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 المخططات السنوية

 

  :مقدمــــة
طات 2022/2023ضمانا 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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 المخططات السنوية

 

 الكفاءات المستهدفة في منهاج مادة اللّغة العربيّة للتّعليم المتوّسط
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (طعليم المتوسّ التّ  ) الّسنة الّرابعة من الطور الثالثملمح التخّرج 
للطور الكفاءة الشاملة 

 ثالثال
     يتواصل التلميذ بلغة سليمة، ويقـرأ قراءة تحليلية واعية، نصوصا متنّوعة األنماط المتوسـط،في نهاية التعليم 

 ال تقـّل عن مائتّي كلمة، وينتجها مشافهة وكتابة بأساليب لغوية منسجمة في وضعيات تواصلية دالّـة.

 الكفاءة الختامية 

 وإنتاجه في فهم المنطوق

ولغة منسجمة، ويفهم مضمون الخطاب المنطـوق ويتفاعل معه، ومن سندات مختلفة ويحلّلـه،  يتواصل مشافهة بوعي

 وينتجه مشافهة بمختلف األنماط، في وضعيات تواصلية دالّـة.

 فهم المكتوب
يقرأ نصوصا نثرية وشعرية متنّوعـة األنماط ال تقّل عن مائتّي كلمة، مشكولة جزئيا قراءة تحليلية واعية، ويصدر 

 في شأنها أحكامـا، ويعيد تركيبها بأسلوبـه، مستعمـال مختلف الموارد المناسبة، في وضعيات تواصلية دالّـة.

 في وضعيات تواصلية دالّة. سطرا بلغة سليمة، 16ينتج كتابة نصوصا منسجمة متنّوعة األنماط، ال تـقّل عن  إنتاج المكتوب

 الثالثور طّ ال ورالطّ 

 الّرابعة من التّعليم المتوّسط نةالسّ 

 جميع األنماط مط الغالبالنّ 
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 المخططات السنوية

  عاء الموارد استد لتوجيه التعلمات خالل المقطع التعلمي وتقتضي: وهي وضعية يبنيها األستاذ)الوضعية األم(  انطالقيهيستهل كل مقطع بوضعية مشكلة
 ، ويتم تسيير نمو التعلم في شكل أنشطة ومهمات.المنهجية، القيم والمواقف، والكفاءات العرضية(و الموضحة في مخطط التعلمات )الموارد المعرفية

 منهجية تناول المقطع في أسابيع التعلم:

 يتناول في بداية األسبوع البيداغوجي، ويستهدف كفاءة اإلصغاء والتحّدث حيث يستمع إلى خطابات متنوعة األنماط: وإنتاجه ميدان فهم المنطوق 
 وضعيات تواصلية دالّـة.ويفهم معاني الخطاب، ويتفاعل معه، ثّم يعيد إنتاجه مشافهة بلغة سليمة في 

يدعو  التي الفكرة صحة تثبت وبراهين أدلة على يشتمل بحيثاستجابة،  أكثر وجعلهم عواطفهم وتوجيه السامعين إلثارة،الصوتبجهارةخطاب  هو إلقاءو

 منالعنصرهذا و لتحقيقها، فال يسعى، تنفّذ أن يعنيه ال  ولكن ما، بفكرة يقتنع قد السامع االستمالة ألن عنصر الخطاب في يتوفر المرسل، ويجب أن إليها

أداة من أدوات عرض األفكار وشرحها ونقدها والتعليق عليها ووسيلة للتعبير عن  هو إلى ذلكو من المطلوب، الغرض يحقق ألنهالخطاب  عناصر أهم

ق حسن التفكير وجودة األداء عن طريق اختيار األلفاظ وترسيخها والربط بينها. وهو أداة إرسال كما أنه يحقّ  ،األحاسيس وإبداء الرأي وتصوير المشاعر

وظيفي، والتعبير اإلبداعي".التعبير ال شكلين" ُمتخذا  للمعلومات واألفكار   

 ليليةحمنغمة ت  مسترسلةيقرأ نصوصا نثرية وشعرية متنوعة األنماط قراءة  .)قراءة مشروحة ودراسة النص + قواعد اللغة( ميدان فهم المكتوب 

 ،ويعبر عن فهمه لمضمونها ويصدر في شأنها أحكاما. ونقدية واعية

 ويوظف مكتسباته اللغوية والبالغية والتقنية ويضمنه قيما ومواقف  منسجمة متنّوعة األنماط بلغة سليمةنصوصا كتابة، : ينتج ميدان إنتاج المكتوب

 .اسطر16عن ال تقّل مناسبة للموضوع 
 

 منهجية تناول المقطع في األسبوع الرابع:

  ّة إدماج لتقويم مستوى الكفاءة خالل المقطع التعلمي ويتم تصحيحها وضعيوالمعالجة )حّصتان(، األولى القتراح ابع للتقويم يخصص األسبوع الر
الستعمال ا –الوجاهة والمالءمة )والحصة الثانية تخصص لمعالجة النقائص واالختالالت على مستوى التحكم في المعايير ، باعتماد شبكة المعايير

 الجودة واإلبداع.( –االنسجام والترابط  –السليم للغة 
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 المخططات السنوية

 : من التّعليم المتوّسطالّرابعة الكفاءات المستهدفة في ماّدة اللّغة العربيّة للّسنة  -1

 
  

 :باستخدام بيداغوجيا المقاطع التّعليميّة التّعلّميّةالّسيرورة المنهجيّة لبناء موارد الكفاءات وإرسائها وإدماجها وتقويمها ــ  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

 سياقات الوضعيّات.من خالل 

  تستتتتتتتهّل عمليّة التقويم بحّل الوضتتتتتتعيّة االنطالقيّة

 موارد.اللمعرفة مدى تملّك المتعلّم 

  االختالالت المسّجلة.تُعالَج 

 بناء الموارد المعرفيّة والمنهجيّة والقيميّة للمقطع. وضعيّات بسيطة

 وضعيّات تقويميّة مرّكبة 
 والمنهجيّة والقيمية للمقطع وإدماجها.إرساء الموارد المعرفيّة 

 تقويم مدى التّحّكم في موارد المقطع واستثمارها.

 

 :معايير التّقويمــ  3

 تقويم مدى إنماء الكفاءات وتحقيقها. تقويم مدى اكتساب الموارد

 .اكتساب معارف 

 .توظيف معارف 

 .اكتساب قيم واتّخاذ مواقف 

 .الوجاهة 

  لألدوات.االستعمال الّسليم 

 .االنسجا(م 

 .اإلتقان 
 

الكفاءة 

 :الّشاملة
. ويفهمها جزئيا مشكولة األنماط متنوعة نصوصا ونقدية واعية تحليلية منغمة مسترسلة قراءة ويقـرأ عربّي، بلسان مركبة وضعيات في مشافهة ليتواص

 .دالـة تواصلية وضعيات في اللغوي رصيده موظفا منسجمة كتابية نصوصا وينتج
 الكفاءات الختاميّة الميادين

فهم المنطوق 

 وإنتاجه

 هيةشف خطابـات وينتج. معه ويتفاعل متنّوعة، أنماط من المنطـوق الخطاب مضمون ويحلل يفهم منسجمة، ولغة عربيّ  بلسان بوعي مشافهة يتواصل

 .دالّـة تواصلية وضعيـات في الكلمة تناول أساليب محترما مسترسلـة

 فهم المكتوب
 مضمونها،و لمعانيها فهمه عن ويعبّر الوقف عالمات محترما األنماط، متنّوعـة وشعرية نثرية نصوصا ونقدية واعية تحليلية منغمة مسترسلة قراءة يقرأ

 .جزئيا مشكولة كلمة وستين مئتي عن تقـلّ  ال أحكامـا، شأنها في ويصدر بأسلوبـه تركيبها ويعيد ويلّخصها

 دالّة تواصلية وضعيات في األنماط كل خطاطات في التحكم مع سليمة، بلغة سطرا 16 عن تـقلّ  ال األنماط، متنّوعة منسجمة نصوصا كتابة ينتج اإلنتاج الكتابي
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 المخططات السنوية

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

 
 

 الفصل األّول
 :المستويات المستهدفة من الكفاءات الختاميّة الميادين

   سليمة بلغة إنتاجها ويعيد مضمونها يفهم ويحلل ،عليها الّسرد مع الحوار والوصف  متنوعة األنماط  يغلب خطابات إلى يستمع فهم المنطوق وإنتاجه

 فهم المكتوب.
 فهمه  يعبر عن ،  جزئيا مشكولة سردية يتخللها الحوار والوصف ونثرية شعرية نصوصا ونقدية واعية حليليةمنغمة ت  مسترسلة   قراءة يقرأ

 ويلخصها ، هاينامعل
 . اجتماعّية قيما موظفا سليمة بلغة ، مترابطة يتخللها الوصف والحوار  سطرا 16 عن تـقلّ  ال سردية فقرة يحرر 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 وعنوان 

المقطع 
 التعّلمي

هيكلة الموارد المعرفية المستهدفة بالبناء واإلرساء 
 واإلدماج

توجيهات بخصوص أنماط الوضعيات المكونة للمقاطع التعلّمية وبعض 
 خارج القسم(.و السياقات الممكنة لها، وسبل تسييرها ألجل التعلّم )داخل

 معايير ومؤشرات لتقويم مدى
الموارد، إنماء وتنصيب  اكتساب

 الكفاءات

تقدير الحجم 

 الزمني

ع 
ط

مق
ال

0
1

 
يّة

ع
ما

جت
 ا
يا
ضا

 ق
/

 

 ستهدفة(الم المواردفهم المنطوق ) -

  والوصف الحوار مع) السرد عليها يغلب خطابات ـ

 اجتماعية قضايا حول

 :االنطالقيّة الوضعيّة  -
من اهتمامات  تنتقى الوضعيّة في سياق المقطع )قضايا اجتماعيّة  وتكون

 المتعلم وذات داللة.

 :المهمات
  رد )مع الحوار والوصف يغلب عليها السّ ينتج خطابات ونصوصا 

  حيث: بتوظيف الموارد المدرجة )مشافهة وكتابة 

 .يحرص على التكاتف االجتماعي للحفاظ على تالحم األفراد والمجتمع 

 يُقنع غيره بضرورة االحتكا(م إلى القوانين واألعراف 

 لد آباءه وأجداده في حّل الخالفات االجتماعيةيق. 

 
 بخصوص وضعيات اإلرساء، اإلدماج الجزئي والتقويم فيها:  

 يفهم معاني الخطاب، يتواصل مشافهة في مواضع النقاش. -

 .يتدرب على القراءة المسترسلة المنغمة -
 

 يوظف الموارد النحوية والّصرفيّة المستهدفة في المقطع -
 

يتحكم في االنسجا(م بين النمط  -

 .الرئيسّي واألنماط الخادمة
 

 
ساعات  11

 بناء تعلمات

 

 إدماج 2+
 

 )الموارد المستهدفة( فهم المكتوب -

 (وشعرية نثرية) سردية نصوص 
نصوص يغلب عليها السرد )نمط رئيسي  والوصف  -

 والحوار )نمطان خادمان .

مع استثمارها لتناول الموارد البالغيّة اآلتيّة: الحقيقة 

   -الّسجع –والمجاز 
 النص: نحو - 

  النمطين بنية في المتحكمة العامة القواعد)

 النّسق عطف.  

 عطف البيان 

 من الجزء بدل – الكلّ  من الكلّ  بدل: )البدلـ 

 االشتمال    بدل – الكلّ 

 

 واعية، صامتة قراءة يقرأ -

 .مسترسلة وجهرية
 صّ للنّ  اللغوية القرائن يكتشف -

 السردي
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 المخططات السنوية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ) الموارد المستهدفة(: اإلنتاج الكتابي
 السرد مع الحوار والوصف. ــ اختيار النمط:  01

 الموضوع مع استثمار النّص من الكتاب. / تدريبو

 استثمار الّسند )النص  لتحليل خصائص القّصة -02

نص قصصي يغلب عليه نمط السرد مع إنتاج  - 03

 الحوار والوصف.

انطالقا من سندات مكتوبة يتدرب المتعلم على إدماج مكتسباته باالعتماد على  -

 القراءة. 

 يحّرر المتعلم نّصا سرديا  يخدمه الحوار و الوصف عن قضية اجتماعية  -

 
مه يخد سرديا نّصا المتعلّم يحّرر .

 الحوار والوصف موظفا مكتسباته

 .والقيمية اللّغوية

 ومنهجيّة تصميم التعليمات احترا(م

 الموضوع



 

   وزارة التربية الوطنية                                                                                                         

 8 

 

 المخططات السنوية

 

 :المستويات المستهدفة من الكفاءات الختاميّة الميادين
  .سليمة بلغة إنتاجها يعيد ،أفكارها ويميز بين خطاطاتها يحدد حجاجية، تفسيرية خطابات باهتمام إلى يصغي فهم المنطوق وإنتاجه

    يةموضوعها العام وأفكارها األساس يحدد والتفسير، حجاجنصوصا مختلفة األنماط يغلب عليها ال ونقدية واعية حليليةمنغمة تقراءة مسترسلة  يقرأ فهم المكتوب.
 .  المجتمع في اإلعالم دور فيه  برزسطرا ي 16منسجما  متنوع األنماط ال يقل عن  ينتج نّصا  اإلنتاج الكتابي.

رقم وعنوان 
المقطع 
 التعّلمي

المعرفية المستهدفة بالبناء هيكلة الموارد 
 واإلرساء واإلدماج

توجيهات بخصوص أنماط الوضعيات المكونة للمقاطع التعلّمية وبعض 
السياقات الممكنة لها، وسبل تسييرها ألجل التعلّم )داخل و/أو خارج 

 القسم(.

معايير ومؤشرات لتقويم مدى 

 الموارد وإنماء الكفاءات اكتساب

تقدير الحجم 

 الزمني

ع 
ط

مق
ال

0
2

 
ع
تم

ج
لم

وا
م 

ال
ع

إل
 ا
/

 

 (فهم المنطوق )الموارد المستهدفة -

خطاب منطوق عن ثقافة الصورة  ـــ1  

 بالتركيز على الفقرة األولى واألخيرة.

)الّدور اإليجابي والدور السلبي للصورة في 

 المجتمع .

 إنتاج خطاب للرّد على صاحب النّّص. -2

 : نطالقيّةاال الوضعيّة  -
 اهتمامات من )اإلعال(م والمجتمع  وتكون المقطع سياق في الوضعيّة تنتقى

 .داللة وذات المتعلم
 :المهمات 

 مشافهةالحجاج )مع  عليها التفسير يغلب ونصوصا خطابات ينتج 

 حيث:  وكتابة

  تواصليةال الوسائط وتنويع والثقافية العلمية النوادي بأهمية غيره يقنع 

 .فيها

  نبي االجتماعيّ  التواصل لشبكات الرشيد االستغالل آليات يفسر 

 .المتعلمين

 بخصوص وضعيات اإلرساء واإلدماج والتقويم، فيها:
 يفهم معاني الخطاب، ويتواصل مشافهة في وضعيات مختلفة.  -

 يتدرج المتعلم في تحديد عناصر الحجاج والتّفسير باالعتماد على سند مسموع. -

 القراءة المسترسلة المنغمة.وضعيات قرائية للتدرب على  -
 

 وضعيات إلرساء الموارد النحوية والّصرفيّة في المقطع -
 

يتدرب المتعلم على إدماج مكتسباته باالعتماد على القراءة انطالقا من سندات  -

 مكتوبة  

 على وسائل اإلعال(م.     ايحّرر المتعلّم مقاال صحفيا )الحجاج والتفسير  اعتماد  -

 
  االستماع موضوع يحدد - 
  الخطاب نمط بنية يتبين -
 .طانماأل بنيةبين  يميز -

 

ساعات  11

 بناء تعلمات

 

 إدماج 2+
 

 
 
 
 
 
 
 

 (:  المستهدفة فهم المكتوب )الموارد  -
نصوص يغلب عليها النمطان الحجاجي  -

مع استثمارها لتناول الموارد والتفسيري 

الكتابة – التام  التّشبيه -البالغيّة اآلتيّة: 

 العروضيّة
 نحو النص: - 

 )خطاطة النمط الحجاجي 

 نحو الجملة:

 : العدد المعطوف/العقود (2)وأحواله  العددــ 

 حاشا –عدا  –سوى -غير  –: باال االستثناءــ 

 تمييز النسبة –: تمييز الذات التمييزــ 

  مسترسلة منغمة قراءةيقرأ النص    

   ونقدية واعية، تحليلية

 الوقف عالمات يحترم 

  مقاطع تداخل األنماط في الّنصّ  يحدد    -
  نقديا حكما يصدر     -

 

                    .وضعيّة التّقويميّةال تعليمة يحتر(م  -

 الحجاج نمط عليه يغلب نصا ينتج  - 

 (:المستهدفة اإلنتاج الكتابي )الموارد - التفسير. مع

 النّمط الحجاجي ومؤّشراته )تدريب . خصائص -01

استثمار الّسند لبناء وتلخيص النّّص الحجاجّي  -02

 )المقال .
 إنتاج مقال صحفيّ  -03
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 المخططات السنوية

 :المستويات المستهدفة من الكفاءات الختاميّة الميادين
  . سليمة بلغة إنتاجها يعيد الّنمط، وخطاطة العام معناها يفهم والتوجيه، التفسير عليها يغلب األنماط متنوعة خطابات بتركيز إلى يصغي فهم المنطوق وإنتاجه

 ويبين خطاطة األنماط. والتوجيه، التفسير عليها يغلب األنماط متنوعة نصوصا ونقدية واعية حليليةمنغمة تمسترسلة  قراءة يقرأ فهم المكتوب.
  مع التحكم في خطاطة كل نمط ، مع تجنيد الموارد المالئمة والتوجيه التفسير عليه يغلب سطرا 16 عن قلّ ي ال األنماط متنوع نصا يّحرر اإلنتاج الكتابي.

رقم 
وعنوان 
المقطع 
 التعّلمي

هيكلة الموارد المعرفية المستهدفة بالبناء 
 واإلرساء واإلدماج

توجيهات بخصوص أنماط الوضعيات المكونة للمقاطع التعلّمية وبعض 
لها، وسبل تسييرها ألجل التعلّم )داخل و/أو خارج السياقات الممكنة 

 القسم(.

اكتساب معايير ومؤشرات لتقويم مدى 
 الموارد، إنماء وتنصيب الكفاءات

تقدير الحجم 

 الزمني

ع 
ط

مق
ال

0
3

 / 
ي 

ان
س

إلن
 ا
ن

ام
ّض

لت
ا

  

 فهم المنطوق ) الموارد المستهدفة(: - 

وفهم مضمون الخطاب، تحليل  االستماع -1

 بنيته وتحديد نمطه.

 األنماط متنوعة منطوقة خطاباتإنتاج  -2 

 التضامن عن والتوجيه التفسير عليها يغلب

 .اإلنسانيّ 

 : االنطالقيّة الوضعيّة  -
تنتقى الوضعيّة في سياق المقطع )التّضامن اإلنساني  وتكون من اهتمامات  

 المتعلم و ذات داللة.

 :المهمات

  متنوعة األنماط يغلب عليها التفسير والتوجيه خطابات ونصوصاينتج 

 حيث: )مشافهة وكتابة 

 .يحث على التضامن بين سكان الحّي 

 عالميا  يدعو إلى مواقف تستدعي التكافل االجتماعي( 

 .يُوجه زمالءه للتضامن على مستوى متوسطته 

 فيها:بخصوص وضعيات اإلرساء واإلدماج والتقويم، 
 يفهم معاني الخطاب، يتواصل مشافهة في وضعيات مختلفة. -

يقف عند مقاطع التوجيه والتفسير فيحلّل عناصر الخطاب )المرسل  -

 والمرسل إليه 

 يدرب على القراءة المسترسلة التحليليّة. -
 

 توظيف الموارد النحوية والّصرفيّة المستهدفة في المقطع إلرسائها  -

 نّصا تفسيريا توجيهيا عن التّضامن اإلنساني أثناء الكوارث. يحرر المتعلّم -

 
 

 .المناسب الوقت في يتدّخل -
 )مواقف  مناسبال هفعل ةردّ  يبدي -

 

 ساعات 11

 بناء تعلمات  

 

  إدماج 2+

 فهم المكتوب )الموارد المستهدفة(: -
 والتوجيه التفسير عليها يغلب نصوص -

 مع استثمار النّص الشعري لتناول: 

الروابط اللغوية.    –  االستعارة المكنية 

 :النص نحو -

 خطاطة نمطي التّفسير والتوجيه ) 

 نحو الجملة :

 الصرف لّعـلة واحدة من الممنوع 

 الممنوع من الصرف لعلّتين                  
  العلم+  الّصفــة)

 المعنويّ  التوكيد و اللفظي التوكيد 

 

  تحليلية    مسترسلة منغمة قراءةيقرأ النص 

   نقديةو  واعية،

  المقروء النص نمط يحدد -

 النمط مؤشرات يستخرج ـ 

  ويناقشها الكاتب نظر وجهة يحدد -  

 

 

  
 )الموارد المستهدفة(:اإلنتاج الكتابي -

ــ العالقة بين التفسير والتوجيه، مؤشراتهما  01

 /  تدريب

الّسند )النص  لتحليل مدى تداخل  استثمار -02

 األنماط، ومحاكاة صاحب النّّص.

 

 والتوجيه التفسير يتخلله نصا ينتج -
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خطابا يغلب عليه التوجيه مع إنتاج  - 03

 التفسير يدعو إلى التضامن اإلنسانّي.

 :المستوى المستهدف من الكفاءات الختاميّة الميادين
  . ويعرض أفكاره في تسلسل وترابط ، والوصف التفسير عليها يغلب األنماط متنوعة خطابات إلى  بتركيز يصغي وإنتاجهفهم المنطوق 

 .األنماط خطاطة ويبين ،لوصفوا التفسير عليها يغلب األنماط متنوعة نصوصا ونقدية واعية حليليةمنغمة ت  مسترسلة قراءة يقرأ فهم المكتوب.
  المالئمة الموارد تجنيد مع ، نمط كل خطاطة في التحكم مع الوصفو التفسير عليها يغلب األنماط متنوعة نصا يّحرر اإلنتاج الكتابي.

رقم 
وعنوان 
المقطع 
 التعّلمي

هيكلة الموارد المعرفية المستهدفة بالبناء 
 واإلرساء واإلدماج

توجيهات بخصوص أنماط الوضعيات المكونة للمقاطع التعلّمية وبعض 
السياقات الممكنة لها، وسبل تسييرها ألجل التعلّم )داخل و/أو خارج 

 القسم(.

 مدى اكتسابمعايير ومؤشرات لتقويم 
 الموارد، إنماء وتنصيب الكفاءات

تقدير الحجم 

 الزمني

ع 
ط

مق
ال
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م 

ال
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 فهم المنطوق )الموارد المستهدفة(: -

وفهم مضمون الخطاب، تحليل بنيته  االستماع -1

 وتحديد نمطه.

 يغلب األنماط متنوعة منطوقة خطاباتإنتاج  -2

 شعوب العالم  عن والوصف التفسير عليها

 : االنطالقيّة الوضعيّة  -
تنتقى الوضتتتتتعيّة في ستتتتتياق المقطع )شتتتتتعوب العالم  وتكون من اهتمامات  

 المتعلم وذات داللة.

 المهمات:

  ابةوكت مشافهة) والوصف التفسير عليها يغلب ونصوصا خطابات ينتج

  حيث:

 العالم شعوب يبحث في مواقع االنترنت اآلمنة عن ثقافات. 

   واإلسالمية العربية للشعوب الحضاريّ  انتمائهيدافع عن  

  ويُطّوره وطنه يُفيد ما الشعوب ثقافات من ينتقي. 

 

بنية النمط الرئيسي يتعرف على  -

  واالنماط الخادمة

 يميز بنية كل نمط. -

 يحدد العالقات القائمة  -

 .يعين عناصر المسموع -   

 

 ساعات 11

 بناء تعلمات  

 

 فهم المكتوب )الموارد المستهدفة(: -  إدماج 2+
 فوالوص التفسير: النمطان عليها يغلب نصوص -  

 له خادما والسرد الوصف ونمط له، خادما

 

    مسترسلة منغمة قراءةيقرأ النص   -
   . نقديةو  واعية، تحليلية

   الرئيسي المقروء النص نمط يحدد ــ

 .الخادمة واألنماط ومؤشراته    
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 المخططات السنوية

التحصيلي للفصل األوللتقويم ا  

مع استثمارها لتناول المورد البالغّي اآلتّي: الطباق 

 الرموز العروضيّة. وأثره البالغي.
 :النص نحو -

 بيان خطاطات النمطين وبنيتها اللغوية ) 

 نحو الجملة: 

 الجملة البسيطة والجملة المركبة 

 به. مفعوال الواقعة الجملة   

 والجملة الواقعة حاال. نعتا الواقعة الجملة 

 
( فوالوص احلوار مع) السرد عليها يغلب ونصوصا خطابات ينتج

 املدرجة املوارد بتوظيف( وكتابة مشافهة)
 بخصوص وضعيات اإلرساء واإلدماج والتقويم، فيها:

 يفهم معاني الخطاب، يتواصل مشافهة في وضعيا ت مختلفة. -

 يدمج المتعلم مكتسباته المعرفيّة معتمدا على سند مسموع.  -

 يتدّرب على القراءة التّحليلية الواعيّة. -

 يوظّف الموارد النّحوية والّصرفيّة المستهدفة في المقطع توظيفا يخد(م النّمط. -

 يحّرر المتعلم نّصا تفسيريا وصفيا عن العالقات بين شعوب العالم. -

 

  صفوالو التفسير عليه يغلب نصا ينتج -
 اللغوية القرائن يوظف -

 )الموارد المستهدفة(:اإلنتاج الكتابي -
 التفسير مع الوصف )تدريب .ــ اختيار النمط: 1

 استثمار السند )النّص  للتعّرف على أدب الّرحلة.   -2

 نص تفسيري وصفي يتناول القيم اإلنسانيّة كتابة -3
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 الثاني الفصل  

 :المستوى المستهدف من الكفاءات الختاميّة الميادين
   ويبدي رأيه فيها، مقترحا البديل ألفكارها. والحجاجي، التفسيري نيالنمط الحوار مع عليها يغلب األنماط متنوعة خطابات بوعي إلى يصغي فهم المنطوق وإنتاجه

 فهم المكتوب.
ي الّنص محددا الّنمط الغالب ف والحجاجي، التفسيري النمطان عليها يغلب األنماط متنوعة نصوصا ونقدية واعية حليليةمنغمة ت مسترسلة قراءة يقرأ

  واألنماط الخادمة له
 . األفكارمنسجما متنوع األنماط مع تجنيد الموارد من روابط نحوية ومنطقّية تضمن ترابط  نصا يكتب اإلنتاج الكتابي.

رقم وعنوان 
المقطع 
 التعّلمي

هيكلة الموارد المعرفية المستهدفة بالبناء واإلرساء 
 واإلدماج

توجيهات بخصوص أنماط الوضعيات المكونة للمقاطع التعلّمية وبعض 
 وخارجالسياقات الممكنة لها، وسبل تسييرها ألجل التعلّم )داخل 

 القسم(.

 اكتسابمدى معايير ومؤشرات لتقويم 
 الموارد، إنماء وتنصيب الكفاءات

تقدير الحجم 
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 فهم المنطوق )الموارد المستهدفة(: -

االستماع وفهم مضمون الخطاب، تحليل بنيته  -1

 وتحديد نمطه.

 عليها يغلب األنماط متنوعة منطوقة خطاباتإنتاج  -2

التقّدم التّكنولوجي في المجال  عن والحجاج التفسير

 الّرقمّي.

 : االنطالقيّة الوضعيّة  -
 تنتقى الوضعّية في سياق المقطع )العلم والّتقدم التكنولوجي( وتكون 
 من اهتمامات المتعلم و ذات داللة. 

 المهمات:
 الحوار مع التفسيري النمط عليها يغلب ونصوصا خطابات ينتج ــ

 ، حيث:المدرجة الموارد بتوظيف( وكتابة مشافهة) والتوجيه

  والتكنولوجّية العلمّية االكتشافات من والضار الّنافع بين ُيمّيز. 
  التكنولوجية الوسائط مخاطر ُيفّسر. 
  المناسبة والبراهين بالحجج رأيه على ُيبرهن . 

 الحوار مع) السرد عليها يغلب ونصوصا خطابات ينتج
 المدرجة الموارد بتوظيف( وكتابة مشافهة( )والوصف

 بخصوص وضعيات اإلرساء واإلدماج والتقويم، فيها
 يفهم معاني الخطاب، يتواصل مشافهة في وضعيات مختلفة.

 يدمج المتعلم مكتسباته المعرفيّة في بناء خطابات تفسيرية يتخللها الحجاج -

 يتدّرب على القراءة التّحليليّة الواعيّة وفق معطيات النّص. -
 

الموارد النحوية والّصرفيّة المستهدفة في منتجاته المنطوقة يستثمر  -

 والمكتوبة.
 

 

 النمط بنية على يتعرف -

 .نمط كل بنية يميز -
 النمط بين القائمة العالقات يحدد -

 الخادمة واألنماط الرئيسي
 .المسموع عناصر يعين -

 

 ساعات 11

 بناء تعلمات  

 

 إدماج 2+
 

 
 تحليلية    مسترسلة منغمة قراءةيقرأ النص 

    . نقديةو  واعية،
 الوقف عالمات يحترم ــ
 ومؤشراته المقروء النص نمط يحدد ــ

 

 فهم المكتوب )الموارد المستهدفة(: -
الحجاج  مع التفسيري النمط عليها يغلب نصوص -

 التوجيهو
 –مع استثمارها لتناول الموارد البالغيّة اآلتيّة: االقتباس 

 األسلوب الخبري

 :النص نحو -

 (النمطين بنية في المتحكمة العامة القواعد) 
 نحو الجملة :

 الجملة الخبريّة. ــ  

 الجملة الفعلّية الواقعة خبرا للمبتدإ -

 االسمّية الواقعة خبرا  للمبتدإ الجملة .-

 الحجاج. مع تفسيريا نصا ينتج -

 اللغوية القرائن يوظف ـ
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 المخططات السنوية

 

 الموارد المستهدفة(:) اإلنتاج الكتابي -
 تدريب / التفسير والحجاج.ــ اختيار النمط: 1

النّص من الكتاب إلنتاج فقرة عن مزايا  استثمار -2

كتابة نص علمي )التفسير والحجاج(يتناول  -3 الرقميّة. 

 موضوع شبكات الّتواصل االجتماعّي.

   

يتدرب المتعلم على إدماج مكتسبات في توظيف الّروابط اللغوية للتفسير  -

 الحجاج

يكتب المتعلم نصا تفسيريا يتخلله الحجاج مراعيّا تعليمات الوضعيّة  -

 التّقويميّة. 
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 :المستوى المستهدف من الكفاءات الختاميّة الميادين
 . ويعلق عليها يتفاعل معها ، والوصفي التفسيري النمطان عليها يغلب األنماط متنوعة خطابات إلى  بوعي يصغي فهم المنطوق وإنتاجه

  وينقد أفكارها . ، والوصف تفسيرال عليها يغلب األنماط متنوعة نصوصا ونقدية واعية حليليةمنغمة ت  مسترسلة  قراءة يقرأ فهم المكتوب.
 . للموضوع مستخدما الروابط والقرائن المناسبة للّنمطالمالئمة  الموارد تجنيد مع  األنماط متنوع  منسجما نصا يكتب اإلنتاج الكتابي.

رقم 
وعنوان 
المقطع 
 التعّلمي

هيكلة الموارد المعرفية المستهدفة بالبناء 
 واإلرساء واإلدماج

توجيهات بخصوص أنماط الوضعيات المكونة للمقاطع التعلّمية وبعض 
 خارج القسم(.السياقات الممكنة لها، وسبل تسييرها ألجل التعلّم )داخل و 

 اكتساب معايير ومؤشرات لتقويم مدى 
 الموارد، إنماء وتنصيب الكفاءات

تقدير الحجم 
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 فهم المنطوق ) الموارد المستهدفة(: -

االستماع وفهم مضمون الخطاب، تحليل  -1

 بنيته وتحديد نمطه.

 األنماط متنوعة منطوقة خطاباتإنتاج  -2

التّلّوث  والوصف عن التفسير عليها يغلب

 .البيئي

 فهم المكتوب ) الموارد المستهدفة(: -
مع    .والوصف التفسير عليها يغلب نصوص ـ

لتناول المورد البالغّي اآلتّي:  استثمارها

 االستعارة التصريحية  -األسلوب اإلنشائي. 

 :النص نحو -

  النمطين بنية في المتحكمة العامة القواعد)

 نحو الجملة:

 إليه. مضافا الواقعة الفعلية الجملة 

  إليه مضافا الواقعةالجملة االسمية 

 ) الموارد المستهدفة(:اإلنتاج الكتابي -

التفسير مع الوصف إلنتاج  ــ اختيار النمط: 1

 نّص وثائقّي أو علمّي)تدريب 

استثمار الّسند من الكتاب إلنتاج نّص عن  -2

 البيئة. 

كتابة نص تفسيري يتخلله الوصف عن   -3

 التّلّوث.

 : االنطالقيّة الوضعيّة  -
ات وتكون من اهتمام  ) التّلوث البيئي (تنتقى الوضعيّة في سياق المقطع  

 المتعلم و ذات داللة.

 :المهمات

تابة  )مشافهة وكيغلب عليها التفسير مع الوصف ينتج خطابات ونصوصا  -

 حيث:

 يفسر مخاطر التلوث البيئي.  -
 ينظم رفقة أعضاء النادي األخضر حملة غرس أشجار بالمؤسسة. -

 يحّرر مع زمالئه معلقات للمحافظة على المحيط األخضر بحيّه.  -
 بخصوص وضعيات اإلرساء واإلدماج والتقويم، فيها:

  
 يفهم معاني الخطاب، يتواصل مشافهة ليوّضح أسباب الّتلّوث. -
 ستثمر مكتسباته المعرفّية القبلّية القتراح حلوال.ي  -
 يتدرب على القراءة الّتحليلّية الواعّية / معطيات الّنص  -
 يتدرب على تجنيد الموارد النحوية والّصرفّية المستهدفة في المقطع -
 يستعين المتعلم بالموارد الخارجية إلصدار أحكام.   -
وصف لتوضيح أسباب الّتلّوث مع  يحّرر المتعلم نصا تفسيريا يتخلله -

 اقتراح الحلول.

 

  النمطين بنية ينب القائمة العالقات يحدد -
 وآرائه أفكاره عن ويعبّر الكلمة يتناول -

  إلبراز المخاطر الّتي تهّدد البيئة.

 

 ساعات 11

 بناء تعلمات  

 

  إدماج 2+

 
 تحليليةة منغم  مسترسلة قراءةيقرأ النص 

    . نقديةو  واعية،
 الوقف عالمات يحتر(م -

 .المقروء النص نمط يحدد -

 

 

 
 

 
  الوصف مع تفسيريا نصا ينتج ـ
 المعطيات واألدلّة العلميّة. يوظف -
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 المخططات السنوية

التحصيلي للفصل الثانيالتقويم   

 الفصل الثالث
 المستويات المستهدفة من الكفاءات الختاميّة الميادين

  . شبيهة بخطابات امعه ويتفاعل ، اويحلله  مضمونها يفهم  األنماط متنوعة خطابات إلى  بتدبر يصغي فهم المنطوق وإنتاجه
 .عليها ،ويعلق لمعانيها فهمه عن ويعبر ، األنماط مختلفة وشعرية نثرية نصوصا ونقدية واعية تحليلية منغمة مسترسلة قراءة يقرأ فهم المكتوب.
  دالة تواصلية وضعية األنماط في كلّ  في التحكم مع سطرا 16 عن تقل ال األنماط متنوعة منسجمة نصوصا ينتج اإلنتاج الكتابي.

رقم وعنوان 
المقطع 
 التعّلمي

هيكلة الموارد المعرفية المستهدفة بالبناء واإلرساء 
 واإلدماج

توجيهات بخصوص أنماط الوضعيات المكونة للمقاطع التعلّمية 
ألجل التعلّم وبعض السياقات الممكنة لها، وسبل تسييرها 

 )داخل وخارج القسم(.

  مدى اكتسابمعايير ومؤشرات لتقويم 
 الموارد، إنماء وتنصيب الكفاءات

تقدير الحجم 

 الزمني

ع 
ط

مق
ال

0
7

 
ة يّ

يد
ّقل

لت
 ا
ت

عا
نا
ّص

ال
 /

 

 فهم المنطوق ) الموارد المستهدفة(: -
متداخلة األنماط بين التفسير  خطاباتاالستماع إلى  ـ1

 . والوصف والّسرد
انتاج خطابات منطوقة متعددة األنماط برز فيها البعد  -2

 الثّقافي واالقتصادية للصناعات التّقليديّة الّصناعات.

 : االنطالقيّة الوضعيّة  -
 تنتقى الوضعيّة في سياق المقطع )الّصناعات التّقليدية   وتكون  

 من اهتمامات المتعلم و ذات داللة.
 :المهمات

  ينتج خطابات ونصوصا يغلب عليها الوصف مع التفسير
 حيث:والسرد )مشافهة وكتابة  

 .يحرر عرض حال عن زيارته لمعرض الصناعات التّقليدية 
  يُدافع بالحجج عن الصناعات التقليدية مقابل الصناعات

 الحديثة
 

 واراحل مع) السرد عليها يغلب ونصوصا خطابات ينتج
 رجةاملد املوارد بتوظيف( وكتابة مشافهة( )والوصف

 بخصوص وضعيات اإلرساء واإلدماج والتقويم، فيها:
 يحدد أفكار الخطاب، ويتواصل بها مشافهة في وضعيات مختلفة. -
 يدمج المتعلّم مكتسباته في اإلنتاج باالعتماد على سند مسموع. -
قرائية على القراءة التّحليليّة الواعيّة الناقدة  وضعياتيتدّرب أثناء  -

 . لمعطيات النّص
 

يرسي الموارد النحوية والّصرفيّة المستهدفة في المقطع بوضعيات  -
 تقويميّة وجيهة.

 

يتدّرب المتعلّم على توظيف الّروابط اللغوية وإدماجها انطالقا من  -
 نّص مقروء

ه وصف وسرد عن الّصناعة يحّرر المتعلم نّصا   تفسيريا يتخلل -
 التقليديّة..

 الخادمة واألنماط غالبال النمط يحلل بنية  -
يحلل الهيكلة الفكرية للخطابات و بنية  -

 نمطها الستثمارها في التعبير الشفوي 
   وآرائه أفكاره عن ويعبر الكلمة يتناول -
 للغة السليم االستعمال-

 
 ساعات 11

 بناء تعلمات  
 

  إدماج 2+

 
 تحليلية    مسترسلة منغمة قراءةيقرأ النص 

  نقديةو  واعية،
 العالقة برزيو أكثر، أو ننمطي بين يوازن  -

 .القائمة بينها
 .ويناقشها الكاتب نظر وجهة يحدد -

 ) الموارد المستهدفة(: فهم المكتوب -
 التفسير مع الوصفي النمط عليها يغلب نصوص -

 .والسرد
 لتناول الموارد البالغيّة اآلتيّة: التّشبيهمع استثمارها 

 السجع. – البليغ
 :النص نحو -
 خطاطات النّمطين وروابطهما اللغوية ) 

 نحو الجملة :
 وأخواتها لكان خبرا الواقعة الجملة  
 إلّن وأخواتها خبرا الواقعة الجملة  
 والرجاء الشروع ألفعال خبرا الواقعة الجملة 

 .والمقاربة
 اإلنتاج الكتابي) الموارد المعرفية(: -
الوصف مع التفسير والسرد، حرفّي ــ اختيار النمط: 1

 يبدع في صناعة تقليدية )تدريب .
 استثمار الّسند إلنتاج نّص يحاكي فيه الكاتب.  -2
ارن والسرد يق يتخلله الوصف نص تفسيريــ كتابة 3

 أيه.ر فيها بين الصناعات الّتقليدّية والحديثة، مبديا

 واألنماط الغالب للنمط المالئمة الموارد يجند
 الخادمة

 اللغوية والقرائن   الروابط يستخد(م -
 .المناسبة

يثمن دور الصناعة التقليدية في المحافظة  -
 على الهوية الثقافية و االستثمار االقتصادي.
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 المخططات السنوية

 

 

 :المستوى المستهدف من الكفاءات الختاميّة الميادين
  يفهم مضمونها  ويحلله ، ويتفاعل معه بخطابات شبيهة . متنوعة األنماط  خطابات بتدبر إلى يصغي وإنتاجهفهم المنطوق 

 .عليها ويعلقويعبر عن فهمه لمعانيها ،  نثرية وشعرية مختلفة األنماط ، نصوصا ونقدية واعية حليليةمسترسلة منغمة ت قراءة يقرأ فهم المكتوب.

 في وضعية تواصلية دالة   سطرا مع التحكم في كّل األنماط 16ينتج نصوصا منسجمة متنوعة األنماط ال تقل عن  اإلنتاج الكتابي.
رقم وعنوان 

المقطع 
 التعّلمي

هيكلة الموارد المعرفية المستهدفة بالبناء 
 واإلرساء واإلدماج

توجيهات بخصوص أنماط الوضعيات المكونة للمقاطع التعلّمية وبعض 
الممكنة لها، وسبل تسييرها ألجل التعلّم )داخل و/أو خارج السياقات 

 القسم(.

 مدى اكتسابمعايير ومؤشرات لتقويم 
 الموارد، إنماء وتنصيب الكفاءات

تقدير الحجم 
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 ـ   فهم المنطوق ) الموارد المستهدفة(: -
 متنوعة منطوقة خطاباتاالستماع إلى  -1

 حوارية، توجيهية، سردية، وصفية،) األنماط

 .هجرة الكفاءات عن  تفسيرية حجاجية،

إنتاج خطابات منطوقة منسجمة األنماط  -2

 يقترح فيها حلوال لظاهرة هجرة األدمغة.
 

 : االنطالقيّة الوضعيّة  -
 تنتقى الوضعيّة في سياق المقطع )الهجرة الّداخليّة والخارجيّة  وتكون  

 من اهتمامات المتعلم و ذات داللة.

 :المهمات

  األنماط )وصفية، سردية، توجيهية، حوارية،  منسجمةينتج خطابات

 حيث:حجاجية، تفسيرية  )مشافهة وكتابة  
  .يحصي مخاطر الهجرة السريّة وآثارها في األسر والعائالت 

 يحدد المناطق السياحية لبالده، ويُشّجع على زيارتها 

  والبراهين الهجرة السّرية نحو أوروبا.يرفض بالحجج 

 بخصوص وضعيات اإلرساء و اإلدماج والتقويم، فيها:
 يتواصل مشافهة بلغة سليمة. -

 يدمج مكتسباته المعرفيّة في كّل الوضعيات. -

 يقرأ قراءة تحليلية واعيّة ناقدة.  -
 

 يستثمر الموارد النحوية والّصرفيّة المكتسبة في وضعيات تواصليّة. -

 يدمج مكتسباته القرائية  -
 

 يحرر نصا منسجما عن الهجرة. -

 

 

 .الخطاب في ومقاصدها األنماط
 الخطاب موضوع يناقش ـــ

 .نمط لكل المناسبة اللغة يوظف -

 

 ساعات 11

 بناء تعلمات  

 

  إدماج 2+

 

 

   العالقة برزوي أكثر أو ننمطي بين يوازن
 .بينهما القائمة

 .ويناقشها الكاتب نظر وجهة يحدد -

 

 ) الموارد المستهدفة(: فهم المكتوب -

 سردية، وصفية،) األنماط متنوعة نصوص -

تفسيرية  مع  ، حجاجيةة حواري توجيهية،

استثمارها لتناول المورد البالغّي اآلتّي:  

 .    البالغي التشبيه وأثره
 :  النص نحو -

 بيان خطاطات األنماط وبنيتها اللغوية )

 الجملة :نحو 

 أركانها: لشرطل جوابا الواقعة الجملة ـــ

 جاز(م لشرط جوابا الواقعة الجملة ـــ

 جاز(م غير لشرط جوابا الواقعة الجملة ـــ
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 المخططات السنوية

 

 لثلفصل الثاالتحصيلي لالتقويم 

 

 :ميدانالتوجيهات الخاصة بكّل 

 ــ ميدان فهم المنطوق و إنتاجه :  1

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

 تحقيق مهارة التحدث والتعبير عن الفهم )في سياق تفاعلي . الحّصة الثانية:

 

 ست حصص في كّل مقطع: ثالث حصص للقراءة ودراسة النّص، وثالث حصص للظاهرة اللغوية. المكتوب:ــ ميدان فهم  2 

  

 ــ ميدان إنتاج المكتوب:  3

 تقديم الوضعية التعلمية: )تقنية أو نمط  )تدريب  الحّصة األولى:

 تدريب: استثمار النّّص )المحاكاة  الحّصة الثانية:

 الكتابي.اإلنتاج  الحّصة الثالثة:

 

 : خّصصت له حّصتان في نهاية كّل مقطع. اإلدماج -4

 

 

 )الموارد المستهدفة(:اإلنتاج الكتابي -
اختيار األنماط المناسبة لتحرير خطبة     -1

 ) تدريب 

النّص من الكتاب: تقمص  استثمار -2

 تدريب )شخصيّة مهاجر. 

 ــ كتابة حوار صحفي يغلب عليه التفسير.  3

وحوارا سردا يتضمن صحفيا تحقيقا ينتج ـ  

 الهجرة ظاهرة يفسر -
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 المخططات السنوية

 

 :     توجيهات

    يبنيها األستاذ وفق الكفاءة المرصودة وانطالقا من بيئة المتعلم وواقعه المعيشالوضعيات المشكلة األ(م)االنطالقية 

  ُالمقطع الواحد في فهم المنطوق لترسيخ موارد مرتبطة بالكفاءة فينص واحد  دُ ــعتمَ ي 

  نصوص في فهم المكتوب. تُعتَمــُد ثالثة 

 للغة . ييمكن استغالل نشاط إنتاج المنطوق في حصص فهم المنطوق لجمع معطيات للتقويم المستمر )لتجاوز ظاهرة اقتصار التقويم على المظهر الكتاب 

   باعتبارها موارد وظيفية ذات عالقة ببناء ة يالبالغالموارد  تناول البالغية فإننا نقترحنظرا لكون المنهاج لم يشر صراحة إلى الموارد )الظواهر

 الكفاءة وبأنماط النصوص المستهدفة وليست كموارد معرفية صرفة )العودة إلى المذكرة المنهجيّة الخاّصة بدروس الظواهر البالغيّة .

  ّنبغي أن تكون له عالقة بالمحاور المقررة، وأن يكون تتويجا لتحقق مستوى من الكفاءة الختامية اقتراح مشروع واحد لكل فصل دراسي، ي الــمشاريع: يتم 

      )أي يكون إنتاجا يغلب عليه النمط المستهدف .                

 

 


