
ة الّتعليم ها لدى تالميذ مرحلالّسنوّية للّتعل

طات هي أدوات عمل مكّملة للّسندات املرجعية املعتمدة )املناهج والوثيقة املرافقة( يتوّجب مراجعتها وتح
ّ
ب ينها حتى تستجيياملتوّسط. إّن هذه املخط

مي.ملختلف املستجّدات التنظيمّية والبيداغوجّية بغرض تيسير وقراءة وتنفيذ املنهاج وتوحيد مضامي
ّ
 ن املقطع الّتعل

التي  (covid 19)بناء على قرار العودة التدريجية لنظام الّتمدرس العادي بعد أكثر من سنتين من نظام التمدرس االستثنائي بسبب جائحة كورونا           

طات الّسنوية لبناء 
ّ
ربويين املخط

ّ
ساعي الّتعلمات لهذه السنة الدراسية تتناسب مع الحجم المّست بالدنا، تضع وزارة التربية الوطنية بين أيدي املمارسين الت

 السنوي املتاح لكّل ماّدة تعليمّية. 

طات السنّوية من تدابير وتوجيهات منهجية وبيداغوجية، والرجوع إليها كلما د وعليه،         
ّ
ت عفإنه يتعّين على الجميع قراءة ووعي ما ورد في هذه املخط

ل املفتشين ومرافقة األساتذة لتعديل أو تكييف الوضعّيات بما يرونه مناسبا لتحقيق الكفاءات املستهدفة.
ّ
 الحاجة، مع إمكانية تدخ
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 -الطور الثاني-الكفاءات المستهدفة في منهاج مادة اللّغة العربيّة للتّعليم المتوّسط 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 م 3سسيرورة المقطع التعلّمي:

  )اء الموارد الموضحة استدع لتوجيه التعلمات خالل المقطع التعلمي وتقتضي: وهي وضعية يبنيها األستاذيستهل كل مقطع بوضعية مشكلة انطالقية )الوضعية األم

 ، ويتم تسيير نمو التعلم في شكل أنشطة ومهمات.والمواقف، والكفاءات العرضية(المنهجية، القيم و في مخطط التعلمات )الموارد المعرفية

 

 منهجية تناول المقطع في أسابيع التعلم:

 تفسيرية، و يتناول في بداية األسبوع البيداغوجي ويستهدف كفاءة اإلصغاء والتحّدث حيث يستمع إلى خطابات حجاجية: وإنتاجه ميدان فهم المنطوق

 وضعيات تواصلية دالّـة.ويفهم معاني الخطاب ويتفاعل معه ثّم يعيد إنتاجه مشافهة بلغة سليمة في 

 :وإنتاجه المنطوق فهم

 

 السنتان الثانية والثالثة(الثاني )ملمح خروج المتعلم من الطّور 

 الكفاءة الشاملة  

 الثاني للطور  

قّل عن مائتّي ت األنماط، الفي نهاية الطور الثاني المتوّسط، يتواصـللل التلميب بلغة سليمة، ويقـللرأ قراءة تحليلية واعية ن وصا مختلفة 

 .كلمة، وينتجها مشافهة وكتابة موظّفا رصيده اللغوي، مستعينا بمختلف الوسائل في وضعيات تواصلية دالّـة

الكفاءة الختامية في فهم 

 المنطوق
    الخطاب المنطـللللللللول ويتفاعل معه وينتجه مشللافهة بمختلف األنماط  مضللمو  منسللجمة، ويفهممشللافهة بوعي ولغة ل يتواصلل :1ك خ

 ( في وضعيات تواصلية دالّـة.والحجاجي)مع التركيز على النمط الحواري والتوجيهي والتفسيري 

 فهم المكتوب 
      أ قراءة تحليلية ن للللوصللللا نثرية وشللللعرية، متنوعة األنماط ال تقّل عن مائتّي كلمة مشللللكولة جزئيا، ويلّخ للللها ب سلللللوبه : يقر2ك خ

 ي وضعيات تواصلية دالّة.والحجاجي( ف)مع التركيز على النمط الحواري والتوجيهي والتفسيري 

 إنتاج المكتوب
تراوح ، ت(والحجاجيعلى النمط الحواري والتوجيهي والتفسيري )مع التركيز ط ينتج كتابة ن وصا منسجمة متنّوعة األنما :3ك خ 

 ، بلغة سليمة، في وضعيات تواصلية دالّة.سطرا 11و 12بين 

 الطور الثاني  ورالطّ 

 الّسنة الثانيّة والثالثة من التّعليم المتوّسط نةالسّ 

 م/ الحجاج والتّفسير3س –م/ الحوار والتوجيه  2س المستهدفمط النّ 
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يدعو  التي ةالفكر صحة تثبت وبراهين أدلة على يشتمل بحيث، ةإلثارة السامعين وتوجيه عواطفهم وجعلهم أكثر استجاب ال وت،بجهارةهو إلقاء نص  

 منالعن رهبا و قها،لتحقي فال يسعى تنفّب أ  يعنيه ال ولكن ما، بفكرة يقتنع قد السامع االستمالة أل  المنطول عن ر في يتوافر المرسل، ويجب أ  إليها

سيلة للتعبير أداة من أدوات عرض األفكار وشرحها ونقدها والتعليق عليها وو وهو إلى ذلك من المطلوب، الغرض يحقق ألنه عناصر المنطول أهم

هو أداة وعن األحاسيس وإبداء الرأي وت وير المشاعر. كما أنه يحقق حسن التفكير وجودة األداء عن طريق اختيار األلفاظ وترسيخها والربط بينها. 

 التعبير الوظيفي، والتعبير اإلبداعي". إرسال للمعلومات واألفكار ويتخب شكلين"

  ن وصا نثرية وشعرية متنوعة األنماط قراءة تحليلية واعية ويعبر عن  أيقر ودراسة النص + ظواهر لغوية(:ميدان فهم المكتوب )قراءة مشروحة

 فهمه لمضمونها وي در في ش نها أحكاما.

 اللغوية  هيغلب عليها النمطا  الحجاجي والتفسيري ويوظف مكتسبات ن وصا منسجمة متنّوعة األنماط بلغة سليمةكتابة، : ينتج ميدان إنتاج المكتوب

 .اسطر 44ال تقّل عن والبالغية والتقنية ويضمنه قيما ومواقف مناسبة للموضوع 

 

 منهجية تناول المقطع في األسبوع الرابع:

 حيحها ويتم ت ة إدماج لتقويم مستوى الكفاءة خالل المقطع التعلميوضعيوالمعالجة )حّ تا (، األولى القتراح ابع للتقويم يخ ص األسبوع الرّ 

ستعمال اال –الوجاهة والمالءمة )والح ة الثانية تخ ص لمعالجة النقائص واالختالالت على مستوى التحكم في المعايير ، باعتماد شبكة المعايير

 الجودة واإلبداع(. –االنسجام والترابط  –السليم للغة 

 
 

 : من التّعليم المتوّسط الثالثةالكفاءات المستهدفة في ماّدة اللّغة العربيّة للّسنة  -1
 وينتج. همهاجزئيا ويف مشكولة متنوعة األنماط واعية ن وصا تحليلية منغمة مسترسلة قراءة ويقـرأ عربّي، مركبة بلسا  وضعيات في مشافهة يتواصل :الكفاءة الّشاملة

 .دالـة تواصلية وضعيات اللغوي، في رصيده موظفا كتابية منسجمة ن وصا
 الكفاءات الختاميّة الميادين

فهم المنطول 

 وإنتاجه

 محـترما شفهية خطابات وينتج.  معه ويتفاعل متنوعة، أنماط من المنطول الخطاب مضمو  ويفهم منسجمة، ولغة عربيّ  مشافهة بلسا  يتواصل

 .دالّة تواصلية وضعيات في الكلمة، تناول أساليـب

 فهم المكتوب
 ها،ومضمون لمعانيها فهمه عن ، ويعبّرالوقف عالمات محترما األنماط، متنوعة وشعرية، نثرية واعية ن وصا تحليلية منغمة مسترسلة قراءة يقرأ

 .جزئيا مشكولة كلمة وعشرين مئتي عن تقـلّ  ال ب سلوبه، ويلّخ ها

 اإلنتاج الكتابي
 تواصلية وضعيات في سطرا، 44 عن تقلّ  ال الحجاج التفسير نمطي خطاطة في التحكم مع سليمة، بلغة األنماط متنّوعة منسجمة ن وصا كتابة ينتج

 .دالّة
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 :الّسيرورة المنهجيّة لبناء موارد الكفاءات وإرسائها وإدماجها وتقويمها باستخدام بيداغوجيا المقاطع التّعليميّة التّعلّميّةــ  2

 
 لبيداغوجيّة للمقاطع التّعليميّةالهيكلة ا

 التّعلّميّة

 مالحظات الوظيفة

 يتّم التّكفّل بالقيم والمواقف والكفاءات العرضيّة   م( .األعيّة مشكلة انطالقيّة )الوضعيّة استهالل كّل مقطع بوض وضعيّة االنطالق

 من خالل سياقات الوضعيّات.

  تسللللللتهّل عمليّة التقويم بحّل الوضللللللعيّة االنطالقيّة

 موارد.اللمعرفة مدى تملّك المتعلّم 

  االختالالت المسّجلة.تُعالَج 

 بناء الموارد المعرفيّة والمنهجيّة والقيميّة للمقطع. وضعيّات بسيطة

 وضعيّات تقويميّة مرّكبة 
 إرساء الموارد المعرفيّة والمنهجيّة والقيمية للمقطع وإدماجها.

 تقويم مدى التّحّكم في موارد المقطع واستثمارها.

 

 :معايير التّقويمــ  3

 

 :الّسيرورة المنهجيّة لبناء التّعلّمات وإرسائها وإدماجها وتقويمها حسب الفصول - 4

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 تقويم مدى إنماء الكفاءات وتحقيقها. مدى اكتساب المواردتقويم 

 .اكتساب معارف 

 .توظيف معارف 

 .اكتساب قيم واتّخاذ مواقف 

 .الوجاهة 

 .االستعمال الّسليم لألدوات 

 .االنسجام 

 . اإلتقا 
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 الفصل األّول
 المستوى المستهدف من الكفاءة الشاملة

 :المستويات المستهدفة من الكفاءات الختاميّة الميادين
 ي غي إلى خطابات تفسيرية، يدرك مضمونها ويعيد إنتاجها بلغة سليمة   فهم المنطول وإنتاجه

 يفهم معناها ، مثريا رصيده اللغوي ، مستنبطا ظواهرها اللغوية . مشكولة جزئيا،يقرأ قراءة مسترسلة ومعبرة ن وصا شعرية ونثرية تفسيرية  المكتوب.فهم 

 يّحرر بمنهجية فقرة تفسيرية مترابطة ذات أنماط مكتسبة سابقا، بلغة سليمة موظفا قيما اجتماعيّة. اإلنتاج الكتابي.

 ُينَجز في األسبوع األول من السنة الدراسية من أجل تقويم مكتسبات المتعلمين القبلية لتشخيصها و تثبيتها بغية إرساء موارد جديدة . الّتقويم الّتشخيصي: 

رقم 

 المقطع
بالبناء  هيكلة الموارد المعرفية المستهدفة

 واإلرساء واإلدماج

 للمقاطعتوجيهات بخصوص أنماط الوضعيات المكونة 

 التعليمية /التّعلميّة

معايير ومؤشرات لتقويم مدى تملّك 

 الموارد وإنماء الكفاءات

تقدير الحجم 

 الزمني

ع 
ط

مق
ال

1
1

  
ية

ع
ما

جت
ال
 ا
ت

فا
آل

 ا
/

 

 ستهدفة(:الم المواردفهم المنطوق ) -

 اآلفات بعض تتناول تفسيرية منطوقة خطابات ـ

 تتضمن الغّش، –التدخين  -منها االجتماعية

 .الشفوي الخطاب قواعد

 :االنطالقيّة الوضعيّة بخصوص  -
تنتقى الوضعيّة في سياق المقطع )اآلفات االجتماعيّة( وتكون من اهتمامات 

 المتعلم وذات داللة.

  من خالل الخطابات المسموعة والنّصوص المكتوبة، :المهمات

 المدرسيّ  الوسط وعلى عموما المجتمع على االجتماعية اآلفات خطورة يبين

 .خصوصا
 .القاتلة اآلفات هذه من للوقاية المختلفة العلوم تجنيد

 (أنموذجا الغش) المتوّسطة مستوى على اآلفات محاربة في يساهم

 المدرجة الموارد بتوظيف( وكتابة مشافهة) تفسيرية خطابات ينتج

 واإلرساء واإلدماج والتّقويم، فيها: البناء وضعيات

 مضمون المنطوق.يستمع بوعّي، ويفهم  -

 يتدّرب على القراءة الّصامتة الواعيّة. -

 يوظّف المعطيات اللّغوية المستهدفة في المقطع. -

يدمج مكتسباته )المعرفية والمنهجية والقيميّة( في منتجه الّشفهي والكتابّي،  -

 يتناول فيه آفة اجتماعية

 

يبني خطابا شفهيّا معتمدا على رؤوس 

 األقالم

 

ساعة 11

 بناء تعلمات

 

 إدماج 2+
 

 المواردفهم المكتوب ) -

ستهدفة(:الم

 

 (وشعرية نثرية) سردية نصوص
 بعض تتناول( وشعرية نثرية) تفسيرية ن وص

االجتماعية اآلفات  

التفسيري النصّ  خطاطة ــ  

السكو – الضم– الفتح :على الماضي الفعل بناء ــ  

 عالمات الوقف. -

 المعاني حروف بعض –

 ستهدفة(:الم الموارد)اإلنتاج الكتابي 
 (اموالخت المقّدمة )روابط الكتابي التحرير فنّيات -

ريّة رة تفسيتحرير فق -خطاطة النّمط التّفسيري ــ
 تتضّمن آفة اجتماعيّ 

 

 

 

 وجهرية واعية، صامتة قراءة يقرأ -

 .مسترسلة

 للنّصّ  اللغوية القرائن يكتشف -

 التفسيري

 

 موّظفا تفسيريا نّصا المتعلّم يحّرر-

 .والقيمية اللّغوية مكتسباته

ّّ  وضوابط التعليمات احترام  ةالخّط
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 :المستويات المستهدفة من الكفاءات الختاميّة الميادين
  .سليمة بلغة إنتاجها يعيديحدد أفكارها،  تفسيرّية، خطابات باهتمام إلى يصغي فهم المنطول وإنتاجه

 .والّصرفّية اللغوية ظواهرها مستنبطا نصوصا تفسيرّية مشكولة جزئيا، يحدد فكرتها العامة  ، ومعبرة مسترسلة قراءة يقرأ المكتوب.فهم 
 تبرز دور اإلعالم في المجتمع. قيما موظفا سليمة بمنهجّية فقرة تفسيرّية مترابطة بلغة يّحرر اإلنتاج الكتابي.

رقم 

 المقطع
 المعرفية المستهدفةهيكلة الموارد 

 بالبناء واإلرساء واإلدماج

 توجيهات بخ وص أنماط الوضعيات المكونة للمقاطع

 التعليمية /التّعلميّة

معايير ومؤشرات لتقويم مدى تملّك 

 الموارد وإنماء الكفاءات

تقدير الحجم 

 الزمني

ع 
ط

مق
ال

1
2

 
ع
تم

ج
لم

وا
م 

ال
ع

إل
 ا
/

 

. 
 ستهدفة(:الم المواردفهم المنطوق ) -

 عليها يغلب متنّوعة منطوقة خطابات ـ  ـ 

 مرتبطة ن وص على باالعتماد تّفسيرال

                                                    والمجتمع باإلعالم
 

 : االنطالقيّة الوضعيّة بخصوص  -
 اتاهتمام من )اإلعالم والمجتمع( وتكو  المقطع سيال في الوضعيّة تنتقى

 .داللة وذات المتعلم
من خالل الخطابات المسموعة والنّ وص المكتوبة، _  المهمات: 
 يميّز بين اإليجابّي والسلبّي من وسائل اإلعالم في المجتمع. -

 .يُحّدد أخطار وسائل اإلعالم ويوجه زمالءه لتجنّبها 

 )يُنشط رفقة زمالء القسم وسيلة إعالمية فّعالة )نموذجية 

   بتوظيف الموارد المدرجة ة وكتابة()مشافه تفسيريّةينتج خطابات 

 

 واإلرساء واإلدماج والتّقويم، فيها: البناء وضعيات

 يستمع بوعي إلى خطابات عن وسائل اإلعالم. -

 يتدّرب على القراءة الجهرية المسترسلة. -

 يثري معارفه عن دور وسائل اإلعالم في حياة المجتمع. -

 يستثمر الموارد اللّغويّة . -

 مكتسباته المعرفيّة والمنهجيّة والقيميّة في منتجه الكتابّي.يدمج  -

 

 
 المقاطع الّدالة على التّفسير  يحّدد -
 

ساعة  11

 بناء تعلمات

 

 إدماج 2+
 

 ستهدفة(:الم المواردفهم المكتوب ) -
 يغلب ونثرية شعرية متنوعة ن وص -

 .والمجتمع اإلعالم حول التّفسيريّ  نمط عليها
  تّفسيرّي.ال النصّ  خطاطة ـــ
 على – الفتح على: المضارع الفعل بناء -

  .السكو 
 .عمله – صياغته: وعمله الفاعل اسم ــ
 إعراب – تعريفها: للجنس النافية"  ال" ــ

 .وخبرها اسمها

 
 
سللللللليملللة يحترم فيهلللا  قراءة النص يقرأ -  

 عالمات الوقف.
 
 

 .                   الموضوع تعليمة يحترم  -

  ــستهدفة(:الم الموارد) اإلنتاج الكتابي - .تّفسيريّ ال النّصّ  بناء يراعي - 
 خطاطة النّمط التّفسيرّي.

 أنوا ع التّفسير. ــ

انتاج فقرة تفسيرية عن شبكات التّواصل  -

 االجتماعّي.
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 المخططات السنوية

 

 

 :المستويات المستهدفة من الكفاءات الختاميّة الميادين
  .سليمة بلغة إنتاجها يعيد يفهم معناها العام وخطاطة الّنمط الحجاجي فيها، حجاجية تفسيرية، خطابات بتركيز إلى يصغي المنطول وإنتاجه فهم

 . والّتفسيرويحدد القرائن اللغوية للحجاج   ، يفهم معناها جزئيا ، مشكولة حجاجية تفسيرية نصوصا ومعبرة مسترسلة قراءة يقرأ فهم المكتوب.
 .  يرغب فيها على الّتضامن اإلنساني  قيما موظفا سليمة تفسيرية مترابطة بلغة حجاجّية بمنهجّية فقرة يّحرر اإلنتاج الكتابي.

رقم 

 المقطع
ناء بالب هيكلة الموارد المعرفية المستهدفة

 واإلرساء واإلدماج

 توجيهات بخ وص أنماط الوضعيات المكونة للمقاطع

 التعليمية /التّعلميّة

معايير ومؤشرات لتقويم مدى تملّك 

 الموارد وإنماء الكفاءات

تقدير الحجم 

 الزمني

ع 
ط

مق
ال

1
3

 / 
ي 

ان
س

إلن
 ا
ن

ام
ّض

لت
ا

  

 
 ستهدفة(:الم المواردفهم المنطوق ) -

 عن حجاجية و تفسيرية متنّوعة منطوقة خطابات 

اإلنساني التّضامن . 
 .اإلنساني التّضامن حول

 

 : االنطالقيّة الوضعيّة بخصوص  -
تنتقى الوضللللعيّة في سلللليال المقطع ) من التّضللللامن اإلنسللللانّي(  وتكو  من  

 اهتمامات المتعلم و ذات داللة.

 من خالل الخطابات المسموعة والنّ وص المكتوبة:: المهمات

 يبيّن قيمة التّضامن في المجتمع. -

 يثّمن دور الجمعيات. -

 داخل مؤسساتهم.ينظم عمال ثضامنيّا  -

 يلّخص مشافهة وكتابة نمّ ا تفسيريّا.

 يقف على جوانب من عظمة الرسول وعظماء اإلنسانية. -

 يبرز مواطن االقتداء بعظماء اإلنسانية في واقعه المعيش. -

ينتج )مشافهة وكتابة( خطابات ونّ وصا حوارية توجيهية يُدافع فيها عن 

 عظيم من العظماء

 :والتقويم فيهاوضعيات البناء واإلرساء و اإلدماج، 

 ي غي بوعي ويفهم مضمو  الخطاب. -

 يتدّرب على استخالص القيم االجتماعيّة من النّّص. -

 يرسي الموارد اللّغوية المكتسبة بتوظيفها شفيا وكتابيّا. -

  يدمج مكتسباته المعرفيّة والمنهجيّة والقيميّة لتحرير نّص تفسيرّي

 شاط جمعيّة خيريّة.عن ن

  

 
 

 يبدي موقفه من نشاط الجمعيات الخيريّة.

ساعة  11

 بناء تعلمات

 

 إدماج 2+
 

 ستهدفة(:الم المواردفهم المكتوب ) -
 عليها يغلب ونثرية شلللللعرية متنوعة ن لللللوص  

 .والحجاج التفسير
 الحكم+ التعريف: الماضممي الفعل اسممم ـلللللللـلللللللـللللللل

  اإلعرابيّ 
  -فعول -فّعال) أوزانها: وعملها المبالغة صيغ ـللـللـلل

  عملها( + فِعل   – مفعال -فعيل
 حبف على- السكو  على :األمر فعل بناء ـــ

   النو  حبف على-العلة حرف

 

 لويحلّ  سليمة مت نية قراءة النصّ  يقرأ

                    .مضمونه

ي وغ قيمة اجتماعيّة انطالقا من مضمو  

 النّّص.
 

 ستهدفة(:الم الموارد)الكتابياإلنتاج  - .
 .فنّيات التقليص والتّلخيص 
 .تلخيص نّص تفسيرّي 

 يتحّكم في تقنيات التّقليص والتّلخيص بناء فقرة تفسيريّة مخت رة عن التّضامن
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 المخططات السنوية

 التقويم التحصيلي األّول

 

 :المستوى المستهدف من الكفاءات الختاميّة الميادين
  .سليمة بلغة ويعرض بعض فقراتها موسعة العام معناها يفهم تفسيرية، حجاجية خطابات بتركيز إلى يصغي فهم المنطول وإنتاجه

 .الحقل الداللي أللفاظها مستنبطا الظواهر اللغوية منها ويحدد ، معناها يفهم ،  جزئيا مشكولة تفسيرية حجاجية نصوصا تحليلية ومعبرة قراءة يقرأ فهم المكتوب.
 فيه نمطي الحجاج والتفسير، مبرزا عادات وتقاليد بعض الّشعوب.يبني نصا منسجما يمزج  اإلنتاج الكتابي.

رقم 

 المقطع
 هيكلة الموارد المعرفية المستهدفة

 بالبناء واإلرساء واإلدماج

 توجيهات بخ وص أنماط الوضعيات المكونة للمقاطع

 التعليمية /التّعلميّة

معايير ومؤشرات لتقويم مدى تملّك 

 الموارد وإنماء الكفاءات

تقدير الحجم 

 الزمني

ع 
ط

مق
ال

1
4

 
م 

ال
لع

 ا
ب

و
شع

 /
 

. 
ـ ستهدفة(:الم المواردفهم المنطوق ) -

 متنّوعة يغلب عليها الحجاجمنطوقة خطابات 

 .حول شعوب العالم والتّفسير

 

 : االنطالقيّة الوضعيّة  -
من اهتمامات  تنتقى الوضلللللعيّة في سللللليال المقطع )شلللللعوب العالم(  وتكو  

 المتعلم و ذات داللة.

من خالل الخطابات المسموعة والنّ وص المكتوبة: المهمات:
  

يقار  بين مختلف عادات شعوب العالم انطالقا من وسائل التّواصل -

 االجتماعيّ 

 يوّسع فكرة معتمدا على النّمط التّفسيرّي مدعما بالحجاج. -

 

 ويم، فيها:وضعيات البناء واإلرساء واإلدماج والتق

 يفهم معاني الخطاب.

 .يحّدد المقاطع الّدالة على التّفسير 

 .يتدّرج في تحليل بنية الخطاب 

 .يتبّول جمال النّّص 

  يدمج مكتسباته في منتج تفسيرّي حجاجّي يوّسع فيه فكرة عن

 التقارب بين شعوب العالم، لنشر الّسلم ونبب الحرب.

 

 

  

 

  معها ويتفاعل مسموعة خطابات يفهم -
 

ساعة  11

 بناء تعلمات

 

 إدماج 2+
 

 ستهدفة(:الم المواردفهم المكتوب ) -
 ليهاع يغلب ونثرية شعرية متنوعة ن وص  

 .والحجاج التفسير
 الّشرط وأركانهــ 

 الحكم+  صياغته: األمر فعل اسم ـــ

 اإلعرابيّ 

 المضمرة" أن" ب المضارع الفعل نصب ـــ

 .وجوازا – وجوبا

 

 

 الحجاج على الّدالّة العبارات بين يميّز -

 التفسير على الّدالّة والعبارات

 .التّوسيع تقنيات يتحّكم في -
 الخطّة وضوابط التعليمة احترام -

 .انسجام األفكار واتساقها -
 ستهدفة(:الم الموارد) اإلنتاج الكتابي -
 فنّيات الّتوسيع. -
قنّية تحترير نص حجاجّي تفسريّي بتفعيل  -

 الّتوسيع
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 المخططات السنوية

 الفصل الثاني

 

 

 

 :المستوى المستهدف من الكفاءات الختاميّة الميادين
  بالحجج. مدعوماويعرض أراءه  معناهاناقش  ،حجاجية خطابات إلى بوعي يصغي فهم المنطول وإنتاجه

 في توكيد الموقف ويستنبط أثر الحجة جزئيا، مشكولة حجاجية نصوصاواعّية  قراءة يقرأ فهم المكتوب.
 . منسجما يدعو فيه أقرانه إلى مواكبة االكتشافات العلمّية مع ضرورة الّتسلح بالعلم حجاجيا نصايحّرر  اإلنتاج الكتابي.

رقم 

 المقطع
 هيكلة الموارد المعرفية المستهدفة

 بالبناء واإلرساء واإلدماج

 المكونة للمقاطعتوجيهات بخ وص أنماط الوضعيات 

 التعليمية /التّعلميّة

معايير ومؤشرات لتقويم مدى تملّك 

 الموارد وإنماء الكفاءات

تقدير الحجم 

 الزمني

ع 
ط

مق
ال
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ي
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تّق
ال
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. 
 ستهدفة(:الم المواردفهم المنطوق ) -

 الحجاج عليها يغلب متنّوعة خطابات
 .العلمي الّنصّ  على باالعتماد

 : االنطالقيّة الوضعيّة-
 تنتقى الوضعّية في سياق المقطع )العلم والّتقدم التكنولوجي( وتكون

 من اهتمامات المتعلم وذات داللة. 

 من خالل الخطابات المسموعة والنّ وص المكتوبة: :المهمات

 .يبرز فضائل التطّور العلمّي وبعض مخاطره على األمة والفرد 

 من سلبيات التقّدم العلمّي. يقف موقف المحافظ الُمقتنع 

 .يحاجج غيره بالبرهان في استغالل العلم لفائدة البيئة والبشرية 

ناء به المتلقي بدور العلم في ب عمشافهة وكتابة( يقن) أو مقاالينتج خطبة   -
 الحضارات (

 م ، فيها:والتّقوي اإلدماجالبناء واإلرساء و  وضعيات  

تتضّمن أثر التّقّدم العلمّي  ي غي بوعي إلى خطابات حجاجيّة -

 في حياة اإلنسا  المعاصر.

 يتدّرب على قراءة ن وص علميّة، ويحلّل أفكارها. -

 

 اجوالحج للتفسير المناسبة القرائن يوظف
 منها: 
  المنطقية الروابط -

 الروابط التشابهية. - 

ساعة  11

 بناء تعلمات

 

 إدماج 2+
 

 

     الّنص  فيالموضوعية  مواطن يعاين  -

  و يبرر اختياره 

 يحدد خصائص النص العلمي. . -

 

 ستهدفة(:الم المواردفهم المكتوب ) -
 يغلب ونثرية شعرية متنوعة ـــنصوص

 .والتفسير الحجاج عليها

 اإلعرابيّ  والحكم المعنى :الّشروع أفعال -
  .النحوي والعمل

: وعملها الفاعل باسم المشّبهة الصفة -

  .وعملها األوزان

  .الجازمة الّشرط أدوات -
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 المخططات السنوية

 التقويم التحصيلي الثاني

 ستهدفة(:الم الموارد) اإلنتاج الكتابي -
 دور التواصل في وضعية الحجاج .-

وروابط  الغائية الروابط استعمالب -  -
 المنطقية 

 ينتج نصا حول إيجابيات وسلبيات العلم - 

يستثمر الموارد اللّغويّة المكتسبة أثناء بناء خطابات ون وص  -

 حجاجيّة.

 ينتج مقاال علميّا يؤّكد فيه ضرورة التكامل بين العلم واألخالل. -

أو المقال خطبة بناء عناصر يعّين - . 
 عنصر كلّ  مضمون يحّدد -

 يؤكد رأيه . - 

 :المستوى المستهدف من الكفاءات الختاميّة الميادين
 ويبني خطابات شبيهة موظفا الروابط المنطقية للنمطين ،تفسيرية وحجاجية مناقشا معناها بالّتركيز على بنيتها خطابات إلىبوعي  يصغي فهم المنطول وإنتاجه

 ويلخص مضمونها مثريا رصيده اللغوي ومستنبطا ظواهرها اللغوية  جزئيا، مشكولةتفسيرية وحجاجية متنوعة  نصوصاواعية  قراءة يقرأ فهم المكتوب.

 .يحّرر بلغة سليمة نصا تفسيريا حجاجيا، مترابطا ومنسجما يعالج فيها ظاهرة الّتلوث البيئي اإلنتاج الكتابي.

رقم 

 المقطع

 هيكلة الموارد المعرفية المستهدفة

 بالبناء واإلرساء واإلدماج

 توجيهات بخ وص أنماط الوضعيات المكونة للمقاطع

 التعليمية /التّعلميّة

معايير ومؤشرات لتقويم مدى تملّك 

 الموارد وإنماء الكفاءات

تقدير الحجم 

 الزمني
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 ستهدفة(:الم المواردفهم المنطوق ) -

 يرالتفس عليها يغلب متنّوعة منطوقة ـخطابات

 .العلمي النّصّ  على باالعتماد والحجاج

 : االنطالقيّة الوضعيّة-
البيئي( وتكو  من اهتمامات تنتقى الوضعيّة في سيال المقطع )التّلوث 

 المتعلم وذات داللة.

 من خالل الخطابات المسموعة والنّ وص المكتوبة: :المهمات

 يبيّن خطورة التّلّوث وسبل مقاومته. -

 يبني حججا يقنع غيره بضرورة نشر الوعي البيئّي. -

ينتج مشافهة وكتابة خطابات تفسيريّة حجاجيّة، يحّبر فيها  -

  قب التّلّوث البيئّي.اإلنسا  من عوا
 والتّقويم، فيها: اإلدماجوضعيات البناء واإلرساء و

 بوعي ليفهم معاني الخطاب ثّم يتواصل مشافهة  ي غي

 وضعيات مختلفة.

 رصيده المعرفّي والمنهجّي ليبني مواقف مدافعة عن البيئة. يثري 

 - .يستثمر المعطيات اللّغويّة لتحرير نّص منسجم 

 ن اّ تفسيريّا حجاجيّا، يؤّكد فيه مسؤوليّة الجميع في إنقاذ  يحرر

البيئة.

- 
مظاهر االعتداء على البيئة  مشافهة يلّخص

 .من خالل النص المسموع
 يعلل استخدام الكاتب للسرد مع الحجاج  -

- 
 .مسموعة بشواهد حججه يدعم -
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 إدماج2+
 

 

 النّص في الفني الجمال مواطن يعاين -

 .   ليتبّوقه

سلوب النداء واأفعال المقاربة  يوظّف -

 .لالستغاثة

 

 يبرز دور الكلمات المفتاحية في بنية النص .-

 

 

 ستهدفة(:الم المواردفهم المكتوب ) -
 يغلب نثرية و شعرية متنوعة ن وص  -

 والحجاج التفسير عليها

 كُربَ  – اوشك – كاد :المقاربة أفعال ــ

 .وعملها
 المضارع الفعل اسم ــ

 أدوات النداء. - 
 



 

   وزارة التربية الوطنية                                                                                                         

 42 

 

 المخططات السنوية

 

 

 

 

 ستهدفة(:الم الموارد) اإلنتاج الكتابي -

الروابط النّ ية الخاصة بالحجاج  استثمار -ـ

 والتّفسير منها
 ... الضمنية –اللغوية  – التشابهية لروابطا ـــ

 يحرر ن ا يناصر فيه الدافعين على البيئة - 

 
 :وضعياتالبناء

 

 
 سلبية  مواقف أو أفكار على يعلّق -
 .بةالمناسوالتفسيرية  الحجاجية الّروابط يوظّف -

 يتقن اختيار الحجج و الشواهد   - 

  

 الف ل الثالث

 :المستوى المستهدف من الكفاءات الختاميّة الميادين
 حجاجية وتفسيرية وينقد معناها في خطابات شبيهة مدعومة بالحجج خطابات إلىبتدبر  يصغي فهم المنطول وإنتاجه

 ، ويعلق عليها.جزئيا مشكولةحجاجية تفسيرية  نصوصاتحليلية واعية  قراءة يقرأ فهم المكتوب.
 .سطرا 41مدعوما بالحجج بلغة سليمة من ،حجاجيا مترابطا ومنسجما  نصايكتب  اإلنتاج الكتابي.

 رقم

 المقطع
 هيكلة الموارد المعرفية المستهدفة

 بالبناء واإلرساء واإلدماج

 توجيهات بخ وص أنماط الوضعيات المكونة للمقاطع

 التعليمية /التّعلميّة

معايير ومؤشرات لتقويم مدى تملّك 

 الموارد وإنماء الكفاءات

تقدير الحجم 

 الزمني

ع 
ط

مق
ال

1
0

 
ت 

عا
نا
ّص

ال
 /

يّة
يد

ّقل
لت
ا

 

. 
 ستهدفة(:الم المواردالمنطوق )فهم  -

 يرالتفس عليها يغلب متنّوعة منطوقة خطاباتـ

 ةالتقليديّ  الّ ناعات حول والحجاج

 : االنطالقيّة الوضعيّة-
تنتقى الوضعيّة في سيال المقطع )الّ ناعات التّقليديّة( وتكو  من اهتمامات 

 المتعلم وذات داللة.

 من خالل الخطابات المسموعة والنّ وص المكتوبة: :المهمات
 .يثمن ال ناعات التقليدية 

 .يُبرز بُعدها التاريخّي والوطنّي والمحلّي 

 

 

 الخطاب موضوع ناقشي -

 .نظره وجهة عن دفاعا يحججه يبن -
 مسموعة بشواهد حججه يدعم  -

 

 

ساعة 11

 بناء تعلمات

 

 إدماج 2+
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 ستهدفة(:الم الموارد)فهم المكتوب  -

ن وص متنوعة شعرية ونثرية يغلب  -

 عليها التفسير والحجاج

 

 أدوات الشرط الجازمة. - 

 حري –اخلولق  –: عسى أفعال الّرجاءــ 

 نواع المنادىـــ أ

 

 .يدعو إلى المحافظة عليها 

 يه رايهيبدي ف نّ ا يغلب عليه التفسير والحجاج وكتابة( مشافهة)ينتج     -

في دور ال ناعة التقليدية في الحفاظ على أصالة 

الشعب.

 
( فوالوص احلوار مع) السرد عليها يغلب ونصوصا خطابات ينتج

ل :  يفهم معاني الخطاب، يتواصاملدعمة املوارد بتوظيف( وكتابة مشافهة)

 مشافهة في مواضع النقاش.
 والتّقويم، فيها: اإلدماجوضعيات البناء واإلرساء و

 .ي غي بوعي إلى خطابات منطوقة 

  التّقليديّة.يحدد أنواع الّ ناعات 

 .يقرأ النّّص قراءة تحليليّة واعية، ويتبّول جماله 

 .يعيين بعض الظواهر البالغيّة 

 يدمج مكتسباته لبناء نّص منسجم يقار  فيه بين الحرف التّقليدي’ 

 والمهن الع ريّة.

 

 

 .فيه رأيه ويبدي لمقروءينقد ا ــ
 ويعلّق النصّ الواردة في  القيم يستخرج ـــ

 .   عليها

 

 ستهدفة(:الم الموارد) اإلنتاج الكتابي -
 :ـالتعبير عن الرأي ب

 الدحض والتفنيد. -االستدالل.  -اإلقناع.  - 

تحرير نص يبدي رأيه ليقنع غيره  - 

بضرورة الحفاظ على الحرف الخاصة 

 بال ناعة التقليدية

  

 .الستدالل، الدحض و التفنيدا يوظّف -

 

 يبرر رأيه . - 

 :المستوى المستهدف من الكفاءات الختاميّة الميادين
 بالحجج مدعومة شبيهة خطابات في معناها وينقد وتفسيرية حجاجية خطابات إلى بتدبر يصغي فهم المنطول وإنتاجه

 .عليهاشعرية متنوعة األنماط مشكولة جزئيا، ويعلق  يقرأ قراءة تحليلية واعية نصوصا نثرية و فهم المكتوب.
 .سطرا 41 ال يقل عن سليمة بلغة بالحجج مدعوما ومنسجما، مترابطاتفسيريا  حجاجيا نصا يكتب اإلنتاج الكتابي.
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 التقويم التحصيلي الثالث

 

 

رقم 

 المقطع
 هيكلة الموارد المعرفية المستهدفة

 بالبناء واإلرساء واإلدماج

 المكونة للمقاطعتوجيهات بخ وص أنماط الوضعيات 

 التعليمية /التّعلميّة

معايير ومؤشرات لتقويم مدى تملّك 

 الموارد وإنماء الكفاءات

تقدير الحجم 

 الزمني

ع 
ط
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. 
 ستهدفة(:الم المواردفهم المنطوق ) -

 عليهااألنماط يغلب  متنّوعة منطوقة خطابات

 الّداخليّة الهجرة حول والتفسير الحجاج

.                                                         الخارجيّة والهجرة

. 

تنتقى الوضعيّة في سيال المقطع )الهجرة الّداخليّة  : االنطالقيّة الوضعيّة-

 والخارجيّة( وتكو  من اهتمامات المتعلم و ذات داللة.

 لنّ وص المكتوبة:من خالل الخطابات المسموعة وا :المهمات
  الهجرة مفهوميفسر  
  السريّة لهجرةا مخاطريستنتج 
 القاتلة الهجرة هبه مخاطر من زمالءه ويوعيّ  يُحّبر. 
 مالتحكّ  مع منسجمة ون وصا خطابات( وكتابة مشافهة) ينتج  -

ن الهجرة يقار  فيها بي والحجاج التفسير نمطي خطّاطة في

الشرعية والهجرة 

السرية.

 
( فوالوص احلوار مع) السرد عليها يغلب ونصوصا خطابات ينتج

 عمةاملد املوارد بتوظيف( وكتابة مشافهة)
 : والتّقويم، فيها: اإلدماجوضعيات البناء واإلرساء و

 ي غي بوعي إلى خطابات منطوقة يفهم أبعادها ويستخلص القيم 

 ه.ومواقفيقرأ النّ وص قراءة تحليليّة واعيّة، يثري بها رصيده اللّغوّي 

يجند موارده المعرفيّة والمنهجيّة والقيميّة، ويدمجها في نّص منسجم يوّعي 

 فيه الّشباب بخطورة الهجرة الّسّريّة.

 

 

 للشواهد فهمه مؤّكدا الكلمة المتعلّم يتناول

 الحّجة في الموظّفة

  :كـ والتّفسير

 الشرطية لروابطا 

 الغائية الروابط 

 التشابهية الروابط 

ساعة 11 

 بناء تعلّمات

 

 إدماج 2+
 

 

 

 يبين أسباب الهجرة ويقترح الحلول  -

القيم الواردة في النّص ويعلّق  يستخرج -

 عليها

 
 
 

 ستهدفة(:الم الموارد)فهم المكتوب  -

 يهاعل يغلبونثرية  شعرية متنوعةصا ن و

، تتناول ظاهرة الهجرة والحجاج التفسير

 وظروفها.

 الّشرط بالفعل.اقتران جواب  -

 أدوات الّشرط غير الجازمة. -

 إعراب المنادى. -

 ستهدفة(:الم الموارد) اإلنتاج الكتابي -
نص  ءبنا ظاهرة تداخل األمناط. -

منسجم يعالج فيه ظاهرة الهجرة 

 ب نواعها.

 
قيما ومواقف  يضمنهن ا منسجما يكتب   -

 ة للموضوعبمناس

 يبرز فيه روح المواطنة. -
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 التوجيهات الخاصة بكّل ميدان:

 ــ ميدان فهم المنطوق وإنتاجه:  1

 إسماع الخطاب بطرائق متنّوعة إلثارة المتعلّم تحقيقا لمهارة االستماع. الحّ ة األولى:

 تحقيق مهارة التحدث والتعبير عن الفهم )في سيال تفاعلي(. الحّ ة الثانية:

 

 ست  ح ص في كّل مقطع  :  ثالث ح ص للقراءة  و دراسة النّص ، و ثالث ح ص للظاهرة اللغوية   .   ــ ميدان فهم المكتوب: 2

 ــ ميدان إنتاج المكتوب: 3

 تقنيّة )تدريب( الحّ ة األولى:

 تقنيّة )تدريب( الحّ ة الثانية:

 إنتاج إدماجّي تقويمّي. الحّ ة الثّالثة:

 

 :     توجيهات

   )يبنيها األستاذ وفق الكفاءة المرصودة وانطالقا من بيئة المتعلم وواقعه المعيشالوضعيات المشكلة األم)االنطالقية 

  ُفي المقطع الواحد في فهم المنطوللترسيخ موارد مرتبطة بالكفاءة نص واحد  دُ ــعتمَ ي 

  ن وص في فهم المكتوب. تُعتَمــُد ثالثة 

  إنتاج المنطول في ح ص فهم المنطول لجمع معطيات للتقويم المستمر )لتجاوز ظاهرة اقت ار التقويم على المظهر الكتابي للغة(.يمكن استغالل نشاط 

 لن وص اءة وب نماط اباعتبارها موارد وظيفية ذات عالقة ببناء الكفة يالبالغالموارد  تناول نظرا لكو  المنهاج لم يشر صراحة إلى الموارد )الظواهر( البالغية فإننا نقترح

 .ةالمستهدفة وليست كموارد معرفية صرف

  ّاقتراح مشروع واحد لكل ف ل دراسي، ينبغي أ  تكو  له عالقة بالمحاور المقررة، وأ  يكو  تتويجا لتحقق مستوى من الكفاءة الختامية  الــمشاريع: يتم 

     )أي يكو  إنتاجا يغلب عليه النمط المستهدف(.                

 
 


