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مدخل

إذا كان كتاب التلميذ مرجعا للمتعلم، فإن مرجع األستاذ هو املنهاج التعليمي ودليل األستاذ أو 

ما اصطلح عليه عندنا "دليل استعامل كتاب التلميذ". خصوصا وأنه يقدم ورقة طريق عملية 

لكيفية استعامل كتاب التلميذ.

و عىل هذا األساس يحاول هذا الدليل أن يكون أداة مرافقة ولوحة قيادة لألستاذ، يهتدي بها 

خالل العملية التعليمية التعلمية التي ميارسها وهو مطمنئ إىل أداء وظيفته بفعالّية ومردود 
ناجع.

العملّية  تفعيل  كيفية  تعينه يف فهم  التي  العنارص  لألستاذ بعض  يقدم  أن  الدليل  يريد هذا 
الّتعليمّية-الّتعّلمّية ملادة اللغة العربية من خالل التعامل مع كتاب التلميذ. 

أهمية  باعتبارها كفاءة عرضية يكتيس  والتحّكم يف ملكتها  العربية وتعّلمها  اللغة  تعليم  إّن 
املعريف  البعد  وتغذية  وإثرائها  اللغوية  املكتسبات  دعم  إىل  تهدف  كونها  جانب  فإىل  بالغة؛ 
تعّلم  فإّن  للمتعلمني.  واالجتامعية  املدرسية  الحاجات  وتلبية  املعارف  وتوسيع  والوجداين 
اللغة العربية يف مرحلة التعليم املتوّسط يهدف أيضا إىل التعّمق يف مفاهيمها، والتحّكم أكرث 
يف قواعدها واستعاملها سعيا إىل اكتساب امللكة اللغوية من خالل التمكن من كفاءات امليادين 

التي تهيكل املاّدة  : فهم املنطوق وإنتاجه، وفهم املكتوب، واإلنتاج الكتايب.

و مبا أننا يف آخر مرحلة التعليم املتوسط، ويف الطور الثالث منها، ويف نهاية مراحل التعليم 
اإللزامي والتمهيد للتعليم ما بعد اإللزامي )الثانوي(، ال بد من التأكيد عىل رضورة تقاطع ثالثة 

أهداف أساسية هي :

- استهداف الكفاءة الشاملة للمرحلة املتوسطة ؛

- استهداف الكفاءة الشاملة للطور ؛

- استهداف الكفاءة الشاملة والختامية للسنة الرابعة من التعليم املتوسط.

إّن الكفاءات ُتبنى عىل أساس املكتسبات القبلية وبالتايل العودة إىل ملمح التخرج من الطور 
الطور  التعليم املتوسط معا يشكالن  الثانية والثالثة من  السنة  التعليم املتوسط )  الثاين من 
الرابعة(؛  السنة  فهو  الثالث   الطور  أما  األول،  الطور  تعترب  منه   األوىل  السنة  بينام  الثاين، 
عىل أساس أّن هذا الطور ُيعترب ملمًحا للّدخول إىل السنة الرابعة من التعليم املتوسط. ومن 
هنا تكمن األهمية والدقة واملسؤولية البيداغوجية والديداكتية لكل متعامل مع منهاج اللغة 
العربية وبرنامج السنة الرابعة من التعليم املتوسط بالتحديد، سواء تعلق األمر مبؤلف الوسيلة 

التعليمية أو باألستاذ.
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أ - كيفية التعامل مع هذا الدليل

وضع هذا الدليل بطريقة عملية تقنية يتفادى فيها التكيز عىل الجانب النظري لعملية التعليم والتعلم، 

ويفضل االستعانة بجداول تساعد األستاذ عىل تناول نشاطه ومامرساته داخل القسم بطريقة سلسة. 

ففيام يخص الجدول رقم 10 املتعلق بهيكلة تعلامت املقطع، فإن األمر يتعلق بتعريف األستاذ الطريقة 

الديداكتية ملراحل تسيري حصص شهر كامل من الّتعليم – الّتعلم، مربزا له مركبات الكفاءات الختامية 

للميادين التي عليه أن يستهدفها من خالل الوضعيات التعلمية املقتحة والخاصة بكل مركبة، ويف كل 

أسبوع.

كام يعطيه فكرة عن الحجم الزمني املفتض لكل ميدان عىل مستوى األسبوع والشهر، إىل جانب كونه 

يعطيه فكرة عن توّزع املقطع التعلمي عىل ثالثة )30( أسابيع تعّلمّية إضافة إىل األسبوع الرابع)40( 

املخصص لحل الوضعية املشكلة االنطالقية وكذا إجراء التقييم املدمج واملعالجة البيداغوجية.

كام يعرض الدليل بعد ذلك املخطط السنوي لتقدم التعلامت الواردة يف كتاب التلميذ، فيعرض الكفاءات 

املستهدفة) الشاملة والختامية للميادين الثالثة والعرضية( وكذا القيم املستهدفة، كام وردت يف املنهاج، 

التلميذ  كتاب  الواردة يف  املعرفية  واملوارد  التعلمية  كفاءة ختامية ووضعياتها  كل  مركبات  إىل جانب 

واألحجام املخصصة املفتضة للتعلامت َمْقطًعا مبقطع، أسبوعا بأسبوع والحصة تلو الحصة لكل املقاطع 

الدراسية، مع تخصيص كل أسبوع رابع لعمليات اإلدماج والتقويم وفق  الثامنية املقررة طيلة السنة 

املرجعيات املعتمدة. )انظر الجدول رقم 20(

التشخيص عارضا  انطالقا من عمليات  التعليمية  الدليل، بعد ذلك، كيفية مبارشة املامرسات  و يقتح 

مقتحاته عن كيفية إجرائها واألسس العملية  التي تنبني عليها. ويقتح لذلك ثالث وضعيات تستهدف 

كفاءات امليادين املقررة، مع اقتاح شبكات للتشخيص الفردي التي سيعتمدها األستاذ.

إضافة إىل ما سبق، يقدم هذا الدليل مخططا تفصيليا لكيفية تسيري مقطع تعلمي بكامله) انظر الجدول 

اإلنتاجات  لضبط  والتقويم مقتحا شبكات  اإلدماج  غاية عمليات  إىل  االنطالقية  بالوضعية  بدءا   ،)30

الشفوية والكتابية وكيفية تخطيط عملية املعالجة التي ستتم عىل أساس نتائج تقييمه ألعامل املتعلمني. 

وهو صالح لكل مقطع يف الكتاب مع تغيري املعطيات املتعلقة باملوارد  املعرفية واملنهجية.

و يقدم الدليل، إثر ذلك، مالحق تتعلق بالعنارص اآلتية :

- نصوص ميدان فهم املنطوق واإلنتاج الشفوي؛

- أمثلة لشبكات املالحظة واملتابعة والتقويم؛

هذه  بإعداد  بنفسه  األستاذ  يقوم  أن  يحّبذ  إذ  لالستئناس؛  انطالقية  مشكالت  لوضعيات  مقتحات   -

الوضعيات وفق السياق اّلذي تتواجد فيه عملية التعليم والتعلم؛ بينام ما يقدمه الدليل عبارة عن مناذج 

تساعد األستاذ عىل بناء هيكلة هذه الوضعيات.
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- املصطلحات البيداغوجية؛

- املوارد التي بإمكان األستاذ االستئناس، خصوصا ما تعّلق بالوثائق املقررة مثل املنهاج والوثيقة املرافقة.

ب - كيفية التعامل مع كتاب التلميذ

َم كتاُب التلميذ إىل مثانية مقاطع تعلمية  تتطابق عدديا مع املحاور الثقافية كام وردت يف املنهاج. ُقسِّ

لإلدماج  وأسبوع  للّتعّلامت  أسابيع  ثالثة  الشهر :  أسابيع  عدد  حسب  عىل  مقطع  كل  تهيكل  وقد   -

والتقويم؛ حيث يبدأ املقطع بصفحة يتم فيها تقديم املوارد املستهدفة وينتهي بصفحة اإلدماج والتقويم.

- يتضمن كل أسبوع املياديَن الثالثة املتعلقة بفهم املنطوق وإنتاجه، فهم املكتوب واإلنتاج الكتايب.

- نتعرّف عىل صفحتي فهم املنطوق وإنتاجه يف كل أسبوع بأيقونة " أفهم ما أسمع وأعرّب"، حيث يتم 

تحليل خطاب منظوق واحد من حيث محتواه املعريف واألمناط التي تم توظيفها فيه والعالقات التي 

أّي  أّن  عن  فكرة  املتعلم  لدى  تتكون  وقصدية صاحبه، حتى  الخطاب  لخدمة مضمون  بينها  ُنِسجت 

خطاب هو كل متكامل وشبكة من الخصائص املضامينية والبنائية ال ميكن الفصل بني عنارصها، كام تنص 

عىل ذلك أدبيات املقاربة النصية. وحتى تتحقق نتائج التحليل هذه ال بد من االعتامد عىل نص واحد 

طيلة املقطع التعلمي. ونتعرّف عىل الصفحات الثالث لفهم املكتوب بأيقونة " أفهم ما أقرأ وأناقش"، 

ونتعرّف عىل صفحة اإلنتاج الكتايب من خالل األيقونة " أنتج كتابيا". وهكذا يف كل أسبوع.  

أخريًا نرجو أن يكون هذا الدليل، قد أجاب عن أهم التساؤالت والقضايا التي تناولها الكتاب يف جانبها 

املنهجي و  الديداكتييك. وأن ال يغلق باب االجتهاد والبحث عند األستاذ.

» وما توفيقي إال بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم«

 الـمـؤلــفـون
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كيفية استعامل كتاب التلميذ أثناء مامرسة العملّية الّتعليمّية/الّتعّلمّية

ال شك يف أّن األستاذ قد الحظ أن كتاب التلميذ ُمهيكل يف مثانية مقاطع تعّلمية، يشمل كل مقطع مجاال 

ثقافّيا، ويستهدف إمناء كفاءات ثالثة ميادين هي : فهم املنطوق وإنتاجه، فهم املكتوب، واإلنتاج الكتايب.

فكيف سيتعامل األستاذ مع الكتاب طيلة مسار التعلم يف املقطع الواحد ؟

1 - يغّطي كل مقطع حجَم شهر من الحيِّز الزمني بأربعة أسابيع، حيث :

- تدوم عملية التعّلم ثالثة أسابيع؛

- يخصص األسبوع الرابع لإلدماج والتقويم واملعالجة.

املكتوب،  وفهم  وإنتاجه  املنطوق  فهم  ميادين  الثالثة  األسابيع  من  أسبوع  كل  تعلامت  تغطي   -

الكتايب. واإلنتاج 

إدماجية تقوميية لكل  الكتايب يف وضعية  الشفوي واإلنتاج  اإلنتاج  الرابع كفاءة  - يستهدف األسبوع 

ميدان وما يعقبهام من معالجة.

ميكن أن نلّخص هذه الهيكلة يف املخطط البياين التايل :

امليادينالوضعياتاألسابيع

01

تعلم

ميدان اإلنتاج الكتايبميدان فهم املكتوبميدان فهم املنطوق وإنتاجه

ميدان اإلنتاج الكتايبميدان فهم املكتوبميدان فهم املنطوق وإنتاجه02

ميدان اإلنتاج الكتايبميدان فهم املكتوبميدان فهم املنطوق وإنتاجه03

04
اإلنتاج الكتايباإلنتاج الشفويتقويم

اإلنتاج الكتايباإلنتاج الشفويمعالجة

2 - يغّطي كل أسبوع من أسابيع التعلم الثالثة حجَم أربع ساعات من الحّيز الزمني، حيث :

- يتم يف الساعة األوىل من األسبوع استهداف ميدان فهم املنطوق واإلنتاج الشفوي؛

- يتم يف الساعة الثانية من األسبوع استهداف ميدان فهم املكتوب؛

- يتم يف الساعة الثالثة من األسبوع استهداف ميدان فهم املكتوب؛

- يتم يف الساعة الرابعة من األسبوع استهداف ميدان اإلنتاج الكتايب.

ميكن أن نلّخص هذه الهيكلة يف املخطط البياين التايل :

امليادينالحصص

× 03 أسابيع
ميدان فهم املنطوق وإنتاجه01

ميدان فهم املكتوب02

ميدان فهم املكتوب03

ميدان اإلنتاج الكتايب04

لتقويم اإلدماج،  الزمني، تتوزع عىل ساعتني  الحّيز  أربع ساعات من  الرابع حجَم  - يغّطي األسبوع   3
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وساعتني للمعالجة تشمل اإلنتاج الشفوّي واإلنتاج الكتايّب.

ميكن أن نلّخص هذه الهيكلة يف املخطط البياين التايل :

امليادينالحصص

األسبوع الرابع 

تقويم اإلنتاج الشفوّي01

تقويم اإلنتاج  الكتايب02

معالجة اإلنتاج الشفوّي03

معالجة اإلنتاج  الكتايب04

كيف يسرّي األستاذ مسار التعلم من خالل الكتاب يف أسابيع املقطع الواحد ؟

لتوضيح ذلك نعرض عىل األستاذ مسار بناء التعلامت طيلة أسابيع املقطع أسبوعا أسبوعا ميدانا 

ميدانا. ونشري هنا إىل أن كل ميدان تم تلوين صفحاته بلون مميِّز حيث :

1 - ُخص ميدان فهم املنطوق واإلنتاج الشفوي بالصفحات البنفسجية؛

2 - ُخص ميدان فهم املكتوب بالصفحات الربتقالية؛

3 - أّما ميدان اإلنتاج الكتايب، فقد ُخّص بالصفحات الزرقاء.

كيفية بناء هيكلة املقطع التعلمي :

1 - الوضعية املشكلة االنطالقية لبناء التعلامت

- يقوم األستاذ ببناء وضعية مشكلة انطالقية، الغاية منها جعل املتعلمني ينظرون إىل عملية التعلم من 

حيث هي حاجة ورضورة لحل املشكلة التي ُوضعوا فيها من خالل اكتساب موارد معرفية )مضامني 

ومعارف( وموارد منهجية )مهارات وسلوكات( يتخذونها أدوات للحل.

- يتم بناء الوضعية عىل أساس :

• استهداف املوارد املعرفية؛

• استهداف املوارد املنهجية) وهي كفاءات عرضية : موارد و قيم مدمجة.

• دمج هذه املوارد والقيم يف إطار عمل منَتج قابل للمالحظة والتقييم وفق شبكة تقييم يعّدها األستاذ؛

• تستهدف هذه الوضعية املشكلة أداء مهاّم حياتية يف كل أسبوع يقتب من حلها؛

• هذه الوضعية يجب أن ُتبنى يف إطار سياق يعرفه املتعلم وشكل مركزا من مراكز اهتامماته وينطلق 
من واقعه االجتامعي والثقايف والظروف املحيطة بتعّلمه.
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2 - وضعيات بناء التعلامت :
2- 1 تسيري صفحات ميدان فهم املنطوق وإنتاجه : أفهم ما أسمع وأنتج

األسبوع األول : صفحتان

األعامل التحضريّية : يقوم األستاذ مبطالبة املتعلمني بالقيام  بأنشطة استباقية تتعلق مبراجعة صفحة 
الكتاب التي تتناول تعليامت متعلقة بفهم املنطوق كام ينتبهون إىل الصورة التوضيحية التي ترمز إىل 
فرضياتهم       بناء  املتعلمون  يحاول  املقطع، حيث من خاللهام  تقديم  املتعلق يف صفحة  الثقايف  املجال 
أثناء  يكتشفونه  سوف  مبا  فرضياتهم  يقارنوا  أن  عىل  إليه.  سيستمعون  الذي  الخطاب  مضمون  عن 

االستامع إىل الخطاب وبعده لِيؤكدوا الفرضيات أو ينفوها أو يستبدلون غريها.

يف القسم :

 يستهدف األستاذ قدرة املتعلم عىل فهم  الخطاب الذي يستمع إليه ويحّلله ويحّدد منطه. 
فمن خالل أيقونة "أستمع إىل الخطاب بوعي" والتعليمة » أستمع إىل الخطاب كله وأفهم مضمونه« 
يقوم األستاذ  بإسامع املتعلمني الخطاب كله عرب  وسيلة سمعية أو سمعية برصية أو عرب اإلمكانات 
املتاحة. ويطلب منهم تسجيل رؤوس أقالم حول مضمون ما يستمعون إليه، معجمه، منطه،...إلخ. بعدها 

يناقشهم يف مضمون الخطاب، حسب ما هو وارد يف األمنوذج الخاص بتسيري املقطع التعلمي.
و من خالل أيقونة "أحلل الخطاب وأحّدد منطه" والتعليمة » أستمع إىل هذا الجزء من  ثم أجيب«  يقوم األستاذ 
بتوجيه املتعلمني إىل تحليل ما يستمعون إليه من الخطاب فيتناقشون الستنباط منطه ومؤرشاته. ويستنتجون 

النمط واملؤرشات وهكذا حتى استنتاج كل أمناط الخطاب ومؤرشات كل منط عىل ِحَدة ومييزون بينها.

األسبوع الثاين : صفحتان

الثاين  األسبوع  من  الحصة  هذه  يف  األستاذ  يبقى  الخطاب"،  بنية  "أحلل  أيقونة  مع  التعامل  إطار  يف 
التعمق يف  قصد  الغالب  النمط  املرة عىل  مركزا هذه  الخطاب  تحليل  املتعلمني عىل  قدرة  يستهدف 

التحليل، بعد أن يكون قد أسمعهم الخطاب مرة ثانية. ليتوصل املتعلمون يف النهاية إىل االستنتاج.
البحث  املتعلمني يف  أعامل  بتنشيط  األستاذ  يقوم  الخطاب"،  أمناط  بني  العالقة  "أحدد  أيقونة  مع  أما 
والتحليل الكتشاف العالقة القامئة بني النمط الغالب واألمناط الخادمة له وبقصدية صاحب الخطاب 

ورسالته التي يتواصل من خاللها مع املتلقي أو املرسل إليه.
ويقوم  املرسل  يتصورها  وليد هندسة  إمنا هو  أي خطاب  األمناط يف  توظيف  أن  املتعلمون  فيكتشف 

بإنجازها يف خطابه لخدمة الغاية ) القصدية( من الخطاب.

األسبوع الثالث : صفحتان

بعد أن يكون املتعلمون قد اكتشفوا أمناط الخطاب مبا يف ذلك النمط الغالب والخادم، يتناول املتعلمون 
رفقة األستاذ بنية الخطابات والعالقات فيام بينها وفيام بني القصد والرسالة من الخطاب، قصد التحكم 

يف خطاطة األمناط املستهدفة. ويتم كل هذا يف إطار األيقونة أوظف تعلاميت. 
الخطاب  محاكاة  عىل  ليتدربوا  الشفوي  اإلنتاج  عىل  أتدرب  األيقونة  إىل  باملتعلمني  األستاذ  يصل  ثم 
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املدروس وفق خطاطة النمط املستهدف. 
و بعد هذه املحطة تكون عملية التعلم قد بلغت مداها.

2- 2 تسيري صفحات ميدان فهم املكتوب : أفهم ما أقرأ وأناقش

األسبوع األول : ثالث صفحات

يتضمن ميدان فهم املكتوب ثالثة نصوص، يف كل أسبوٍع نصٌّ مكتوب، تستهدف من خالله كفاءة فهم 
املكتوب مبركباتها اآلتية : قراءة نصوص متنوعة األمناط، تحديد موضوعها العام وأفكارها األساسية، بيان 

خطاطات أمناطها وبنيتها اللغوية ونقدها مع بيان  الرأي.

األعامل التحضريّية : ميكن استغالل الصورة املتصدرة صفحَة فهم املكتوب وكذا اإلطار املخصص للتعريف 
بصاحب النص كنشاط متعلق بالقراءة االستباقية. كام ميكن أن يطلب من املتعلمني قراءة النص وتحضري 

أعامل إثراء الرصيد اللغوي.

أثناء الحصة :

يعرض األستاذ قراءته للنص أمام املتعلمني ويطلب منهم بدورهم قراءته مبعايري القراءة. ويتعرض بعدها 
إىل مناقشة املتعلمني فيام يتعلق بإثراء الرصيد اللغوي. وبذلك يكون قد انتقل إىل أيقونة "أقرأ النّص".

من خالل أيقونة أفهم الخطاب وأناقش ِفكرَه، والتعليامت املنضوية تحت هذه األيقونة، يبادر األستاذ 
تنتهي  املتعلمني  بني  مناقشات  بتنشيط  أفكاره"،  ومناقشة  النص  مضمون  "فهم  مركبة  إىل استهداف 

باستنتاجات يتوصلون إليها. 
وباملنهجية نفسها يسرّي  نشاط تحليل منط النص من خالل أيقونة "أكتشف منط النّص وأبني خصائصه" 
فيتبادل املتعلمون مناقشات ويعلقون عىل فرضياتهم ومقارباتهم ليصلوا رفقة األستاذ إىل تبيان النمط/ 

األمناط ووظيفّية كل منط.
 كام يتم تدريب املتعلمني عىل مامرسة التحليل من خالل استعامل وسائل التحليل التي تتبناها املقاربة 
النصية وهي اكتشاف مظاهر االتساق وبناء النص واستكشاف مظاهر انسجامه. وهذا يف إطار أيقونة 

"أبحث عن ترابط جمل النص وانسجام معانيه".
املرحلة الثالثة يف سريورة تعلامت "ميدان فهم املكتوب" تتعلق باستهداف مركبة بيان البنية اللغوية من 
خالل تحليل ظاهرة من الظواهر اللغوية باعتبارها موردا معرفيا هاما يف إنتاج النصوص. وقد ورد املسار 

تحت أيقونة أدرس الظاهرة اللغوية.
يتم التعامل مع الظاهرة اللغوية باعتبارها عنرصا عضويا داخل النص تتفاعل معه وبه. فوجودها يف 

النص وجود عضوّي ووظيفّي من ناحية تركيبة النص املتجانسة ومن حيث الوظيفة الداللية لها.
كام أن تعليمها للمتعلمني ال يستهدفها كظاهرة مستقلة لذاتها، وإمنا يك يوظفوها ألداء وظيفتها الداللية 

التعبريية والتواصلية. 
لذا، ننبه األستاذ إىل أن الجمل التي سيبني عليها عنارص التحليل إما أن تكون قد اقتطعت من النص وإما 
أنها اقتبست منه يك يبقى املتعلم يف إطار  الحقل الداليل للنص الذي تعامل معه وقد يشكل امتدادا لهذا 

النّص.
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سيعمد األستاذ إىل جعل املتعلمني يتأملون فيستنبطون منها األحكام اللغوية عرب التحليل واملقارنات 
وتبادل النقاش فيام بينهم. ويكتفي األستاذ بإدارة النقاشات وتوجيه التحليالت نحو االستنتاجات؛ حتى 

يشعر املتعلمون أنهم هم من بنوا تعلامتهم وصنعوها، وهم كذلك فعلوا.
لينطلق بهم إىل الجانب التطبيقي من خالل ثالثة أنشطة تنطلق من التحكم يف املعارف اللغوية إىل 

توظيفها ثم إدماجها إدماجا جزئيا.

 مالحظة : تتم هذه التعلامت يف حجم زمني  افتايض مدته ثالث ساعات، إال أن وترية تعلامت التالميذ 
هي – يف الحقيقة من تحدد الحجم الزمني الالزم وهو حجم قابل للتمّطط، لكنه ال يتجاوز املدة املحددة 

الستهداف كفاءة فهم املكتوب.

األسبوع الثاين : ثالث صفحات

نفس املسار التعليمي التعلمي لألسبوع األول يسلكه األستاذ يف األسبوع الثاين.

األسبوع الثالث : ثالث صفحات

نفس املسار التعليمي التعلمي لألسبوع األول والثاين يسلكه األستاذ يف األسبوع الثالث.

2- 3 تسيري صفحات ميدان إنتاج املكتوب : أنتج كتابيا

األسبوع األول : ثالث صفحات

تكمن خصوصية هذا التعلم يف هذا امليدان يف كونه يأيت بعد أن سلك املتعلم جزءا من مسار  تعلم 
خصائص النص الذي سينتج فيه من خالل ما تعلمه يف فهم املنطوق وفهم املكتوب. ذلك ألن التعلامت 
تم  وما  املنطوقة،  الخطابات  يف  لغوية  وخصائص  منط  من  يستهدف  فام  منسجم؛  بشكل  بنيت  قد 
استهدافه يف النصوص املكتوبة هي ما سوف يستهدف يف اإلنتاج الكتايّب، فال فصل يف التعلامت ألنها 

تتخذ شكال بنائيا.
يبقى أن يعلم األستاذ أّن التعلامت يف ميدان اإلنتاج الكتايب هي األخرى قد تهيكلت يف ثالثة أسابيع. 
يتم يف كل أسبوع استهداف مركبة من مركبات كفاءة اإلنتاج الكتايب اآلتية : يحدد املوضوع املناسب 
للوضعية والنمط، يجند املوارد املالمئة للموضوع، يستخدم الروابط والقرائن اللغوية املناسبة للنمط، 

ويعلل آراءه وأحكامه.

األسبوع األول : صفحة واحدة

أماكن  ويحدد  املتعلمون  إليها  سيحتاج  التي  واملصادر  املراجع  األستاذ  يحيص  التحضريّية :  األعامل 
تواجدها، سواء يف مكتبة املؤسسة املدرسية أو يف مكتبات أخرى يحددها أو يف شكل مراجع مرقمنة فيحدد 

عناوينها اإللكتونية.
و قبل الخوض يف التعلامت يجري عملية مراجعة للتعلامت املكتسبة يف ميداين فهم املنطوق وإنتاجه 
وفهم املكتوب، سواء أتعّلق األمر مبوارد معرفية) معارف( أو – خاصة- موارد منهجية تتعلق بخطاطات 
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األمناط املستهدف كل مرة يف اإلنتاج الكتايب.

أثناء الحصة :

يف الوضعية التعلمية األوىل،يوجه األستاذ املتعلمني إىل انتقاء املوارد املنهجية املتعلقة باألمناط ويقوم 
بتنشيط النقاش بني املتعلمني فيعرضون اختياراته ويربرون هذه االختيارات، بينام يناقشهم زمالؤهم 

بخصوص وجاهة تلك االختيارات. كل هذا يف إطار أيقونة : "أختار النمط واملوضوع".
أما يف الوضعية الثانية واملتعلقة بأيقونة "أجمع مواردي املعرفّية" فيتم تحديد املوارد واملصادر املناسبة 
قصد االستفادة منها من حيث منهجية الكتابة، النمط، النوع األديب واملوارد املعرفية ) النصوص(املتعلقة 

باملوضوع واملجال الثقايف ذو العالقة باملوضوع. بطبيعة الحال، يتك األستاذ املجال للمتعلمني.

األسبوع الثاين : صفحة واحدة

من خالل أيقونة "أستثمر النص ألكتب عىل منواله" يعرض األستاذ عىل املتعلمني نصا أمنوذجا يستخرجون 
منه خصائصه الفكرية والنمطية وبنيته من حيث مظاهر االتساق واالنسجام التي سبق أن تعّلموها، ثم 

يقومون بوضع بطاقية ملا توصلوا إليه من الخصائص حتى يكتبوا نصهم عىل منواله ويحاكوه.

األسبوع الثالث : صفحة واحدة

كام تدل عليه األيقونة "أتدرب عىل اإلنتاج الكتايب"، ويف عمل فوجي يعرض املتعلمون أعاملهم داخل 
الفوج فيقوم كل عضو بإبداء رأيه يف إنتاج زميله ناقدا ومعلال وقد يصل إىل اقتاح بدائل حتى ينتج 
الفوج عمال مشتكا مقّوما؛ وذلك وفق شبكات يتم التوصل إليها أو تلك التي يف الكتاب من أجل ضبط 

اإلنتاج وفق مواصفات وجيهة.
وهنا تنتهي عملية التعلم بنهاية األسبوع الثالث والتي تكون فردية وثنائية وفوجية وجامعية.

األسبوع الرابع : صفحة واحدة

2- 4 تسيري وضعية تقويم اإلدماج

عملية تقويم اإلدماج تتم من خالل قيام كل متعلم بصورة فردية بإنتاج شخيص يف ميدانني هام :
1- اإلنتاج الشفوي
2- اإلنتاج الكتايب

حيث يطالب األستاذ املتعلمني بإنتاج عملني، أحدهام شفوي، والثاين كتايب.
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يقسم األستاذ األسبوع الرابع عىل النحو اآليت :

الحجم الزمنياألداة/ الطريقةالوضعيةامليدان

إنتاج شفوي
تقييم إنتاج مدمج للموارد املعرفية 

واملنهجية والقيم)املواقف(

وضعية مشكلة إدماجية 

يف سياق جديد
60/90 دقيقة

إنتاج كتايب
تقييم إنتاج مدمج للموارد املعرفية 

واملنهجية والقيم)املواقف(

وضعية مشكلة إدماجية 

يف سياق جديد
60 دقيقة

التعديل واملعالجةإنتاج شفوي

عد إىل مخطط سريورة 

التعلامت للمقطع

90 دقيقة

60/90 دقيقةالتعديل واملعالجةإنتاج كتايب
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توّزع كفاءات ميادين اللغة العربية ومركباتها والوضعيات التعلمية املتعلقة بها عىل 
املقطع التعلمي

الكفاءة الشاملة : يف نهاية السنة الرابعة من التعليم املتوسط يتواصل املتعلم مشافهة يف وضعيات مركبة 

بلسان عريب ويقرأ قراءة مستسلة منغمة تحليلية واعية ونقدية ، نصوصا متنّوعة األمناط مشكولة جزئيا 

ويفهمها. وينتج نصوصا كتابية منسجمة موّظفا رصيده اللغوي يف وضعيات تواصلية داّلة.

الكفاءات الختاميةامليادين

يع
ساب

األ

زمن/د الوضعيات التعلميةمركبات الكفاءة

فهم 

املنطوق 

وإنتاجه

يتواصل مشافهة 

بوعي بلسان عريب 

ولغة منسجمة ويفهم 

مضمون الخطاب 

املنطوق من أمناط 

متنوعة وينتج خطابات 

شفوية مستسلة محتما 

أساليب تناول الكلمة  

يف وضعيات تواصلية 

دالة.

1

- يستمع إىل خطاب 

متنوع األمناط

- مييز بنٌي خطاطات  

أمناط النصوص

- يستمعون إىل خطاب 

متنوع األمناط ويفهمونه

- مييزون بني خطاطات  أمناط 

النصوص

15
+

  45 

2

- يتبنٌي العالقات القامئة 

بنٌي مختلف األمناط

- مييزون بنٌي خطاطات  أمناط 

النصوص 

- يتبينون العالقات القامئة 

بني مختلف األمناط

 25
+

  35 

3

- يتناول الكلمة 

ويعرض أفكاره مراعيا 

التسلسل والتابط

- ينتقي األفكار املناسبة 

ملقام التعبري بتوظيف 

اللغة املناسبة لكل منط

- يوظفون اللغة املناسبة لكل 

منط ويتدربون عىل اإلنتاج 

الشفوي متناوال الكلمة 

وعارضا أفكاره متسلسلة 

ومتابطة مع مراعاة ملقام 

التعبري. 

60

فهم 

املكتوب

يقرأ قراءة مستسلة 

منغمة تحليلية واعية 

ونقدية نصوصا نرثية 

وشعرية متنوعة 

األمناط محتما عالمات 

الوقف ويعرب عن فهمه 

ملعانيها ومضمونها، 

ويلخصها ويعيد تركيبها 

بأسلوبه ويصدر يف 

شأنها أحكاما، ال تقّل 

عن مائتّي وستني كلمة 

ومشكولة جزئيا

1

- يقرأ نصوصا متنوعة 

األمناط

- يحدد موضوعها العام 

وأفكارها األساسية

- يبنٌي خطاطات أمناط 

النصوص وبنيتها 

اللغوية

- يقرؤون وضعيات قرائية 

متنوعة

- يفهمون مضمون الخطاب 

ويناقشونه

- يحددون منط النص من 

خالل تحليل مؤرشاته

- يربزون العالقة بني األمناط 

وكيفية خدمتها للنص

- يكتشفون بعض مظاهر 

اتساق النص وانسجامه

- يستخرجون ظواهر لغوية 

للتحكم والتوظيف

60

60

60
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الكفاءات الختاميةامليادين

يع
ساب

األ

زمن/د الوضعيات التعلميةمركبات الكفاءة

فهم 

املكتوب

يقرأ قراءة مستسلة 

منغمة تحليلية واعية 

ونقدية نصوصا نرثية 

وشعرية متنوعة 

األمناط محتما عالمات 

الوقف ويعرب عن فهمه 

ملعانيها ومضمونها، 

ويلخصها ويعيد تركيبها 

بأسلوبه ويصدر يف 

شأنها أحكاما، ال تقّل 

عن مائتّي وستني كلمة 

ومشكولة جزئيا

2

- يقرأ نصوصا متنوعة 

األمناط

- يحدد موضوعها العام 

وأفكارها األساسية

- يبنٌي خطاطات أمناط 

النصوص وبنيتها 

اللغوية

- يقرؤون وضعيات للقراءة 

متنوعة

- يفهمون مضمون الخطاب 

ويناقشونه

- يحددون منط النص من 

خالل تحليل مؤرشاته

- يربزون العالقة بني األمناط 

وكيفية خدمتها للنص

- يكتشفون بعض مظاهر 

اتساق النص وانسجامه

- يستخرجون ظواهر لغوية 

للتحكم والتوظيف

60

60

60

3

- يقرأ نصوصا متنوعة 

األمناط

- يحدد موضوعها العام 

وأفكارها األساسية

- يبنّي خطاطات أمناط 

النصوص وبنيتها 

اللغوية

- يقرؤون وضعيات للقراءة 

متنوعة

- يفهمون مضمون الخطاب 

ويناقشونه

- يحددون منط النص من 

خالل تحليل مؤرشاته

- يربزون العالقة بني األمناط 

وكيفية خدمتها للنص

- يكتشفون بعض مظاهر 

اتساق النص وانسجامه

- يستخرجون ظواهر لغوية 

للتحكم والتوظيف

60

60

60

إنتاج 

املكتوب

ينتج كتابة نصوصا 
منسجمة مركبة متنوعة 

األمناط ال تقل عن ال 
تقل عن ستة عرش 

سطرا بلغة سليمة، مع 
التحكم يف خطاطات 

كل األمناط يف وضعيات 
تواصلية دالة.

1

- يحدد املوضوع 

املناسب للوضعية 

والنمط.

- يجند املوارد املالمئة 

للموضوع.

- ينتقون مواضيع ألمناط 

مناسبة والعكس.

- يقومون بإحصاء وانتقاء 

موارد يرونها وجيهة إلنتاج 

نص ما.

60
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الكفاءات الختاميةامليادين

يع
ساب

األ

زمن/د الوضعيات التعلميةمركبات الكفاءة

ينتج كتابة نصوصا 
منسجمة مركبة متنوعة 

األمناط ال تقل عن 
ستة عرش سطرا بلغة 

سليمة، مع التحكم يف 
خطاطات كل األمناط يف 
وضعيات تواصلية دالة.

2

- يجند املوارد املالمئة 

للموضوع

- يستخدم الروابط و 

القرائن اللغوية املناسبة 

للنمط

- يستثمرون نصا و يختارون 

مختلف مظاهر بناء النص 

واتساقه وانسجامه من أجل 

بناء نصهم وأفكارهم.
60

3

- يستخدم الروابط و 

القرائن اللغوية املناسبة 

للنمط

- يعلل آراءه و أحكامه

- يصححون فوجيا إنتاجاتهم 

بنائيا و لغويا

يعللون اختياراتهم

60
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مخطط سريورة عملية التشخيص وضبط املستوى

 يتموقع هذا املقطع يف بداية سريورة التعلامت املوافق لبداية السنة الدراسية. وعليه يقوم 
املعلم بإجراء تقويم تشخييص يهدف إىل : 

1 - تحديد مستويات املتعلمني بحسب مدى اكتسابهم للكفاءات السابقة املتعلقة بالسنة 
الثالثة من التعليم املتوسط، أي بنهاية الطور الثاين من هذا التعليم؛

عملية  تنظيم  قصد  الختامية  الكفاءات  اكتساب  مستويات  بحسب  املتعلمني  - تفويج   2
معالجة النقائص املرصودة لدى فئة املتعلمني املحتاجني إىل اكتساب أفضل لتلك الكفاءات ؛ 

باعتامد البيداغوجيا الفارقية؛
باكتساب  املتعلقة  املستويات  ومتفاوتة  العدد  متساوية  أفواج  إىل  املتعلمني  - تفويج   3
الكفاءات ذات العالقة مبلمح التخرج من الطور الثاين يتعامل معها طوال سريورة التعلم إىل 

نهاية السنة الدراسية يف إطار مبادئ بيداغوجية تتعلق بــ : 
أ - البنائية االجتامعية للتعلامت؛

ب - التكفل البيداغوجي بني األقران والنظراء؛
جـ - التعلم التعاوين.

 وعىل هذا األساس ال مندوحة للمعلم من العودة إىل ملمح التخرج املتعلق بالطور الثاين 
من التعليم املتوسط وإىل الكفاءات الختامية املتعلقة مبيادين الكفاءات الثالث وهي : 

1 - ميدان فهم املنطوق واإلنتاج الشفوي؛
2 - ميدان فهم املكتوب؛
3 - ميدان اإلنتاج الكتايب.

إذ يقوم باستهداف هذه الكفاءات – من خالل مؤرشاتها أي مركباتها – يف وضعيات تقييمية 
للتأكد من التمكن التام منها من عدمه.

ملمح التخرج من 
الطور2 ت م 

يف نهاية السنة الثالثة من التعليم املتوسط يتواصل املتعلم مشافهة يف وضعيات 
مركبة بلسان عريب ويقرأ قراءة مستسلة منغمة تحليلية واعية ّنّصوصا مختلفة 
األمناط مشكولة جزئيا وينتج ّنّصوصا كتابية منسجمة موّظفا رصيده اللغوي يف 

وضعيات تواصلية دالة.

ميدان فهم 
املنطوق واإلنتاج 

الشفوي

يتواصل مشافهة بوعي بلغة منسجمة ويفهم مدلول معاين الخطاب املنطوق، 
ويتفاعل معه وينتج خطابات شفوية متنّوعة األمناط يف وضعيات تواصلية داّلة.
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ميدان فهم 
املكتوب

يقرأ قراءة مستسلة تحليلية ّنّصوصا نرثية وشعرية متنّوعة األمناط مشكولة 
جزئيا، محتما عالمات الوقف، ويلّخصها بأسلوبه.

ميدان اإلنتاج 
الكتايب

ينتج كتابة ّنّصوصا من مختلف األنواع بلغة سليمة، بني 12 و14 سطرا يف 
وضعيات تواصلية داّلة.

 وضعية تقييمية الستهداف كفاءة اإلنتاج الشفوي : 

مركبات الكفاءة املستهدفة : 
1 - يستمع إىل خطابات شفوية ويتفاعل معها، ويستخلص أفكارها األساسية.

موّظفا  منطوقة  وحجاجية  تفسريية  توجيهية،  حوارية  وصفية،  خطابات رسدية،  - ينتج   2
رصيده اللغوي الجديد.

3 - يستنتج قيام ومواقف و يفرسها، يتبّنى أسلوب اإلقناع بالحّجة و الربهان.
 السند : 

»كان كّل يشء فيه عجوزا خال عينيه، وكان لونهام مثل لون البحر، كانتا مبتهجتني باِسَلَتنْي، 
وقال له الغالم فيام هام يصعدان الّضّفة بعد أن دفعا القارب إىل اليابسة  : » سانتياغو، يف 
استطاعتي أن أذهب معك من جديد، لقد فزنا بيشء من املال«. كان الّشيخ قد عّلم الّصبّي 

صيد الّسمك، وكان يحّبه، وقال الّشيخ : 
- أنت تعمل اآلن عىل ظهر مركب محظوظ، ابق حيث أنت.

- ولكن أذكر كيف سلخَت سبعة ومثانني يوما من غري أن توّفق إىل سمكة واحدة، ثّم تدّفقت 
علينا األسامك الكبرية ! فكّنا نصطاد منها كّل يوم عددا غري يسري طوال أسابيع ثالث. 

فقال الّشيخ  : 
- أذكر ذلك، أنا أدري جّيدا أن فراقك يل مل يكن ناشئا عن شكوكك.

- بابا هو اّلذي أكرهني عىل فراقك، أنا ما أزال غالما صغريا، ويتعنّي عيّل أن أطيعه.
و جلسا يف أحد املقاهي، وأنشأ عدد من الّصّيادين يسخرون من الّرجل العجوز، ولكّن ذلك 
مل يسترث غضبه َقّط، أّما الّصّيادون الّشيوخ، فنظروا إليه وقد عرص الحزن قلوبهم، ولكّنهم مل 
يظهروا ذلك وراحوا يتحّدثون عن الّتّيار واألعامق اّلتي قذفوا بخيوطهم إليها والجّو الجميل 
املتواصل، وعام شاهدوه، وشّقوا بطون أسامكهم وحملوها إىل املسمكة حيث انتظرت سيارة 

الّثلج الكبرية لتقّلها إىل الّسوق يف هافانا...«.
أرنست هيمنغواي – العجوز والبحر

 التعليامت : 

1 - استمع إىل السند وسجل رؤوس أقالم عن مضمون الّنّص.
2 - ما املوضوع الذي يعالجه الّنّص ؟
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3 - من هام الشخصيتان املهمتان يف الّنّص ؟ 
4 - ما رأيك يف الشيخ الصياد ؟

5 - ما رأيك يف الطفل ؟
6 - ما رأيك يف العالقة التي تجمع بينهام ؟ وهل ستبقى ؟ ملاذا ؟

7 - ما هي األمناط الواردة يف الّنّص ؟ - أعط مؤرشا واحد عن كل منط.
8 - أعد حكاية الّنّص يف خطاب بني 35 و45 كلمة.

9 - تصّور - يف 15 إىل 20 كلمة- نهاية لهذه القصة وأسمعها لزمالئك.

 شبكة التشخيص الفردي : 

ميدان فهم املنطوق
ميدان 

فهم 
كيف يستمع 
إىل الخطاب

يقدر عىل 
استخالص األفكار

يبدي رأيه 
بثقة ومبنهجية

يقدر عىل اإلنتاج 
الشفوي

يعرب 
بسالسة

بلغة  يعرب 
سليمة

يبني 
كالمه

01
02
03
04
05
...

 وضعية تقييمية الستهداف كفاءة فهم املكتوب : 

مركبات الكفاءة املستهدفة : 
1 - يقرأ الّنّص بأداء حسن وضوابط النطق، واالستسال والوقف،

2 - يستخرج فكرته العاّمة وأفكاره األساسية ويحللها ويبدي رأيه فيها، ويستخرج الظواهر 
اللغوية ويستنتج ضوابطها 

3 - يستخرج القيم الواردة يف الّنّص ويعّلق عليها ويتبّناها يف سلوكاته.
 السند : 

» أخذت القطار إىل مرسيليا، ومنها ركبت عىل منت الباخرة، مثل بقّية املسافرين، إىل الجزائر. 
إّنهم  املستعِمرين وبناتهم...  أبناء  الباخرة من  ضحكت يف قرارة نفيس مّمن كانوا عىل ظهر 
ورأيتهم    . »بالدهم«  إىل  عائدون  أّنهم  فرنسا،  يف  الّصيف  عطلة  قضوا  أن  بعد  يتصّورون، 
يتباهون يف غرفهم الفاخرة ويف قاعات االستقبال وفوق الّسطح املحجوز لرّكاب الّدرجة األوىل، 
فسخرت منهم وقلت يف نفيس  : »أنتم مخطئون يا سادة فالبالد اّلتي تتوّجهون إليها ليست 
بالدكم«. وحينام رأيت قمم جبال جرجرة الّشامخة ترتسم يف الّصباح الباكر عىل األفق املحفوف 
بالّضباب، والحت مدينة الجزائر البيضاء كأّنها جبل من الّرخام، غمرتني فرحة كربى واقشعّر 
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بدين من الّتأّثر وقلت يف نفيس  : 
»ما أجمل بالدي !« وتذّكرت يف تلك الّلحظة أّنني، عند مغادريت البالد إىل فرنسا، وقبل رسّو 
الباخرة يف مرسيليا، كنت محاذيا ألحد الفرنسّيني املستوطنني بالجزائر، فسمعته يقول لرفيقته 

وقد ظهرت عليه عالمات الغبطة والرّسور ملشاهدة فرنسا  : 
ها نحن قد وصلنا يا كريستيان، وعاّم قليل سنضع أقدامنا فوق تربة فرنسا الّطّيبة.  -

فّكرت يف نفيس وأنا أغبطه  : »ما أسعدك ! لك الحّق أن تقول إن فرنسا هي بالدكم فادخلوها 
غامنني«... 

و تذّكرت هذه الحادثة وأردت أن أنتقم لنفيس فدنوت من أحد الّرّكاب، وملّا حاذيته همست 
يف أذنه  : 

- منظر جميل.. أليس كذلك  ؟
فرّد بلهجة ال تخلو من االحتقار  : 

- إّنه بالفعل منظر جميل، ولكّن املؤسف أّن العرب يف تلك البالد كثريون...
و مل يخطر بباله أّنني أحدهم. وحينئذ أدركت أن مدينة الجزائر ليست لنا نحن العرب بل 
لهم. ولو خامرين أدىن شّك يف هذه الحقيقة املرّة لبّدده الجمريّك اّلذي مل يفتح أّية حقيبة من 

حقائب الفرنسّيني، بينام فّتش حقائب الّرّكاب العرب كّلهم...
و فّكرت يف نفيس  : »نحن قوم نعتّز بأنفسنا، وهذا ما جعل أبناء بالدي يف جميع العصور 
يفّرون من الّسهول ويعتصمون بالجبال املنيعة ويتكون األرايض الخصبة ويقيمون يف الغابات 
الّتبة املليئة بالحىص واألحجار. إننا نعتّز بأنفسنا ونتمّسك بحرّيتنا وال نكتث  الكثيفة ذات 
بالبؤس والّشقاء، ولهذا فإّنني ال أرىض عن قرية  إغيل نزمان  وغريها من قرى بالدي، ال أرىض 
عنها بديال ألّننا هناك نعيش يف جّو عائيّل وال يوجد أحد من الفرنسّيني ما عدا معّلم املدرسة 

اّلذي نحتمه ألّنه يبدو أّنه يريد حّقا تعليمنا..«
 مولود فرعون – الدروب الوعرة
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 التعليامت : 

1 - اقرأ الّنّص.
2 - استنج موضوع الّنّص ؛ ثم  الفكرة التي أراد الكاتب إيصالها لنا. 

3 - ما موقف الكاتب من الوضع االستعامري الذي يعيشه ؟ وما رأيك يف موقفه ؟
4 - أين جرت األحداث ؟ ومتى ؟

5 - استنبط النمط أو األمناط التي يف الّنّص ؟ - ما مؤرشاته ؟
6 - اذكر مثاال لكل منط.

7 - أعد حكاية الّنّص يف خطاب بني 35 و45 كلمة.
8 - صف شخصية الكاتب) هو نفسه شخصية القصة( كلام ظهر حدث جديد.

 شبكة التشخيص الفردي : 

مؤرشات التقييم

التالميذ
كيف يقرأ 

الّنّص
يقدر عىل 

استخالص األفكار
يبدي رأيه بثقة 

ومبنهجية
يعرف األمناط

يعرب 
بسالسة

بلغة  يعرب 
سليمة

يبني 
كالمه

01
02
03
04
...

 وضعية تقييمية الستهداف كفاءة فهم املكتوب : 

مركبات الكفاءة املستهدفة : 
1 - يكتب مقّدمة موضوع منسجم - يكمل فكرة- يلّخص فقرة بأسلوبه - يوّظف مكتسباته 

اللغوية والبالغية والتقنية- يوظف قيام
والبالغية  اللغوية  مكتسباته  يوّظف   - ضوابطها  ويحتم  الكتايب  التحرير  خّطة  - يضع   2

والتقنية لألمناط.
3 - يلخص - يطنب - اللغة السليمة والخط الواضح.

 وضعية 01 : - اقرإ السند ثم ضع  : 

1 - وضعية ابتدائية للّنّص؛
2 - وضعية ختامية للّنّص؛
3 - ملخصا للّنّص النهايئ؛

4 - مؤرشات النمط الغالب ؛
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6 - قامئة لقيم الّنّص.
 السند : 

» .../... الحارس  : عاّمة املدينة عىل الباب يا ملك الزّمان )يتقّدم زكريا، يتبعه الّناس اّلذين 
بدأ الّذعر واالضطراب ُيفقدانهم توازنهم(.

امللك : ماذا تريد الّرعّية من ملكها  ؟  )الجميع يف صمت، أعينهم إىل األرض، ال يجرؤون عىل 
رفعها(.

امللك : آذن لكم بالكالم، مّم جئتم تشكون ؟
زكريا : الفيل، الفيل، يا ملك الزّمان.

امللك : ما خرب الفيل  ؟
صوت من وسط الّناس  : لقد قتل...

صوت آخر أمامه  : أششششت...
زكريا : )حرج قلق يعلو صوته أكرث( الفيل، يا ملك الزّمان، الفيل...

امللك : )غاضبا( وما له هذا الفيل... ماذا فعل  ؟! )ينظر زكريا إىل الّناس ليكملوا الّشكاية بأّن 
فيل امللك قد رّضهم وقتل أحد األطفال فهم يطلبون من امللك أن يحبس عنهم فيله. وهو 
الكالم اّلذي تّم االّتفاق عليه. فريى الجميع كالّدمى ال ينطقون وال يتحّركون، فاحتقرهم زكريا 

لجبنهم.( .../...«.
عن سعد الله ونوس - بترّصف.

 شبكة التشخيص الفردي : 

مؤرشات التقييم

التالميذ
وضع وضعية 

ابتدائية
وضع وضعية 

ختامية
احتام انسجام 

الضامئر
احتام انسجام 

زمن األفعال
وضع 
خالصة

احتام 
الحجم

احتام األحداث 
و ترتيبها

استخرج 
قيم الّنّص

01
02
03
04
...
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مخطط تسيري تعلامت املقطع التعلمي األول

قضايا اجتامعية

1- بناء وضعية مشكلة انطالقية

الوضعية املشكلة مرتبطة بالسياق الذي يحيط بعملية التعّلم بأبعاده الجغرافية و االجتامعية و الثقافية، 
حيث تستأصل منه و تستهدفه يف حلها. و عليه فإن تصورها و إعدادها تقع عىل عاتق الفاعلني داخل 
القسم الدرايس أي األستاذ و املتعلمون. ذلك ألن الوضعية املشكلة ال تكون لها مصداقية بيداغوجية إن 

مل تكن لها داللة لدى املتعلم من خالل ارتباطها بواقعه و اهتامماته.
إال أننا سنعرض هنا وضعية ملجرد االستئناس بها وجعلها مثاال لتسهيل التمكن من داللتها لدى املتعلم.

مثال عن بطاقة وضعية مشكلة :

 س 4 ت مالقسم الدرايس

املقطع 01 – قضايا اجتامعيةاملقطع/ املجال الثقايف

فهم املنطوق و إنتاجه/ فهم املكتوب واإلنتاج الكتايبامليدان

) انظر هيكلة تعلامت املقطع التعلمي(الكفاءة الختامية املستهدفة

) انظر هيكلة تعلامت املقطع التعلمي(مرّكبات الكفاءة املستهدفة

انطالق التعّلمهدف الوضعية املشكلة

معارف و موارد 
مرتبطة بالوضعية 

املشكلة

والقصصية  الرسدية  النصوص  مختلف  نصوصه-  و  التلميذ  كتاب  خطابات 
والوثائق املتعلقة باملجال و املتاحة باملكتبة- سندات رقمية متنوعة ذات الصلة 

باملجال – األمناط النصية املتدخلة يف صناعة الرسد و الرسد القصيص.

القيم املستعملة

- احتام الحياة، النفس واحتام الغري- ربط عالقات العدل واملساواة يف املجتمع 
- بناء عامل يتمّيز بأكرث إنسانية؛

لهوّية  الباين  واالجتامعي  الثقايف  باالنتامء  الشعور   - املواطنة  بقيم  التشّبث   -
الجامعة- روح الفريق والقدرة عىل العمل ضمن املجموعة

- القدرة عىل التعبري عن تجربته؛ 
- تذّوق التعبري الفّني الذي ُيكتسب من مختلف الفنون

الكفاءات العرضية 
املستعملة

معارفه  دائرة  لتوسيع  املوثوقة  مصادرها  من  املعلومات  يستقي  و  يوظف   -
والبحث عن  الوثائق  استغالل  - يحسن  ويوظفها يف حل مشكالت يف محيطه 
املعلومات من مصادرها، يدونها وينظمها ويصنفها قصد استثامرها يف معالجة 

وضعيات حياتية مناسبة.
- يحسن إبداء اآلراء متاشيا والضوابط املكتسبة.
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أمناط السندات 
التعليمية املطلوب 
استخدامها يف الحّل

- سندات ورقية- كتب رقمية – أرشطة سمعية و سمعية برصية

سياق الوضعية :
بدأت تتفىش يف محيطك االجتامعي بعض الظواهر السلبية التي ستتحّول إىل آفات اجتامعية قد تقيض 
عىل قيم الشباب، خصوصا ما تعّلق بتعاطي املخّدرات. الحظت ذلك و زمالئك أثناء دردشة مع أستاذكم 
بعد االنتهاء من حصة تعليمية. فطلب منكم األستاذ تشكيل أفواج إلنجاز عمل تحسييّس تفاعيل يعالج 
الظاهرة من أجل عرضه ومناقشته يف إطار النشاط الثقايف للمؤسسة. فانتابتك فكرة عرض رشيط فيديو 

تقوم مع زمالئك يف الفوج بإنتاج قصته انطالقا من أحداثه. 

املهام املطلوبة:
انتقاء فيلم سيناميئ قصري يعالج آفة اجتامعية من أحد املواقع أو ميتلكه زميل لكم) عند التعذر ميكن 

االستعانة بقصة من واقعكم تعيدون صياغتها لغويا(؛
إنتاج نص قصيص متالئم مع أحداث القصة و شخصياتها و مزجه مع الصورة) االستعانة بأستاذ اإلعالم 

اآليل أو متخصص(؛
عرض الرشيط املمزوج عىل الحارضين متبوعا مبناقشة تهدف إىل نرش الوعي من خطورة اآلفة.
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الوضعيات التعلمية – فهم املنطوق وانتاجه – األسبوع 1

- السند: ثري الحرب

املرجع: أحمد رضا حوحو- البخالء وبائعة الورد و نصوص أخرى- ص 65 - دار القصبة- الجزائر2014

1 - يستمع املتعلمون إىل الخطاب بوعي 

يكون األستاذ املعلم قد كلف املتعلمني من قبل بالتحضري ملناقشة محور قضايا اجتامعية من خالل ما
تم تدريسه يف السنة السابقة. كام يكون قد نبههم إىل افتاض موض الخطاب مسبقا من خالل االنتباه إىل 

مضمون األسئلة املتعلقة مبضمونه، و من خالل ما ترمز إليه الصورة يف صفحة تقديم املقطع.

الوضعية  الجزئية 01 : يستمع املتعلمون إىل الخطاب

أنشطة التعّلمأنشطة التعليم

يوجه األستاذ متعلميه إىل االنتباه 
وحسن اإلصغاء وتسجيل رؤوس أقالم 

ومالحظات يريدون تسجيلها عام 
سمعوه. ثم يسمعهم الخطاب كله.

يستمع املتعلمون إىل خطاب قصيص من خالل سند سمعي 
برصي يتضمن ّنّصا أدبيا قصصيا.

يعمد املتعلمون يف تلقيهم الخطاب إىل:
- االنتباه وحسن اإلصغاء؛

- تسجيل رؤوس أقالم؛
- تسجيل مالحظات.

2 - يفهم املتعلمون الخطاب

أنشطة التعّلمأنشطة التعليم

ينّشط األستاذ مناقشة بني املتعلمني 
من خالل أسئلة يطرحها عليهم تتعلق 

مبضمون الخطاب، و هنا يستطيع 
توظيف أسئلة الكتاب أم إعداد أسئلة 
من عنده. كام بإمكانه قبول مقتحات 

املتعلمني إن أرادوا طرح أسئلة حول 
مضمونه.

يتفاعل املتعلمون مع تنشيط األستاذ و يقدمون مقتحات 
أجوبتهم و يتناقشون فيام بينهم حولها حتى يحيطوا 

مبضمون الخطاب القصيص.

3 - يحللون الخطاب و يحددون منطه 

الهدف من هذه الوضعية هو متكني املتعلمني من التحكم يف مؤرشات أمناط الخطابات )الرسد – الوصف 
- الحوار( والتي تشّكل التقنيات اللغوية القصصية ؛ حيث يعلمهم بهذا الهدف وأنه مورد أساس ليتمكنوا 

من إنجاز إنتاجهم.



25

3 -1 - يحلل الخطاب و يحدد منط الرسد

أنشطة التعّلمأنشطة التعليم

يستمع املتعلمون إىل هذا الجزء من الخطاب:يسمع األستاذ املتعلمني هذا  الجزء  من الخطاب:

اندلعت الحرب العاملية الثانية و نشطت تجارة السوق السوداء التي فرضت دستورها عىل العامل، 

وانخرط شعبان يف سلك هذه التجارة مدفوعا بوفرة األرباح ... و ما كادت الحرب تضع أوزارها 

حتى وجد شعبان نفسه »يس شعبان« و وجد ثروته تضخمت فأصبحت تعد باملاليني.

يناقش األستاذ املعلم املتعلمني من أجل التعرف 

عىل منط الخطاب :

- اذكر الزمان الذي تنتمي إليه األفعال يف هذا 

املقطع ووظيفتها.

- استخرج ما ييل :

1- الروابط التي متفصل الجمل.

2- ما يدل عىل الزمان واملكان.

3- األحداث الجزئية الواردة والحظ تواترها من عدمه.

4- الشخصيات والشخصية الرئيسة.

5- الضامئر املستخدمة والضمري الغالب وعائده.

يتناقش املتعلمون ويطرحون

فرضياتهم استجابة لتعليامت األستاذ.

بعد هذه املناقشة يطلب منهم استنتاج منط الخطاب 
فيقومون ببناء ملخص عن النمط ومؤرشاته.

يستنتج املتعلمون منط الفقرة مستخلصني 
مؤرشاته ويتشاركون يف بناء الخالصة.

الخالصة  : 
الرسد أهم منط يف الخطاب القصيص.

من أهم مؤرشاته : بناء األفعال يف الزمن املايض- ترتيب األحداث ترتيبا متسلسال زمانيا – غلبة 
ضمري الغائب يف غالب الخطابات- استعامل ما يدل عىل املكان والزمان – متحور القصة عىل 

شخصية محورية  – الربط بني األحداث بأدوات الربط اللفظية واملنطقية.
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3 -2 - يحلل الخطاب و يحدد منط الوصف

أنشطة التعّلمأنشطة التعليم

يستمع املتعلمون إىل هذا الجزء من الخطاب:يسمع األستاذ املتعلمني هذا  الجزء  من الخطاب:

أما حجرته املتواضعة فأبدلت بفيال أنيقة تكدس األثاث والرياش يف حجراتها تكديسا.. ومام يلفت 

نظر الزائر مقعد ضخم وثري احتل صدر حجرة االستقبال كان عرش يس شعبان ال يجلس عليه غريه، 

ال يجوز لغريه أن يجلس عليه ولو كان أعز أصدقائه....

يناقش األستاذ املعلم املتعلمني من أجل التعرف 

عىل منط الخطاب :

1- ِصف منزل » يس شعبان«.

2- اذكر مواصفات منزل يس شعبان. عالَم تدّل ؟

د  3- َوَصَف الكاتب مقعد حجرة االستقبال. حدِّ

هذه األوصاف واذكر ما تدّل عليه من مظاهر.

4- ما الّداللة الزّمنّية لألفعال الواردة يف الخطاب؟

5- اْذُكْر بعض األفعال وأزمنتها، مع بيان داللتها.

6- اذكر بعض الّنعوت الواردة يف الخطاب. 

ما وظيفتها ؟

دها ثّم يّب  7- وردت يف الخطاب ظروف مكان. حدِّ

وظيفتها يف بناء الخطاب الرّسدّي.

يتناقش املتعلمون ويطرحون

فرضياتهم استجابة لتعليامت األستاذ.

بعد هذه املناقشة يطلب منهم استنتاج منط الخطاب 
فيقومون ببناء ملخص عن النمط ومؤرشاته.

يستنتج املتعلمون منط الفقرة مستخلصني 
مؤرشاته ويتشاركون يف بناء الخالصة.

الخالصة : 
الوصف منط مساعد هام يف الخطاب القصيص.

من أهم مؤرشاته : استعامل الصفات واألحوال اعتامده عىل األفعال يف املضارع أو املايض املتبوع 
باملضارع.
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3 -3 - يحلل الخطاب و يحدد منط الحوار

أنشطة التعّلمأنشطة التعليم

يستمع املتعلمون إىل هذا الجزء من الخطاب:يسمع األستاذ املتعلمني هذا  الجزء  من الخطاب:

وما كاد يتوارى عن األنظار حتى ابتدرين صديقي قائل :

أال تعرف هذا الرجل ؟

قلت : ال... ال أعرفه... من يكون ؟...

قال : هذا يس شعبان ثري الحرب.

قلت : لكن هيأته ال تدل عىل الرثاء يف يشء...

قال : كان ثريا ثراء فاحشا ولكنه اليوم ال ميلك قوت يومه فقد ضيع كل يشء.

قلت : املفهوم من كالمك أنه أثرى أثناء الحرب، وعليه فقد رجع إىل حالته السابقة...

قال : هو اليوم يف حالة أسوأ.

يناقش األستاذ املعلم املتعلمني من أجل التعرف 

عىل منط الخطاب :

1- ما الّضمريان الغالبان عىل الخطاب ؟ وملاذا ؟

2- هل يف الجزء عالقات يّب الُجمل ؟ بّينها.

يتناقش املتعلمون ويطرحون

فرضياتهم استجابة لتعليامت األستاذ.

بعد هذه املناقشة يطلب منهم استنتاج منط الخطاب 
فيقومون ببناء ملخص عن النمط ومؤرشاته.

يستنتج املتعلمون منط الفقرة مستخلصني 
مؤرشاته ويتشاركون يف بناء الخالصة.

الخالصة :
الحوار منط مساعد هام يف الخطاب القصيص.

من أهم مؤرشاته : اعتامده عىل ضمريي املتكلم واملخاطب - تداول الجمل من خالل فعل واستجابة- 
اعتامد األفعال املضارعة وأفعال األمر - الجمل اإلنشائية كاألمرية والنهيية- عالمات الوقف كالعارضة- 

املزدوجان، االستفهام والتعجب.
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الوضعيات التعلمية – فهم املنطوق وانتاجه – األسبوع 2

1 - يحللون بنية الخطاب 

الهدف من هذه الوضعية هو متكني املتعلمني من معرفة مخطط الرسد القصيص و عالقة أحداثه مع 
الشخصيات و العكس.

أنشطة التعّلمأنشطة التعليم

يسمع األستاذ متعلميه الخطاب كله من جديد.
يناقش األستاذ املتعلمني من أجل التعرف عىل:

1- املخطط الرسدي؛

2- وترية األحداث؛

3- عالقة الشخصية باألحداث.
و ذلك باالستعانة بجدول و مبخطط بياين.

يستمع املتعلمون إىل الخطاب كله.
باالستعانة بجدول و مبخطط بياين، يتناقش 

املتعلمون من أجل التعرف عىل:

1- املخطط الرسدي؛

2- وترية األحداث؛

3- عالقة الشخصية باألحداث.

بعد هذه املناقشة يطلب منهم استنتاج بنية 
الخطاب الرسدي.

يستنتج املتعلمون بنية الخطاب الرسدي و 
يتشاركون يف بناء الخالصة

الخالصة:
- يعتمد املخطط الرسدي عىل وضعيات ثالث: الوضعية االبتدائية – وضعية التحول و التغري- 

وضعية االتزان - الوضعية النهائية.
- وترية األحداث: بطيئة/ متسارعة، بعيدة زمنيا / متزاحمة، كثيفة..

- عالقة الشخصية باألحداث؛ متأثرة بها – متغرية مع األحداث- طيعة لها..
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2 - يحددون العالقة بني أمناط الخطاب 

الهدف من هذه الوضعية أن يتعرف املتعلم عىل خطاطة األمناط و أن الخطاب هو  منطان أو أكرث 
تتفاعل فيام بينها خدمة لقصدية صاحب الخطاب و البناء املتناسق له.

2- 2- يحددون عالقة الوصف بالرسد

أنشطة التعّلمأنشطة التعليم

يستمع املتعلمون إىل هذا الجزء من الخطاب:يسمع األستاذ املتعلمني هذا  الجزء من الخطاب:

و ما كادت الحرب تضع أوزارها حتى وجد شعبان نفسه )) يس شعبان((  و وجد ثروته تضخمت 

فأصبحت تعد باملاليني، و غرّي املال أطواره، فأصبح حاد املزاج ال يحتمل مزاحا من أحد و إن كان 

مزاحا بريئا؛ يفرض احتامه عىل الكل فرضا. كام تغرّيت هيأته و مالبسه و احتلت سلسلة ذهبية 

سميكة صدره ترصخ يف وجوه الناس برثاء الرجل وجاهه. أما حجرته املتواضعة فأبدلت بفيال أنيقة 

تكدس األثاث و الرياش يف حجراتها تكديسا.. و مام يلفت نظر الزائر مقعد ضخم وثري احتل صدر 

حجرة االستقبال كان عرش يس شعبان ال يجلس عليه غريه، ال يجوز لغريه أن يجلس عليه و لو كان 

أعز أصدقائه.

يناقش األستاذ املتعلمني من أجل تحديد العالقة 

بني أمناط الخطاب :

1- حدد منط الخطاب.

2- كيف خدم هذا النمط الرسد؟

يتناقش املتعلمون ويطرحون

فرضياتهم استجابة لتعليامت األستاذ.

بعد هذه املناقشة يطلب منهم استنتاج منط الخطاب 
فيقومون ببناء ملخص عن النمط ومؤرشاته.

يستنتج املتعلمون وظيفة الوصف يف خدمة 
النمط الرسدي ويتشاركون يف بناء الخالصة.

الخالصة :
يساعد الوصف يف بناء الرسد القصيص فهو الذي يفرس لنا تفاعالت الشخصية مع األحداث و يربر لنا 

تغري الشخصية و يعرفنا بها و بتحوالتها..
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2-3 - يحددون عالقة الحوار بالرسد

أنشطة التعّلمأنشطة التعليم

يستمع املتعلمون إىل هذا الجزء من الخطاب:يسمع األستاذ املتعلمني هذا  الجزء من الخطاب:

قال صديقي:.. و ها هو كام ترى أصبح يف فاقة مدقعة، مل يبق له إال وسامه و حرف السني..

قلت: لعله مل يجد لهام شاريا يدفع فيهام فلسا واحدا.

أرسل صديقي زفرة و قال: نعم.. مع أنه دفع فيهام مئات اآلالف من الفرنكات.

قلت: لعن الله الحرب، ما أكرث ضحاياها يف هذا الوجود.

قال: و لعن الله ذئاب البرشية، ما أشد خطرها إذا ما أحست شهواتها بجوع.

يناقش األستاذ املتعلمني من أجل تحديد العالقة 

بني أمناط الخطاب :

1- حدد منط الخطاب.

2- كيف خدم هذا النمط الرسد؟

يتناقش املتعلمون ويطرحون

فرضياتهم استجابة لتعليامت األستاذ.

بعد هذه املناقشة يطلب منهم استنتاج وظيفة 
الوصف يف خدمة النمط الرسدي.

يستنتج املتعلمون وظيفة الوصف يف خدمة 
النمط الرسدي ويتشاركون يف بناء الخالصة.

الخالصة :
الحوار منط مساعد هام يف الخطاب القصيص.

بفضله نتعرف عىل تفكري الشخصيات و مواقفهم و نفسياتهم.
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2-4 - يحددون تداخل األمناط  املهيكلة للخطاب

أنشطة التعّلمأنشطة التعليم

يناقش األستاذ املعلم املتعلمني من أجل التعرف 
عىل منط الخطاب :

يطلب من املتعلمني أن يستنتجوا إن كانت األمناط 
الثالثة منفصلة أحدها عن اآلخر أم هي متداخلة ؟

يطلب منهم تقديم أمثلة عن هذا التداخل.
يطلب منهم التعبري عام يالحظون.

يتناقش املتعلمون ويطرحون فرضياتهم عن 
تداخل األمناط من عدمه.

يعربون عن مالحظاتهم.

بعد هذه املناقشة يطلب منهم استخالص ما 
الحظوه.

يتشاركون يف بناء الخالصة.

الخالصة :

يف الخطاب القصيص يكون النمط الرسدي هو الغالب ويخدمه الوصف والحوار.

الرسد : هو األداة األساسية للحيك والقص فهو الذي يعرفنا باألحداث وتطورها وتداولها وبه نحدد 

وضعيات املخطط الرسدي.

الوصف : أداة لغوية من خاللها نتعرف عىل تفاصيل يف القصة ال ميكن للرسد أن يحققها كتفاصيل 

األشخاص والسياق املحيط باألحداث.

الحوار : وسيلة للتعرف عىل مواقف الشخصيات وطبيعتها وكيفية تفاعلها وتعاملها وتطورها.
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الوضعيات التعلمية – فهم املنطوق وانتاجه – األسبوع 3

1 - يوظفون تعلامتهم 

تطور  و  الرسد  و مخطط  الرسدي  الخطاب  أمناط  من  املتعلمني  الوضعية هو متكني  من هذه  الهدف 
صة. الشخصيات فيه، من خالل تطبيقات ملخِّ

2 - يستمع املتعلمون إىل الخطاب 

أنشطة التعّلمأنشطة التعليم

- يسمع األستاذ متعلميه الخطاب كله من جديد.
- يطلب من املتعلمني تلخيص عرض األمناط 

املكتشفة؛ رسم مخطط الرسد و املنحنى البياين 
لتفاعل الشخصية مع األحداث.

- يستمع املتعلمون إىل الخطاب كله.
- ينجز املتعلمون التطبيق.

3 - يتدربون عىل اإلنتاج الشفوي )تعلم اإلدماج( 

الهدف من الوضعية هو أن يتدرب املتعلم عىل تجنيد املوارد املناسبة للنمط وتوظيفها من أجل رسد 
قصيص يف إطار نشاط فوجي.

أنشطة التعّلمأنشطة التعليم

- يدعى املتعلمون إىل رسد قصة 
من محيطهم االجتامعي عن شخص 

استغل ظروفا خاصة عن طريق.
- غري مرشوع فصار يف وضع اجتامعي 

مادي مغاير ملا كان عليه.

تتم العملية وفق التسيري التايل :
- يقوم كل متعلم بإنجاز العمل فرديا؛

- تناقش األعامل ضمن األفواج الستخالص عمل مشتك 
باسم كل فوج؛

- يعرض كل فوج عمله للنقاش والتصحيح الجامعي.
- تتم مناقشة األعامل امُلنتجة و فق شبكة لضبط الخطاب 

القصيص.
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النعممواصفات املنتج

- هل اعتمدت عىل الرسد يف بناء اللغة القصصية مبؤرشاته
- هل استعملت مؤرشات الوصف يف الخطاب القصيص
- هل استعملت مؤرشات الحوار يف الخطاب القصيص

- هل تأكدت أن الخطاب يعتمد عىل املخطط الرسدي بوضعياته الثالث
- هل وترية األحداث كانت مرتبة ترتيبا زمنيا ووجيها

- هل تأثرت الشخصية باألحداث وأثرت فيها

- هل اعتمدت عىل املخطط الرسدي بوضعياته الثالث
- هل بنيت شخصيتي بناء متطورا من البداية إىل النهاية

- هل كانت األمناط الثالثة متناسبة الحجم وذات عالقة بعضها ببعض

السالمة اللغوية
- احتام تركيب الجمل النحوي

- احتام الضوابط اللغوية

- احتام صارم ملدة العرض
- مالءمة التعابري الجسمية والنربة مع تطور العرض وتغري النمط
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الوضعيات التعلمية- فهم املكتوب – األسبوع 1

1 - يقرأون الّنّص 

 يكون األستاذ املعلم قد كلف املتعلمني من قبل بالتحضري ملناقشة الّنّص الثاين.
 يتوزع املتعلمون إىل أفواج متساوية كام ومتوازنة كيفا بتوجيه من األستاذ املعلم.

 يقرأ املتعلمون الّنّص قراءة صامتة ثم جهرية مراعني ضوابط القراءة الجهرية كام راعاها املعلم.
 يصحح املعلم القراءة كلام أخطأ املتعلم ؛ ألن الوضعية تستهدف القراءة السليمة.

2 - يفهمون مدلول الّنّص 

 الهدف من هذه الوضعية هو متكني املتعلمني من فهمهم للّنّص وإملامهم بعمومياته ورسالته.

3 - يكتسبون الرصيد املعجمي

أعامل التعلمأعامل التعليم

- بعد أن قرأ املتعلمون الّنّص يتوقفون عند 

معجمه مكتشفني من خالل : 

- البحث القامويس؛

- البحث من خالل السياق؛

- عقد التقاطعات الداللية بني القاموس والسياق.

- يطلب املعلم من املتعلمني نسج جمل رسدية 

باستعامل املعجم الجديد.

 أثري رصيدي املعجمي : 

- يقوم املتعلمون باستقراء القاموس ؛
- يقابلون ما وجدوه يف القاموس بالسياق داخل الّنّص

- يستنتجون معاين املعجم؛
رصيدي املعجمي : 

- عربدته : طيشه - عضال : مزمن - السوي : 
السليم - الحانة : محل رشب الخمور - مخمور : 

سكران - انقض : تهّجم - ينبس : ينطق.
- يؤلفون جمال رسدية باستعامل املعجم الجديد.

4 - يفهمون معاين الّنّص وفكره

الهدف من هذه الوضعية هو متكني املتعلمني من فهمهم للّنّص وإملامهم بعمومياته ورسالته.
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أعامل التعلمأعامل التعليم

املتعلمني  مع  الّنّص  استنطاق  إىل  املعلم  يعمد   
يطرحها  أسئلة  خالل  من  ومغزاه  أفكاره  الستخراج 
عليهم ويتكهم يعربون عن آرائهم دون التعليق عن 
الفرضيات  ويقابل  النقاش  ينشط  بل  مدى صحتها. 

املختلفة للمتعلمني ليخرجوا برأي مشتك.

تستأنس  كانت  وبم  زهرة ؟  مشكلة  هي  - ما   1
لتنىس مأساتها ؟

مع  الزوجية  عالقتها  نهاية  كانت  - كيف   2
إبراهيم ؟

رأيك  وما  النهاية ؟  لهذه  املبارش  السبب  - ما   3
فيه ؟

4 - هل ترى أنه سبب معقول ؟ لَِم ؟

 يدّون املعلم استنتاجات املتعلمني املشتكة حول 
كل موضوع سؤال عىل اللوح. 

أفهم الّنّص : 

ويتبادلون  املعلم  أسئلة  عن  املتعلمون  يجيب 
اآلراء واألفكار ويخرجون بأفكار مشتكة.

عىل  املشتكة  استنتاجاتهم  املعلم  مع  يدونون 
دفاترهم يف القسم الخاص بفهم املكتوب.

 مشكلة زهرة أنها كانت زوجة رجل مدمن عىل 
رشب الخمر فكان دوما سكريا، وكانت دوما وحيدة 
ومللها  وحدتها  تقتل  فكانت  حالها.  عىل  وحزينة 

بغسل املالبس وبالتحدث إىل عصفورها.

إبراهيم  مع  الزوجية  عالقتها  نهاية  كانت   
االنفصال عنه بتطليقها منه.

 السبب املبارش لهذه النهاية هو تحطيمه لقفص 
عصفور زهرة نكاية بها مام أدى إىل موته.

تهور  نتيجة  ألنه  معقول ؛  غري  السبب  هذا    
وسوء  وعيه  وفقدان  الخمر  رشبه  بسبب  الزوج 
معاملته املفرط مع زوجته فكانت حادثة العصفور 

القطرة التي أفاضت الكأس.

5 - يدرسون منط الّنّص وبنيته اللغوية

الهدف من هذه الوضعية هو متكني املتعلمني من منط الّنّص الغالب واألمناط الخادمة له.

5 -1 - يتعرفون عىل بنية منط الّنّص.
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أعامل التعلمأعامل التعليم

قراءة  الّنّص  قراءة  املتعلمني  من  املعلم  يطلب   
النمط  صامتة وواعية ترّكز عىل استقصاء مؤرشات 

الغالب.

 يطرح أسئلة الستثارة النقاش.

- ما النمط الغالب عىل الّنّص ؟

- اذكر أربعة مؤرشات له. 

- استخرج مقطعا منه وعنّي مؤرشاته مع التمثيل. 

 يدّون املعلم استنتاجات املتعلمني املشتكة عىل 
اللوح. 

أدرس منط الّنّص : 
يجيب املتعلمون عن أسئلة املعلم ويتبادلون اآلراء 

ويستخرجون مؤرشات النمط الغالب )الرسد(.

عىل  املشتكة  استنتاجاتهم  املعلم  مع  يدونون   
دفاترهم يف القسم الخاص بفهم املكتوب.

 النمط الغالب هو الرسد.

ضامئر   – املاضية  األفعال  له :  مؤرشات  أربعة   
عىل  تدل  كلامت   – املتتابعة  األحداث  الغائب- 

الزمان. 

قبل  من  محتقر  بأنه  إبراهيم  »أحس  املقطع :   
زهرة التي تبدو له وكأنها ال تعريه اهتامما كافيا مثل 
اإلهانة  من  غضبا  فاستشاط  للعصفور،  تعريه  الذي 
دون  القفص  عىل  فانقض  كربياؤه،  لها  تعرض  التي 
أن ينبس بكلمة واحدة   وألقى به يف صحن البيت، 
مرسعة  السالمل  وهبطت  أمل  رصخة  زهرة  فأطلقت 

لتأخذ القفص حيث لفظ العصفور آخر أنفاسه«.

5 -2 - يتعرفون عىل بنية منط آخر يف الّنّص.

 

أعامل التعلمأعامل التعليم

الّنّص  قراءة  إعادة  املتعلمني  من  املعلم  يطلب   
سؤاال  ويطرح  للّنّص  آخر  منط  مؤرشات  الستقصاء 

الستثارة النقاش.

 استخرج منطا آخر مع ثالثة من مؤرشاته. 

أدرس منط الّنّص : 
يجيب املتعلمون عن سؤال املعلم ويتبادلون اآلراء 

ويستخرجون مؤرشات النمط اآلخر )الوصف(.

عىل  املشتكة  استنتاجاتهم  املعلم  مع  يدونون   
دفاترهم يف القسم الخاص بفهم املكتوب.

 النمط اآلخر هو الوصف )يف املايض(.

 ثالثة مؤرشات له : أفعال املضارع )بعد كان( – 
الصفات والنعوت- كلامت تدل عىل املكان. 
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6 - يبحثون عن تراُبط ُجمل الّنّص وانسجام معانيه.

أعامل التعلمأعامل التعليم

أبحث عن تراُبط ُجمل الّنّص وانسجام معانيه
املتعلمني  متكني  هو  الوضعية  هذه  من  الهدف 
الّنّص،  التساق  اللغوية  املظاهر  عىل  التعرف  من 

والداللية النسجامه.
يقارنون  فقرتني  املتعلمني  عىل  األستاذ  يعرض 

بينهام الستنتاج أيهام متسقة ومنسجمة.
بها  تأّثرت  زقزقات  العصفور  » أطلق   : 1 الفقرة 
روَحها  ُئ  تهدِّ شجّيٍة  بأغنّيٍة  تشُدو  َفـَطِفَقْت  زهرة 
َزْوَجها اّلذي  أّنها مل تسمع  دامئة الحزن.. إىل درجة 

ناداها مرّتني أو ثالثا... «
بها  تأّثرت  زقزقات  العصفور  » أطلق   : 2 الفقرة 
روحها  ئ  تهدِّ شجّية  بأغنّية  تشدو  َطِفَقْت  زهرة. 
مرّتني  ناداها  اّلذي  زوجها  مل تسمع  الحزن.  دامئة 

أو ثالثا... «
• يطلب من األستاذ من املتعلمني ما الكلامت التي 

كانت موجودة يف الفقرة األوىل وغابت يف الثانية.
اتساًقا  األكرث  الفقرة  تعيني  منهم  يطلب  كام   •

و انسجاًما مع بيان السبب.
• كام يطلب منهم - للمنزل - استخراج الروابط 

املوجودة يف الفقرة : 
أْعَلَن  اّلذي  القايض  عند  الَقَفِص...  عىل  » اْنَقضَّ   

َطاَلَقَها منه «.

أبحث عن تراُبط ُجمل الّنّص وانسجام معانيه
ويتبادلون  املعلم  أسئلة  عن  املتعلمون  يجيب 
اآلراء ويقارنون بني الفقرتني الستخراج الكلامت التي 

غابت يف الفقرة الثانية.

عىل  املشتكة  استنتاجاتهم  املعلم  مع  يدونون   
دفاترهم يف القسم الخاص بفهم املكتوب.

الربط  عىل  )الدالة  العطف  فاء  هي :  الكلامت   
بني الجملة األوىل والثانية كام تدل عىل أن الحدثني 
متعاقبان مبارشة( ؛  إىل درجة أّنها )قام حرف الجر 
بني  حيث  والالحقة  السابقة  الجملة  بني  بالربط 
نتيجة اهتاممها بالعصفور  واملتمثلة يف عدم سامعها 

نداء زوجها(.

ذالك  لوجود  اتساًقا  أكرث  األوىل  الفقرة  يتبني   
الرابطني )فاء العطف وحرف الجر إىل(.

يف  ليصحح  املنزل  يف  التطبيق  املتعلمون  ينجز   
الحصة املوالية.

7 - يدرسون ظاهرة لغوية) عطف النسق(.

أعامل التعلمأعامل التعليم

للظاهرة  حاملة  لغوية  أنساقا  املعلم  يكتب   
اللغوية املستهدفة.

يناقش املعلم املتعلمني الظاهرة الستكشافه : 
و ارتسَمْت عىل صفحاِت وجِهها رقٌة وحزٌن كمن 

به مرٌض عضاٌل.
كانْت تنتظر استيقاَظ زوِجها بعد الزواِل أوعودَته 

من الحانِة.

- ماذا ارتسم عىل صفحات وجه زهرة ؟

الخاص  الجزء  يف  كراريسهم  يف  املتعلمون  يكتب   
بفهم املكتوب ما يكتبه املعلم من جمل.

يقرأ املتعلمون الجمل.
الظاهرة  الكتشاف  ويتناقشون  املعلم  يناقشون 

اللغوية واالستنتاج. 
عطف النسق اسم معطوف يتبع معطوفه بوساطة أحد 
حروف العطف، فيشتك معه يف اإلعراب، أي يف الرفع 
أوالّنّصب أو الجر. وتنقسم حروف العطف إىل قسمني : 
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أعامل التعلمأعامل التعليم

- ماذا كانت تنتظر ؟
- ما عالمة إعراب رقٌة وحزٌن  ؟

- و ما عالمة إعراب استيقاَظ وعودَة ؟
- كيف نسمي كال منهام  ؟ وما عالقة الثاين باألول ؟

- ما الحرفان اللذان تسببا يف هذا االشتاك ؟
الوظيفة  تؤدي  أخرى  حروف  هناك  هل  - و 

نفسها  ؟ اذكرها. فامذا تستنتج ؟
 أطّبق : 

اللغوية  التطبيقات  من  سلسلة  املعلم  يجري 
املتعلقة  املعارف  من  التمكني  أجل  من  الكتابية 
بالظاهرة اللغوية. معتمدا عىل التدرج يف الصعوبة 
املتعلق  اإلدماج  اإلنشاء   – االستخراج  والتعقيد) 

بإرساء املعارف.
 أستخرج من الجمل اآلتية املعطوَف واملعطوَف 

عليه وحرف العطف ثم أعرب املعطوف.
من  ثالثا  أو  مرتني  ناداها  الذي  زوجها  تسمع  مل 
داخل الغرفة - أدى تهّور إبراهيم بسبب الخمر إىل 
ذهاب زوجته ثم طالقها منه - مل يكن سلوك زوج 
ْكر  زهرة سويا بل مضطربا لتأثره بالخمر - يؤدي السُّ

إىل فقدان العقل فالتهور ثم الندم حني ال ينفع. 
 أنشئ ثالث جمل رسدية  وثالثا وصفية يف كل 

منها عطف نسق.
إدماج إلرساء املعارف املعجمية واللغوية : 

لكتابة فقرة  املعجمية واللغوية   أوّظف معاريف 
للتعليق عىل القصة واستنباط العربة األخالقية منها. 

1 - أحرف تجعل املعطوف واملعطوف عليه يشتكان 
يف اللفظ واملعنى وهي : و- فــ - ثم – أو – أم – حتى.
2 - أحرف تجعل املعطوف واملعطوف عليه يشتكان 

يف اللفظ فقط وهي : بل–ال– لكن.
 أطّبق : ينجز املتعلمون التامرين.

يعرض املتعلمون أعاملهم.
ينشط املعلم عملية التقييم عرب النظراء.

التمرين األول : 

ف
املعطو

ف عليه
املعطو

ف
ح العط

ف
ب املعطو

إعرا

ثالثا
ني

مرت
أو

ب  
ّص

ف عليه يف الّن
ف يتبع املعطو

اسم معطو
يف آخره.

ّصبه الفتحة الظاهرة 
وعالمة ّن

ق
طال

ب
ذها

ثم
يف الجر   

ف عليه 
ف يتبع املعطو

اسم معطو
يف آخره.

وعالمة جره الفتحة الظاهرة 

ضطربا
م

سويا
بل

ب  
ّص

ف عليه يف الّن
ف يتبع املعطو

اسم معطو
يف آخره.

ّصبه الفتحة الظاهرة 
وعالمة ّن

التهور
فقدان

الفاء
يف الجر 

ف عليه 
ف يتبع املعطو

اسم معطو
يف آخره.

وعالمة جره الفتحة الظاهرة 

الندم
فقدان

ثم
يف الجر   

ف عليه 
ف يتبع املعطو

اسم معطو
يف آخره.

وعالمة جره الفتحة الظاهرة 

التمرين الثاين : 
 جملة رسدية منوذجية : 

تناول املنحرف مخّدرا قويا فزجاجة من الخمر ثم 
تهجم عىل ضحيته فأرداه قتيال.

 جملة وصفية منوذجية : 
لقد كان املجرم تحت تأثري مخدر قوّي أو خمر كثري 

عندما ترك ضحيته تسبح يف دمائها.
التمرين الثاين : 

توظيف  املعلم  ويراعي  للمتعلمني  الحرية  تتك 
التعلامت اللغوية من منط ومعجم وظاهرة لغوية.
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الوضعيات التعلمية- فهم املكتوب – األسبوع 2

1 - يقرأون الّنّص

 يكون األستاذ قد كلف املتعلمني من قبل بالتحضري ملناقشة الّنّص الثاين.
 يتوزع املتعلمون إىل أفواج متساوية كام ومتوازنة كيفا بتوجيه من األستاذ املعلم.

 يقرأ املتعلمون الّنّص قراءة صامتة ثم جهرية مراعني ضوابط القراءة الجهرية كام راعاها املعلم.
 يصحح املعلم القراءة كلام أخطأ املتعلم ؛ ألن الوضعية تستهدف القراءة السليمة.

2 - يفهمون مدلول الّنّص

 الهدف من هذه الوضعية هو متكني املتعلمني من فهمهم للّنّص وإملامهم بعمومياته ورسالته.

3 - يكتسبون الرصيد املعجمي

أعامل التعلمأعامل التعليم

- بعد أن قرأ املتعلمون الّنّص يتوقفون عند 
معجمه مكتشفني من خالل : 

- البحث القامويس؛
- البحث من خالل السياق؛

- عقد التقاطعات الداللية بني القاموس 
والسياق.

- يطلب املعلم من املتعلمني نسج جمل 
رسدية باستعامل املعجم الجديد.

أثري رصيدي املعجمي : 

- يقوم املتعلمون باستقراء القاموس ؛
- يقابلون ما وجدوه يف القاموس بالسياق داخل الّنّص

- يستنتجون معاين املعجم؛
رصيدي املعجمي : 

األزاذ : الطعام - عقد عىل نقد : كيس صغري 
به مال- أنتهز محاّله : أبحث عن مكانه 

– الكرخ : حي ببغداد- يطرّف بالعقد : له 
أكياس صغرية للامل– نزلت : أقمت - وافيت : 

قدمت- نبت الربيع عىل دمنته : مات مند مدة 
- جوذاباته : الطعام  - انضد : هّيئ - أوراق 

ق : مرق اللحم - زبدة  امَّ الرقاق : خبز - ماء السُّ
تّنوره : أفضل طواجينه – استوفيناه : أكلناه- 
اللوزينج : حلوى رشقية من اللوز- الصارّة  : 

الساخنة - يفثأ : يطفئ - ثّنى  : أعقب وأتبع - 
أخا القحة : اللئيم.

• أبحث يف قامويس عن معان أخرى للكلامت.
• أؤلف من معجمي الجديد جمال رسدية  

أووصفية.
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4 - يفهمون معاين الّنّص وفكره

أعامل التعلمأعامل التعليم

 يعمد األستاذ إىل استنطاق الّنّص مع املتعلمني 
أسئلة  خالل  من  ومغزاه  أفكاره  الستخراج 
يطرحها عليهم ويتكهم يعربون عن آرائهم دون 
الفرضيات  ويقابل  صحتها.  مدى  عن  التعليق 

املختلفة للمتعلمني ليخرجوا برأي مشتك.
1. من الضحية ومن املحتال يف هذه القصة؟ 

2. هل يعرف عيىس بن هشام حقا أبا عبيد؟ 
عّلل.

3. ما الحيلة التي دبرها عيىس للسوادي؟ وما 
كان هدفه منها؟

4. ما رأيك يف ترصفه؟ ملاذا؟
أم  الشفقة  يثري  شخصا  السوادّي  ترى  هل   .5

مغفال يستحق ما جرى له؟
6. هل تعرف قصة احتيال وقعت يف محيطك؟ 

لخصها وأبد موقفك منها؟
• يدّون األستاذ استنتاجات املتعلمني املشتكة 

حول كل موضوع سؤال عىل اللوح.

أفهم الّنّص : 
- يجيب املتعلمون عن أسئلة األستاذ ويتبادلون 

اآلراء واألفكار ويخرجون بأفكار مشتكة.
-  يدونون مع األستاذ استنتاجاتهم املشتكة عىل 

دفاترهم يف القسم الخاص بفهم املكتوب.
هو  الضحية  للقراءة،  األول  املستوى  يف   •
يف  أما  هشام.  بن  عيىس  هو  واملحتال  السوادي 
الظروف  ضحيتا  فالشخصيتان  الثانية  القراءة 

السياسية االجتامعية لعرصهام.
يجلبه  ليك  منه  حيلة  كانت  وإمنا  يعرفه  ال   •

ملصيدته.
• سلوكه مرفوض ألنه مبني عىل االحتيال) قد 
هذه  ويف  التالميذ  بعض  السلوك  هذا  يعجب 
الحالة يعمل األستاذ عىل إثراء النقاش لتصحيح 

موقف التلميذ(.
كونه  رغم  الشفقة  تثري  السوادي  شخصية   •
مغّفال بل رمبا لكونه مغفال) يتناقش التالميذ يف 

القضية(.
ملخصة  واقعهم  من  قصصا  التالميذ  يعرض   •

ويبدون مواقفهم القيمية تجاهها.

5 -يدرسون منط الّنّص األول وبنيته اللغوية

الهدف من هذه الوضعية هو متكني املتعلمني من التعرف عىل وظيفة النمط يف بناء الّنّص.

5-1 -يتعرفون عىل بنية منط الّنّص.

أعامل التعلمأعامل التعليم

• يطلب األستاذ من أحد املتعلمني قراءة الفقرة 
اآلتية : 

» اشتهيت األزاذ وأنا ببغداد، وليس معي عقد عىل 
نقد. فخرجت أنتهز محاّله حتى أحّلني الكرخ، 
فإذا أنا بسوادي يسوق بالجهد حامره ويطرّف 
بالعقد أزاره. فقلت : ظفرنا والله بصيد، وحّياك 
الله أبا زيد. من أين أقبلت؟ وأين نزلت؟ ومتى 
وافيت؟ وهلّم إىل البيت. فقال السوادّي : لست 
بأيب زيد، ولكني أبو ُعبيد. فقلت : نعم، لعن الله 

الشيطان، وأبعد النسيان، أنسانيك

أدرس منط الّنّص : 

• يقرأ أحد املتعلمني الفقرة ؛
ويتناقشون  جامعيا  املتعلمون  يجيب   •
ويستنتجون وظيفة النمط يف بناء الحدث األول 

من القصة.
الفقرة  - يستنتجون أن أي منط لو نزعوه من 
أهمية  تتبنّي  وبالتايل  القصيص،  بناءها  فقدت 

وظيفة األمناط يف بناء الّنّص القصيص.
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أعامل التعلمأعامل التعليم

 طول العهد، واتصال البعد، فكيف حال أبيك؟ أشاّب 

كعهدي أم شاب بعدي؟ فقال : قد نبت الربيع عىل 

دمنته وأرجو أن ُيصرّيه الله إىل جنته. فقلت : إنا لله 

العيل  بالله  إليه راجعون، وال جول وال قوة إال  وإنا 

العظيم. فقلت : هلّم إىل البيت ّنّصب غداء، أو إىل 

أطيب.  أقرب وطعامه  والسوق  السوق نشت شواء، 

وطمع ومل يعلم أنه وقع«.

- يطلب منهم تحديد جمل الرسد؛

- يطلب منهم تحديد جمل الوصف؛

- يطلب منهم تحديد جمل الجوار؟

- ثم يطلب منهم كل مرّة نزع جمل أحد األمناط 

ويرون إن أثر ذلك يف بناء الجدث األول من القصة ؟

5-2 -يتعرفون عىل بنية منط آخر الّنّص.

أعامل التعلمأعامل التعليم

• يطلب األستاذ من املتعلمني إعادة قراءة الّنّص 
ويطرح  للّنّص  آخر  منط  مؤرشات  الستقصاء 

سؤاال الستثارة النقاش.
• استخرج منطا آخر مع ثالثة من مؤرشاته. 

أفهم الّنّص : 

أدرس منط الّنّص : 
- يجيب املتعلمون عن سؤال األستاذ ويتبادلون 

اآلخر  النمط  مؤرشات  ويستخرجون  اآلراء 

)الوصف(.

- يدونون مع األستاذ استنتاجاتهم املشتكة عىل 

دفاترهم يف القسم الخاص بفهم املكتوب.

• النمط اآلخر هو الوصف ) يف املايض (.

• ثالثة مؤرشات له : أفعال املضارع )بعد كان( 

– الصفات والنعوت- كلامت تدل عىل املكان. 
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6 - يبحثون عن تراُبط ُجمل الّنّص وانسجام معانيه

أعامل التعلمأعامل التعليم

أبحث عن تراُبط ُجمل الّنّص وانسجام معانيه
• يطلب األستاذ من املتعلمني مالحظة األداة »ثّم« 

يف بداية الفقرتني الّثانية والّثالثة.
- يسألهم عن الوظيفة التي أّدتها يف بناء أحداث 

القّصة ؟
• كام يطلب منهم تتبَّع أحداث القّصة، ليسألهم 

عام إذا ميكن تغيري تعاقبها وترتيبها ؟

أبحث عن تراُبط ُجمل الّنّص وانسجام معانيه
يجيب املتعلمون عن أسئلة املعلم ويتبادلون اآلراء  

حول تواجد األداة يف الفقرتني.

عىل  املشتكة  استنتاجاتهم  املعلم  مع  يدونون   
دفاترهم يف القسم الخاص بفهم املكتوب : 

الفقرتني،  من  كل  بداية  يف  »ثم«  األداة  تتواجد   
ففي الفقرة الثانية جاءت بني مجموعة من أحداث 
سابقة و أحداث الحقة، نفس اليشء بالنسبة للفقرة 
الثالثة ؛ إنها قامت بتتيب األحداث مع مهلة زمنية 

لكن يستحيل أن نعيد ترتيب هذه األحداث.

يستنتج املتعلمون : .

الذي  الّلفظّي  الّربط  بوظيفة  »ثّم«  األداة  تقوم   -
أَْسَهَم يف تسلسل أحداث القّصة زمنّيا.

- ال مينكن تغيري أحداث القّصة، ماّم يعطي لها بناء 
محكاًم و مّتسًقا.

7 - يدرسون ظاهرة لغوية) عطف البيان(.

أعامل التعلمأعامل التعليم

للظاهرة  حاملة  لغوية  أنساقا  األستاذ   يكتب 
اللغوية املستهدفة.

يناقش األستاذ املتعلمني الظاهرة الستكشافه : 
حدثناالراوية عيىس الراوية عيىس بن هشام قال : 

اشتهيت األزاذ وأنا ببغداد.
ظفرنا والله بصيٍد سواديٍّ غريب عن املدينة.

1 - احذف عيىس من الجملة األوىل واقرأها، ثم
هل  أيضا.  واقرأها  الثانية  الجملة  من  سوادّي 

تعرف  
 " بقوله  الراوي  يقصد  من  أم  "الراوية"  ؟  من 

صيد" ؟
2 - فمن بّينهام ؟

3 - هل جاءا مشتّقني أم جامدين  ؟
4 - قارن بينهام وبني متبوعهام واستنتج إعرابهام.

الخاص  الجزء  يف  كراريسهم  يف  املتعلمون  يكتب 
بفهم املكتوب ما يكتبه األستاذ من جمل.

يقرأ املتعلمون الجمل.
الظاهرة  الكتشاف  ويتناقشون  األستاذ  يناقشون 

اللغوية واالستنتاج. 
اإلعراب  يتبع معطوفه يف  تابع  اسم  البيان  عطف 

أي يف الرفع والّنّصب والجر. 
هذا  كان  إن  ملتبوعه  موضحا  البيان  يكون عطف 
املتبوع معرفة ؛ أو ليخصصه إن كان نكرة. ولهذا فهو 

بيان ملا سبقه. ويكون عطف البيان غالبا جامدا. 
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أعامل التعلمأعامل التعليم

املتبوعني. هل وردا معرفتني  5 - الحظ االسمني 
أم نكرتني ؟

6 - فام هي وظيفة عطف البيان يف الجملتني ؟
7 - و ماذا تستنتج ؟

التطبيقات  من  سلسلة  األستاذ  يجري  أطّبق :   
املعارف  من  التمكني  أجل  من  الكتابية  اللغوية 
املتعلقة بالظاهرة اللغوية. معتمدا عىل التدرج يف 
اإلدماج  اإلنشاء   – االستخراج  والتعقيد)  الصعوبة 

املتعلق بإرساء املعارف.
وبنّي  البيان  اآلتية عطف  الجمل  من  أستخرج   

نوعه وإعرابه.
زيد.  أَبا  الله صديَقنا  والله بصيد، وحّياك  ظفرنا 
وافيت ؟  ومتى  نزلت ؟  وأين  أقبلت ؟  أين  من 
أنا  الُقَرْيد :  لذلك  قلت  كم   - البيت  إىل  وهلّم 
أبو  الحبيب  أنت  يقول :  وهو  عَبْيد  أبو  الغريب 
زيد - أفرز أليب زيد طعاما شواء، ثم زن له من تلك 

الحلواء، واخت له طبقا سمكا طرّيا. 
أنشئ ثالث جمل رسدية وثالثا وصفية يف كل منها 

عطف بيان.
إدماج جزيئ إلرساء املعارف املعجمية واللغوية : 

ألقارن  واللغوية  املعجمية  معاريف  أوّظف   
يف  املحتالني  وسلوك  هشام  بن  عيىس  سلوك  بني 

مجتمعنا.

 أطّبق : 
ينجز املتعلمون التامرين.

يعرض املتعلمون أعاملهم.
ينشط األستاذ عملية التقييم عرب النظراء.

التمرين األول : 

عطف 
البيان

إعرابهنوعه

موّضحأَبا)زيد(

عطف بيان يتبع معطوفه 
ّنّصبه  وعالمة  الّنّصب  يف 
األسامء  من  ألنه  األلف 

الخمسة وهو مضاف.

موّضحأبو)عبيد(

يتبع معطوفه  بيان  عطف 
يف الرفع وعالمة رفعه الواو 
الخمسة  األسامء  من  ألنه 

وهو مضاف.

موّضحأبو )زيد(

يتبع معطوفه  بيان  عطف 
يف الرفع وعالمة رفعه الواو 
الخمسة  األسامء  من  ألنه 

وهو مضاف.

مخّصصسمكا

بدل  )أو  بيان  عطف 
معطوفه  يتبع  مطابق( 
ّنّصبه  وعالمة  الّنّصب  يف 

الفتحة الظاهرة يف آخره.

التمرين الثاين : 
 جملة رسدية منوذجية : 

رّصعها  اجتامعية  قصصا  هشام  بُن  عيىس  روى 
باملفردات املنّمقة.

 جملة وصفية منوذجية : 
طّيب  املحتالني  لفرائس  منوذج  زيد  أبو  األعرايب 

وساذج.
التمرين الثالث : 

توظيف  األستاذ  للمتعلمني ويراعي  الحرية  تتك 
التعلامت اللغوية من منط ومعجم وظاهرة لغوية.
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الوضعيات التعلمية- فهم املكتوب – األسبوع 3

1 - يقرأون الّنّص

 يكون األستاذ قد كلف املتعلمني من قبل بالتحضري ملناقشة الّنّص الثاين.
 يتوزع املتعلمون إىل أفواج متساوية كام ومتوازنة كيفا بتوجيه من األستاذ املعلم.

 يقرأ املتعلمون الّنّص قراءة صامتة ثم جهرية مراعني ضوابط القراءة الجهرية كام راعاها املعلم.
 يصحح املعلم القراءة كلام أخطأ املتعلم ؛ ألن الوضعية تستهدف القراءة السليمة.

2 - يفهمون مدلول الّنّص

 الهدف من هذه الوضعية هو متكني املتعلمني من فهمهم للّنّص وإملامهم بعمومياته ورسالته.

3 - يكتسبون الرصيد املعجمي

أعامل التعلمأعامل التعليم

بعد أن قرأ املتعلمون الّنّص يتوقفون عند

معجمه مكتشفني من خالل  : 
- البحث القامويس؛

- البحث من خالل السياق؛
- عقد التقاطعات الداللية بني القاموس والسياق.

يطلب املعلم من املتعلمني نسج جمل وصفية
باستعامل املعجم الجديد.

أثري رصيدي املعجمي  : 
- يقوم املتعلمون باستقراء القاموس ؛

- يقابلون ما وجدوه يف القاموس بالسياق داخل
الّنّص

- يستنتجون معاين املعجم؛

أثري رصيدي الّلغوّي
•  يَُدبُّ : مييش مشًيا بطيًئا  •  يَْجتَِدي : يتسّول 

ير : األَْعَمى   ويطلب املساعدة والعون •  الضَّ

•  يُزِْجي : يسوق الشيئ برفق وُيرس •  َخيٍِّب : 

خائٍب ومحروٍم •  الطََّوى : الجوع الّشديد.

4 - يفهمون معاين الّنّص وفكره

أعامل التعلمأعامل التعليم

أفهم الّنّص  : 
يعمد املعلم إىل استنطاق الّنّص مع املتعلمني

الستخراج أفكاره ومغزاه من خالل أسئلة يطرحها
عليهم ويتكهم يعربون عن آرائهم دون التعليق عن 
الفرضيات  النقاش ويقابل  ينشط  بل  مدى صحتها. 

املختلفة للمتعلمني ليخرجوا برأي مشتك.
1. ما مالمح الشيخ وصفاته ؟ ملن كان ميدُّ يده ؟ 

هل جنى شيًئا ؟ لَِم ؟

أفهم الّنّص : 

يتك األستاذ املجال للمتعلمني للتعبري عن آرائهم 
ويتناقشون فيام بينهم.

يجيب املتعلمون عن أسئلة املعلم ويتبادلون اآلراء 
واألفكار ويخرجون بأفكار مشتكة.

يدونون مع املعلم استنتاجاتهم املشتكة عىل
دفاترهم يف القسم الخاص بفهم املكتوب.
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أعامل التعلمأعامل التعليم

2. مّم يشكو ؟ ما الذي يزيُد من معاناته ؟

3. ماذا كان الشيخ يظن ؟ هل صدق ظنُّه ؟ لَِم

4. ما مصرُي الشيُخ وما وجهته ؟

5. هل صادفَت شيًخا سائًل أعمى ؟ حّدد أوصافه 

مستعينا بالّنّص.

6. ما اآلفة التي يعالجها الّنّص برأيك ؟ هل

للمجتمع دور فيها ؟

7. كيف تفرّس موقف الّناس من هذا الّسائل ؟

8. ما موقفك أنت ؟
9. وّجه َتْذِكرًَة لهؤالء ُتَل يُّ قلوبهم مستعينا مبا 

تحفظه من شواهد دينية وأخالقية مؤّثرة.

للحّد من ظاهرة  ناجعة  تراها  اقتح حلوالً   .10
الفقر والتسّول واملحافظة عىل كرامة اإلنسان.

يدّون األستاذ استنتاجات املتعلمني املشتكة حول 
كل موضوع سؤال عىل اللوح.

1. مالمح الشيخ وصفاته : 

يف  غارق  مشيه  يف  متثاقل  معدوم  أعمى  متسول 

كئيب.  الصوت  مبحوح  املقصد  تائه  وأحزانه  جوعه 

وال  الناس  لبخل  نظرا  جدوى  دون  للناس  يده  ميد 

مباالتهم. 

له  الناس  ازدراء  فيزيد  والحرمان  الفقر  يشكو   .2

بؤسا وتعاسة.

3. كان يظن أن الناس سيحسون بحاله فيساعونه ؛ إال 

أن ظنه مل يكن صائبا فاألرض قد اتصفت بالرشور.
4. ال وجهة للشيخ املسكني فهو قد ضل سبيله يف 

هذه الدنيا التي مل يرحمه أهلها.

بكل  ليعربوا  التالميذ  عنها  يجيب  األسئلة  بقية 
القيم  أريحية مستمدين أفكارهم من واقعهم ومن 

واألفكار التي اكتسبوها.

5 - يدرسون منط الّنّص األول وبنيته اللغوية

الهدف من هذه الوضعية هو متكني املتعلمني من منط الّنّص الغالب واألمناط الخادمة له.

5 - 1- يتعرفون عىل بنية منط الّنّص.

أعامل التعلمأعامل التعليم

أدرس منط الّنّص : 
يطلب املعلم من املتعلمني قراءة الّنّص قراءة صامتة 

وواعية ترّكز عىل استقصاء مؤرشات النمط الغالب
يطرح أسئلة الستثارة النقاش.

الوصفي يف  النمط  تحديد مؤرشات  منهم  يطلب 
هذا الّنّص.

يدّون األستاذ استنتاجات املتعلمني املشتكة عىل اللوح.

أدرس منط الّنّص : 

ويتبادلون  املعلم  أسئلة  عن  املتعلمون  يجيب   
اآلراء ويستخرجون مؤرشات النمط الغالب .

عىل  املشتكة  استنتاجاتهم  املعلم  مع  يدونون   
دفاترهم يف القسم الخاص بفهم املكتوب.
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6 - يبحث عن ترابط ُجمل الّنّص وانسجام معانيها.

أعامل التعلمأعامل التعليم

جدوال  املتعلمني  عىل  األستاذ  يعرض 
اللفظية  الروابط  خالله  من  يحددون 

واملنطقية من األبيات. 
الّنّصية بالضمري  1 - وّظف الّشاعر اإلحالة 

حينا وبالروابط اللفظية حينا آخر. 
بنّي  ثم  الّلغوّية  القرائن  هذه  استنبط   -  2

دورها يف اتساق الّنّص. 
عىل  الّنفي  حروف  هيمنة  تفرسِّ  بَم   -  3
الّنفسيِة  بالحالِة  عالقتها  وما  القصيدة ؟ 

للّساِئل ؟ 
4 - هل ميكنك تقديم بعض أبيات القصيدة 
هذه  تسّمي  كيف  اآلخر ؟  بعضها  وتأخري 
الظاهرة ؟ وكيف تحققت يف  هذا الّنّص ؟

أدرس منط الّنّص : 
اآلراء  ويتبادلون  املعلم  سؤال  عن  املتعلمون  يجيب   

ويستخرجون الرابط ونوعه؛
 يدونون مع األستاذ استنتاجاتهم املشتكة عىل دفاترهم يف 

القسم الخاص بفهم املكتوب.

7 - يدرسون ظاهرة لغوية) البدل(.

أعامل التعلمأعامل التعليم

 يكتب املعلم أنساقا لغوية حاملة 
للظاهرة اللغوية املستهدفة.

يناقش املعلم املتعلمني الظاهرة 
الستكشافه : 

ِد. - َهَذا الَحىَص َحبَّاُت َدْمٍع ُمَجمَّ
َوى! ْيِخ مَيْيِش عىَل الطَّ ْلَفقرِي الشَّ - يا للَ
- ُغَباُر األَرِْض ُمْعَظُمُه آَهاُت َخّيٍب.

ِه الَيد. - لَْم َيْجِن إالَّ الَيأَْس َمرَارََتُه ِمْن َمدِّ
الَجاِئَع  أَِغيِثي  الرَّحيَمُة  الُقُلوُب  أيَُّتها   -

املِْسِكنَي.
باألحمر  امللّونة  الكلامت  بني  - قارن   1
هل  خط ؛  تحتها  التي  الكلامت  وبني 

تالحظ عالقة ما بينها ؟
ْيِخ  الشَّ  - الَحىَص  بـ :  املقصود  2 - فمن 

- الُقُلوُب
   - ُمْعَظُمُه َمرَارََتُه ؟

بفهم  الخاص  الجزء  يف  كراريسهم  يف  املتعلمون  يكتب   
املكتوب ما يكتبه املعلم من جمل.

يقرأ املتعلمون الجمل.
اللغوية  الظاهرة  الكتشاف  ويتناقشون  املعلم  يناقشون   

واالستنتاج. 
أستنتج : 

1 -  البدل تابع مقصود بالحكم بال واسطة بينه وبني املبدل 
الشيخ  الفقري  قلنا  فإن  منه  املبدل  يدل عىل هذا  إنه  منه. 

فـالفقري  هو املقصود بالشيخ.

2 - البدل تابع مبارش للمبدل منه ال يحتاج إىل رابط بينهام. 
وهذه التبعية تظهر خصوصا يف حاالت اإلعراب، أي يف الرفع 

أو الّنّصب أو الجر.
 البدل ثالثة أنواع : 

البدل  مساواة  وهو  الكل(،  من  )الكل  مطابق  بدل    -  1
االسم  املطابق  البدل  أنواع  ومن  املعنى ؛  يف  منه  للمبدل 

املعرف بـ"ال" بعد اسم اإلشارة.
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أعامل التعلمأعامل التعليم

3 - فامذا تستنتج ؟
  أتأمل الجدول أالحظ وأقارن  : 

املالحظةالبدلاملبدل منه

الشيِخ = الفقرِي الشيخالفقري

املقصود جزء من الغبارمعظُمهغباُر

مرارة صفة يف اليأسمرارَتهاليأَس

الحىص= هذاالحىصهذا

القلوب = أيةالقلوبأيتها

1 - ماذا تالحظ عن العالقة بني البدل واملبدل منه 
يف كل سطر من أسطر الجدول؟

2 - فام هي أنواع البدل؟
3 - ماذا ىتستنتج ؟

يف  املتعلمني  وتنشيطه  بتوجيهاته  األستاذ  يساعد 
مناقشة األمثلة والتفاعل مع التعليامت واالستنتاج. 

 أطّبق : 
اللغوية  التطبيقات  من  سلسلة  األستاذ  يجري 
املتعلقة  املعارف  من  التمكني  أجل  من  الكتابية 
بالظاهرة اللغوية. معتمدا عىل التدرج يف الصعوبة 
املتعلق  اإلدماج  اإلنشاء   – االستخراج  والتعقيد) 

بإرساء املعارف.
منه  واملبدل  البدل  اآلتية  الجمل  من  استخرج   •

مبّينا نوع البدل وإعرابه  : 
األغنياء  جبني  عىل  عار  وصمة  الفقراء  هؤالء   -
الفقراء  عىل  يحافظ  أن  املجتمع  عىل   - البخالء- 
كرامتهم- تربّع املحسُن الجواُد عىل جمعّية خريية 
مباله ّنّصفه – ترّب املجتمع الجزائري عىل  التكافل 
أعصب  يف  معظمهم  فقراءه  و حمى  االجتامعّي 

فتات تاريخه 
كّل  يف  وصفّية  وثالثا  رسدّية  جمل  ثالث  اكتب   •

منها بدل.
 إدماج جزيئ إلرساء املعارف املعجمية واللغوية : 
أجل  من  والّلغوّية  املعجمّية  معارفك  وّظف   •
نفسك  يف  حز  به  مررت  متسول  شخصية  وصف 

منظره الكئيب.

أن يكون  الكل، وهو  )البعض( من  الجزء  2 -  بدل 
البدل جزءا من املبدل منه؛

عىل  داال  البدل  يكون  أن  وهو  االشتامل،  بدل    -  3
املبدل منه واملقصود بالكالم.

4 -  لبدل الجزء من الكل وبدل االشتامل ضمري يعود 
عىل املبدل منه ويطابقه يف الجنس والعدد.

 أطّبق : 
– ينجز املتعلمون التامرين.

– يعرض املتعلمون أعاملهم.
التمرين األول : 

البدل
املبدل 

منه
نوع 
البدل

إعراب البدل

مطابقهؤالءالفقراُء
بدل يتبع املبدل منه 

يف الرفع و عالمة رفعه 
الضمة الظاهرة يف آخره.

اشتاملالفقراءكرامتهم
بدل يتبع املبدل منه يف 
الجر وعالمة جره الكرسة 

الظاهرة يف آخره.

مالهنصفه
جزء من 

الكل

بدل يتبع املبدل منه يف 
الجّر وعالمة جره الكرسة 

الظاهرة يف آخره.

فقراءمعظمهم
جزء من 

الكل

بدل يتبع املبدل منه يف 
الّنّصب وعالمة ّنّصبه 

الفتحة الظاهرة يف آخره.

التمرين الثاين : 
جملة رسدية منوذجية : 

طلبا  شوارَعها  املدينَة  بقدميه  املتسول  مسح 
للمساعدة.

جملة وصفية منوذجية : 
ذلك املتسول أثوابه رثة ورجاله حافيتان.

التمرين الثالث : 
توظيف  املعلم  ويراعي  للمتعلمني  الحرية  تتك 

التعلامت اللغوية من منط ومعجم وظاهرة لغوية.
- ينشط املعلم عملية التقييم عرب النظراء.
– ينشط املعلم عملية التقييم عرب النظراء.



48

 توضيحات حول استعامل شبكة التقييم واستغالله : 
إن شبكات التقييم الواردة هي مقتحات عملية بامكان املتعلم استخدامها للتقييم الذايت أو الجامعي.

ميكن لألستاذ استعامل شبكات أخرى يراها مناسبة سواء بإعدادها أو باستيحائها من الوثيقة املرفقة.
أوال : التقدير الكمي : 

1 - تم تحديد قيمة كل معيار بالنسب املئوية بحيث مجموع هذه النسب يساوي 100 ؛
2 - لكل معيار مؤرشات يدل تحقيقها عىل مدى تحقيق اكتساب املعيار؛

3 - قيمة كل مؤرّش = نسبة املعيار/ عدد مؤرشاته؛
4 - لحساب القيمة الكمية ملجموع املعايري : 

تضب قيمة كل مؤرّش x عدد املؤرشات فنتحصل عىل النسبة املئوية املكتسبة يف كل معيار. ثم تجمع 
نسب املعايري األربع لتقّسم عىل 05 قصد الحصول عىل العالمة من 20.

مثال : املعيار األول  : قيمة املؤرّش = 05
06x 05 =  30 تم تحقيق 06 مؤرشات، أي 

02x 10 =  20 املعيار الثاين : قيمة املؤرش= 10تم تحقيق مؤرشين )02(، أي
املعيار الثالث : قيمة املؤرش= 04

03x 04 =  12 تم تحقيق مؤرشين )03(، أي
املعيار الرابع : قيمة املؤرش= 02.5

03x 02.5 =  07.5 تم تحقيق مؤرشين )03(، أي
مجموع نسبة املعايري املكتسبة = 69.5 ) نسبة اكتساب الكفاءة(

القيمة الكمية= %100 = 20 و69.5% = 13.9/20
 مستويات التحكم يف الكفاءة : 

1 - من 80 إىل 100 = تحكم مرض جدا
2 - من 60 إىل 79 = تحكم مقبول

3 - من 50 إىل 59 = يف طريق االكتساب
4 - دون 50 = غري مكتسبة

 بروتوكول املعالجة البيداغوجية : 
1 - يعود األستاذ إىل شبكة التقويم ليؤرش عىل خانات نعم أو ال ويؤرش عىل املؤرشات غري املحققة يف 

خانات مواطن املعالجة؛
فئات  ليشكل  املحققة  غري  املؤرشات  بنفس  ترتبط  إىل مجموعات  وتصنيفهم  التالميذ  بجرد  يقوم   -  2
حاجات املعالجة قصد تصميم برامج للمعالجة تختص بكل فئة ؛ عىل أن ميارس عملية املعالجة هذه وفق 

البيداغوجيا الفارقية.
3 - يراعي األستاذ الحجم الساعي الخاص باملادة للتفكري يف برمجة املعالجة البيداغوجية خارج الفصل 

إن أمكن ) نظام عن بعد(
4 - يتحقق األستاذ من التحكم يف الكفاءة عند وضع املتعلم يف وضعية مشكلة جديدة وميارس عملية 

التقييم وفق الشبكة املناسبة )أنظر ملحق الشبكات(.
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الوضعيات التعلمية-  إنتاج كتايب – األسبوع 1

1 - يختارون النمط و املوضوع 

الهدف من هذه الوضعية هو جعل املتعلمني يدركون أن اإلنتاج الكتايب هندسة و تخطيط و تحضري ال 
بد له من تصميم و بحث يف املصادر و املراجع و قراءة و انتقاء ملا ُيقرأ و تصنيف و ترتيب قبل اإلنتاج.

الوضعية الجزئية 1  : يختارون النمط

 الهدف من هذه الوضعية هو متكني املتعلمني من فهمهم للّنّص وإملامهم بعمومياته ورسالته.
الوضعية الجزئية 1  : يكتسبون الرصيد املعجمي

أعامل التعلمأعامل التعليم

تتعلق  األسئلة  من  مجموعة  بطرح  األستاذ  يقوم 
باألمناط التي سبق أن تعرفوا عليها يف حصص فهم 
بصدد  أنهم  إىل  وينبههم  املكتوب.  وفهم  املنطوق 
اإلعداد لكتابة نص يغلب عليه الرسد القصيص مع 

تخلل منط آخر يخدمه.
التي  الكتابة  منط  اختيار  املتعلمني  من  يطلب 

يرغبون بها من جملة اختيارات :

1. منط رسدي. 2. منط رسدي مع الوصف. 3. منط 

رسدي يتخلله وصف وحوار. 4. منط رسدي يتخلله 
حوار

أحدد النمط
يعرض املتعلمون أجوبتهم فيعرفون ب :

1. النمط الرسدي

2. مؤرشات النمط الرسدي

3. األمناط الخادمة له : الوصف والحوار

4. مؤرشات األمناط الخادمة.
يختارون منط الكتابة التي يرغبون بها.

يدونون ما توصلوا إليه يف دفاترهم يف قسم 
اإلنتاج الكتايب.

2 - يحددون املوضوع

أعامل التعلمأعامل التعليم

يقوم املعلم بعرض مجموعة من املواضيع تتعلق

مقتحات  قبول  ميكنه  كام  االجتامعية  باآلفات 

أخرى

اختيار  فوج  كل  من  ويطلب  املتعلمني  من  ترد 

موضوعه.

باقة املواضيع :الغش - االحتكار - الكذب - النفاق- 

 – املخدرات   – الظلم    - الحسد  الشح    - التبذير 

اإلجرام – الرشوة – موضوع آخر.

يختار املتعلمون املوضوع الذي يرغبون فيه أو 
موضوعا آخر يقتحونه.

يدونون ما توصلوا إليه يف دفاترهم يف الجزء 
املخصص لإلنتاج الكتايب.
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الوضعيات التعلمية-  إنتاج كتايب – األسبوع 2

1 - يستثمرون النص ليكتبوا عىل منواله 

الهدف من هذه الوضعية هو جعل املتعلمني يدركون أن الكتابة تنطلق من محاكاة النصوص الجميلة. 
و عن طريق التكرار و التجربة يتم اكتساب األصالة و الشخصية يف الكتابة.

الوضعية الجزئية 1  : يرصدون خصائص القصة يف النص األمنوذج

أنشطة التعّلمأنشطة التعليم

يف  ليستثمروه  نصا  املتعلمني  عىل  األستاذ  يعرض 
إنتاجاتهم من خالل استخراج العنارص اآلتية: 

1. استخراج عنارص النمط الذي أختاره؛

2. استخراج مخطط الرسد؛

3. تبنّي العالقة بني األحداث و تطور الشخصية.

يعرض املتعلمون فرضياتهم و يتناقشون ليصلوا 
إىل األجوبة اآلتية:

- استخراج عنارص  األمناط :
- عنارص الرسد ) مؤرشاته(؛

- عنارص الوصف ) مؤرشاته(؛
- عنارص الحوار ) مؤرشاته(
- استخراج مخطط الرسد؛

الوضعية االبتدائية: السامع بخرب بيع األرايض؛
التوجه إىل مكان البيع؛

رحلة قضم األرايض
عنرص التحول: الشعور باإلرهاق و االبتعاد و قرار 

العودة
الوضعية النهائية: ضياع األرض و املوت.

استنباط العالقة بني تقدم األحداث و تطور 
الشخصية؛

3 - يجمعون املوارد املعرفية 

أعامل التعلمأعامل التعليم

يكون األستاذ قد أحىص املوارد املعرفية املرجعية 
و مواقع تواجدها يف املتوسطة و حتى اإللكتونية. 
و يطلب منهم - عىل أساس ما سوف يكتبون- أن 
يختاروا ما يقرؤون من حيث الجني األديب، املجال 
الثقايف. عىل أن يتعلموا تحديد و ذكر مصادرهم. 

و يطلب تربير اختياراتهم.

و  أستاذهم  تعليامت  مع  املتعلمون  يتفاعل 
االنتقاء  و  القراءة  و  البحث  بعمليات  يقومون 
و  اختياراتهم  يربرون  و  التجميع.  و  التتيب  و 

يناقشونها مع زمالئهم.
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أنشطة التعّلمأنشطة التعليم
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2 - يصممون مخطط إنتاجهم

أنشطة التعّلمأنشطة التعليم

مخطط  وضع  املتعلمني  من  األستاذ  يطلب 
النص  خصائص  من  استنتجوه  ما  مع  يتطابق 

القصيص املعالج.

يستنتجون مخطط أعاملهم التي سوف يحضونها 
خارج القسم لألسبوع الثالث.
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الوضعيات التعلمية-  إنتاج كتايب – األسبوع 3

1 - يتدربون عىل اإلنتاج الكتايب

الهدف من هذه الوضعية هو جعل املتعلمني يتعاونون مع زمالئهم يف إنجاز أعاملهم من خالل نقدهم 
و توجيهاتهم ومن خالل التقييم بالنظراء

أنشطة التعّلمأنشطة التعليم

أفواج  عرب  املتعلمني  جلوس  األستاذ  ينظم 
الفوج  أعضاء  أعامل  إىل  االستامع  إىل  ويدعوهم 

ليقيموه وفق شبكة لضبط اإلنتاج الكتايب.

- يقوم كل متعلم بعرض إنتاجه عىل زمالئه يف 
الفوج.

- تناقش األعامل ضمن األفواج لتقييمه 
واستخالص عمل مشتك باسم كل فوج؛

- يعرض كل فوج عمله عىل القسم.
- يتم اختيار أحسن عمل.

شبكة لضبط اإلنتاج الكتايب:

النعممواصفات املنتج

هل كتبُت ّنّصا قصصيا ؟

هل كتبُت يف املوضوع املناسب لآلفات االجتامعّية ؟

هل حمل نّص رسالة اجتامعية أخالقية ؟

هل اعتمدُت عىل الّسد يف بناء الّلغة القصصية مبؤرشاته ؟

هل استعملُت مؤرشات الوصف يف الّنّص القصيص؟

هل استعملُت مؤرشات الحوار يف الّنّص القصيص؟

هل وترية األحداث كانت مرتبة ترتيبا زمنّيا و وجيها ؟

هل تأثرِت الشخصية باألحداث و أثرْت فيها ؟

هل اعتمدُت عىل املخطط الّسدي بوضعياته الثالث ؟

هل بنيُت شخصيتي بناء متطورا من البداية إىل النهاية ؟

هل كانت األمناط الثالثة متناسبة الحجم و ذات عالقة بعضها ببعض ؟

هل احتمُت التكيب الّنحوي للجمل ؟

هل احتمُت الضوابط الّلغوية ؟

هل احتمُت عالمات الوقف ؟

هل احتمُت معايري الكتابة و العرض ؟
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وضعيات تقويم اإلدماج – األسبوع 4

1 - تقويم اإلنتاج الشفوي 

الوضعية الجزئية 1  : إجراء عملية التقييم

الهدف من هذه الوضعية هو قياس مدى اكتساب املتعلمني لكفاءة إنتاج رسد قصيص شفوي، و الوقوف 
عىل املؤرشات  الدالة عىل نقص التمكن من هذه الكفاءة ملعالجتها. 

أنشطة التعّلمأنشطة التعليم

األوىل  الحصة  يف  الوضعية  األستاذ  يعرض   -
ويطلب من املتعلمني االستجابة للتعليمة. 

الّسياق :
- هالك منظر زميل لك يغش يف أحد االختبارات؛ 
تأثرا كبريا، فَعزَْمَت أن تقوم  فأّثر ذلك يف نفسك 
هذا  عن  يقلع  عساه  تجاهه  تحسييّس  بعمل 
أنه  ظن  الذي  الوقت  يف  يّضه  الذي  السلوك 
له  فتكشف  مشاعره  ترد خدش  مل  لكنك  ينفعه. 
عن علمك مبا قام به، و يف الوقت نفسه أرصرت 

عىل أن تعظه.
التعليمة :

مأساوّية  نهاية  عن  قصصيا  نصا  عليه  ارسد   -
يف  غّشه  فانقلب  حياته  يف  يغش  كان  لشخص 

النهاية إىل عامل دّمر مستقبله املهنّي.

يتفاعل املتعلمون مع الوضعية و ينجزونها فرديا.

2 - املعالجة

أنشطة التعّلمأنشطة التعليم

- يقوم األستاذ بتقييم األعامل من خالل شبكة 
يف  الواردة  الشبكات  من  يستنسخها  مالحظة 
يصنف  ثم  الشفوي.  باإلنتاج  املتعلقة  و  امللحق 
املتعلمني يف أفواج حسب الحاجات التعلمية التي 
الحظها عىل إنتاجات املتعلمني و يقوم مبعالجتها 
تقييمه عىل  من  انطالقا  التي صنفها  األفواج  عرب 

أساس البيداغوجيا الفارقية.

معالجات  مع  فوجا  فوجا  املتعلمون  يتفاعل 
األستاذ لنقائصهم.
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وضعيات تقويم اإلدماج – األسبوع 4

1 - تقويم اإلنتاج الكتايب 

1 - 1 - إجراء عملية التقييم

الهدف من هذه الوضعية هو قياس مدى اكتساب املتعلمني لكفاءة إنتاج رسد قصيص شفوي، و الوقوف 
عىل املؤرشات  الدالة عىل نقص التمكن من هذه الكفاءة ملعالجتها.  

أنشطة التعّلمأنشطة التعليم

األوىل  الحصة  يف  الوضعية  األستاذ  يعرض   -
ويطلب من املتعلمني االستجابة للتعليمة. 

إنتاج كتايب :

الّسياق :

- املخّدرات أّم الرّذائل تغزو محيطك االجتامعّي، 
بل لقد رأيتها – أحيانا- تقتحم مدرستك.

زمالئك  لتوعية  وسيلة  يف  فوجك  مع  ْر  فكِّ لهذا 
من هذا الخطر.

التعليمة :

- ابحث عن رشيط سيناميئ يتناول قصة مدمن عىل 
املخدرات حتى دّمرت حياته الخاصة واالجتامعية؛ 

ثم اكتب قصته بأسلوبك الخاص، مستغال املوارد 
التي اكتسبتها يف بناء الرسد القصيص؛

- انرش إنتاجك يف مجلة املتوسطة و يف إحدى وسائل 
التواصل االجتامعي التي فتحتموها يف قسمكم.

يتفاعل املتعلمون مع الوضعية و ينجزونها فرديا.

1 - 2 - املعالجة

أنشطة التعّلمأنشطة التعليم

شبكة  خالل  من  األعامل  بتقييم  األستاذ  يقوم 
الشبكات  من  يستنسخها  الكتايب   اإلنتاج  تقييم 
أو  الكتايب  باإلنتاج  املتعلقة  و  امللحق  يف  الواردة 
من الوثيقة املرافقة. ثم يصنف املتعلمني يف أفواج 
و  إنتاجاتهم  عىل  الحظها  التي  حاجاتهم  حسب 
حسب  صنفها  التي  األفواج  عرب  مبعالجتها  يقوم 

حاجاتهم. 

معالجات  مع  فوجا  فوجا  املتعلمون  يتفاعل 
األستاذ لنقائصهم.
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كنت جالسا – ذات صباح- مع صديقي يف مقهى عريب نتجاذب أطراف األحاديث، إذ مر بنا 
شخص يف أسامله البالية ولفت نظري وسام أخض اللون يتدىل فوق صدره، وحيانا الرجل فرّد 
عليه صديقي التحية بحرارة ودعاه إىل الجلوس، ولكن الرجل رفض وواصل طريقه يف صمت..

و ما كاد يتوارى عن األنظار حتى ابتدرين صديقي قائال : 

أال تعرف هذا الرجل؟

قلت : ال... ال أعرفه... من يكون؟...

قال : هذا يس شعبان ثري الحرب.

قلت : لكن هيأته ال تدل عىل الرثاء يف يشء...

قال : كان ثريا ثراء فاحشا ولكنه اليوم ال ميلك قوت يومه فقد ضيع كل يشء.

قلت : املفهوم من كالمك أنه أثري أثناء الحرب، وعليه فقد رجع إىل حالته السابقة...

قال : هو اليوم يف حالة أسوأ..

» كان هذا الرجل قبل الحرب العاملية األخرية تاجرا بسيطا خامال ؛ ال يكاد يسمع به أحد، 
يقيض كل نهاره وقسطا وافرا من ليله يف متجره الصغري املنزوي يف حي من األحياء العربية.. 
دستورها عىل  فرضت  التي  السوداء  السوق  تجارة  ونشطت  الثانية  العاملية  الحرب  اندلعت 
العامل، وانخرط شعبان يف سلك هذه التجارة مدفوعا بوفرة األرباح... وما كادت الحرب تضع 
أوزارها حتى وجد شعبان نفسه » يس شعبان«  ووجد ثروته تضخمت فأصبحت تعد باملاليني. 
وغرّي املال أطواره، فأصبح حاد املزاج ال يحتمل مزاحا من أحد وإن كان مزاحا بريئا ؛ يفرض 
ذهبية سميكة صدره  واحتلت سلسلة  هيأته ومالبسه  تغرّيت  فرضا. كام  الكل  احتامه عىل 
ترصخ يف وجوه الناس برثاء الرجل وجاهه.. أما حجرته املتواضعة فأبدلت بفيال أنيقة تكدس 
األثاث والرياش يف حجراتها تكديسا.. ومام يلفت نظر الزائر مقعد ضخم وثري احتل صدر حجرة 
االستقبال كان عرش يس شعبان ال يجلس عليه غريه، ال يجوز لغريه أن يجلس عليه ولو كان 

أعز أصدقائه...

01 -نصوص فهم املنطوق

املقطع 1 : ظواهر إجتامعية
السند : ثري الحرب

املرجع : أحمد رضا حوحو - البخالء وبائعة الورد ونصوص أخرى - دار القصبة.
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واملرتزقة من كل حدب  املحتالني  البالد وقصدته جيوش من  وشاعت شهرة يس شعبان يف 
وصوب يعرضون مختلف املشاريع والصفقات التي كان يس شعبان يشارك فيها بكل سخاء.. 
إىل أن تبددت الرثوة وبيعت األمالك يف الديون وانفرط عقد الصحب والخالن وذهب الجاه  

وفرت زوجه حاملة معها ما خف وزنه وثقل مثنه ومل يعرث لها عىل أثر.

قال صديقي : .. وها هو كام ترى أصبح يف فاقة مدقعة، مل يبق له إال وسامه وحرف السني..

قلت : لعله مل يجد لهام شاريا يدفع فيهام فلسا واحدا.

أرسل صديقي زفرة وقال : نعم.. مع أنه دفع فيهام مئات اآلالف من الفرنكات.

قلت : لعن الله الحرب، ما أكرث ضحاياها يف هذا الوجود.

قال : ولعن الله ذئاب البرشية، ما أشد خطرها إذا ما أحست شهواتها بجوع«.
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أفرز التطّور العديد من األساليب التي تتعامل مع الصورة وصوال إىل عرص الكامريا والتلفزيون 
اليوم، حيث اكتست خصائص جديدة جعلتها متميزة التأثري. وميكن اإلشارة إىل بعض التأثريات 

للصورة منها : 

التأثريات النفسية والتبوية للصورة : 

إن انجذاب املتلقي تجاه املاّدة املعروضة بفعل التأثريات النفسية للصورة كونها تنقل الواقع 
بأشكال صور خيالية وذات سامت ساحرة جذابة، كام يقول أرسطو : » إن التفكري مستحيل 
من دون صور «، لقد كان األدب هو الذي يقوم بتلك املهمة طيلة القرون املاضية فكان هو 
مقياس ثقافات األمم ويعكس واقعها االجتامعي وتاريخها، وال زال األدب يف بعض الشعوب هو 
األكرث شعبية ولكّن هذا الدور بدأ ينحرص بعد اختاع الصورة املتحركة كوسيلة للتعبري سواء يف 
السينام أو التلفزيون، خصوصا بعد انتشار القمرات الفضائية، حيث مل تعد الصور حكرا عىل 

دولة أو أمة.

من هذا الحديث ميكن أن نستنتج أهمية الصورة يف العرص الراهن قياسا باألدب، ومام جاء يف 
املثل الصيني : » الصورة تساوي ألف كلمة «. إن ثقافة الصورة أمست اليوم عالمة عىل التغيري 
الحديث وهي أيضا السبب فيه، لذا اهتم الجميع بها. حقا إن الصورة ليست وليدة اليوم ؛ 
إال أن أهميتها ازدادت بشكل كبري يف العرص الحديث، فالحياة املعارصة ال ميكن تصورها من 
دون صور، وهذا ما أكده رأي الناقد الفرنيس » روالن بارت » حيث يقول : » إننا نعيش يف 
حضارة الصورة «، لقد جعلت الصورة بشكلها يف القنوات الفضائية اإلنسان يف مواجهة مبارشة 

مع الحدث.

إن ثقافة الصورة هي ثقافة مفروضة علينا، تقتحم بيوتنا وتؤثر عىل ثقافتنا وأفكارنا وليس 
لتا سيطرة عليها فهي قابلة للتكرار ومن خالل هذه العملية يحدث نوع من األهمية والتأثري 
ومن ثم التفاعل. كام يفعل العديد من الربامج الثقافية عىل التنميط الثقايف الذي يعني إنتاج 
منط ثقايف واحد وفق إرادة املنتج املهيمن بالتعاون مع املخرج واملعّد واملقّدم، ويكون ذلك 
عرب احتكار وسائل االتصال والسيطرة املختلفة كالتقنية واملعلوماتية وتكنولوجيا االتصاالت. إن 

لسحر الصورة مكانتها املثرية والسحرية يف نفوس اآلخرين.

و يتطلب االنتباه إىل ذلك ومتابعة أثرها عىل ثقافة املجتمع والتبية وعىل نفسية املتلقي، 
فالعديد من الربامج خصوصا برامج البث املبارش ممكن أن تكون ذات تأثري ثقايف كبري خصوصا 

املقطع 2 : اإلعالم وثقافة الصورة
السند : ثقافة الصورة

املرجع : اإلعالم وثقافة الصورة - صالح عبد الحميد- أطفالنا للنرش والتوزيع- ط-1 -2015 الجزائر.
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عىل الفئات التي تعاين من النسيان والتهميش االجتامعي وتشاهد التلفزيون بكرثة، فتحتاج 
إىل من يأخذ بيدها وينتبه لها.

كل  تنرش  أنها  كام  مينعها  أن  لرقيب  ال ميكن  والتي  املستقبل  ثقافة  الصورة هي  ثقافة  إن 
الثقافات ولكن تبقى ثقافة األقوى » املالك لهذه التقنية واملتحكم بها«. ومعظم ثقافات األمم 
باتت تواجه اليوم اقتحام الربامج املعوملة بالصورة والصوت من الخارج، لتحل بديال عن الربامج 
املحلية التي تخلق الرتابة وامللل لتأيت من خالل الربامج الثقافية وغريها والتي تتخذ التسلية 

واملرح رسالة لها كهدف ظاهر ولتمرير ثقافات هادفة كهدف مبّطن.

إن ثقافة الصورة بأشكالها املتعددة وأخطرها القنوات الفضائية تلعب ولعبت دورا أساسيا يف 
تشكيل وعي اإلنسان املعارص بأشكال إيجابية حينا وأشكال سلبية حينا آخر.

التأثريات االجتامعية والسياسية لثقافة الصورة : 

الصورة حاجز  البرشية، فقد كرست  الحياة  الصورة وتأثرياتها دخلت كل مجاالت  ثقافة  إن 
الفضائيات، ومل يعد ذلك  بإمكانهم مشاهدة ومتابعة ما تعرضه  التلقي لدى األميني وأصبح 
الناس  معظم  بإمكان  زهيدة  وبأسعار  االستالم  أجهزة  اليوم  تتوفر  بل  األغنياء،  عىل  حكرا 
يحتاج  ال  فاليوم  تأثريها،  سعة  يعني  مام  والكبري،  الصغري  الفضائيات  يشاهد  كام  اقتناؤها، 
املتلقي إىل معرفة اللغة أو امتالكه مستوى وعي ثقايف معني ملتابعة املواد عرب التلفزيون، فقد 
راح عرص النخبة، رغم أنها مل تفقد دورها القيادي، فهي التي عليها أن ترسم وتخطط، وبدون 

ذلك سنفقد البوصلة.

وكثريا  لها،  السلبية  االنعكاسات  الحديث عن  إىل  يجرنا  الفضائية  القنوات  الحديث عن  إن 
ما ننىس أن هذه الثورة قد شجعت القطاعات الثقافية عىل النمّو مبا قلص من املسافات بني 
الشعوب واملجموعات ولعبت دورا يف تربية األفراد وتنمية قدراتهم ومداركهم ومعارفهم، كام 
لعبت دورا يف تربية ديناميكية املجتمع » فلسنا وحدنا من سوف تقع عليه هذه التحوالت، 
فاملجتمعات جميعها يف مرحلة ثقافة الصورة هي الغازية واملغزوة يف اللحظة ذاتها «. باختصار، 

لقد دخلت الصورة يف صميم التكوين النفيس والعقيل للمجتمع...
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بار منهم  أبنائها دون آخر وال متيز بني  التي ال تحايب واحدا من  الرؤوم  اإلنسانية تلك األم 
وفاجر، وال تفرق بني مؤمن منهم وكافر، تلك األم املعذبة بالويالت واملحن، من ويالت الحروب 
التي أتلفت املاليني إىل ويالت األمراض والطواعني إىل ويالت الزالزل والرباكني. اإلنسانية التي لو 

متثلت برشا لتمثلت بقول الشاعر العريب : 

َفَلْو َكاَن رُْمًحا َواِحًدا اَلتََّقْيُتُه … َولَِكنَُّه رُْمٌح َوَثاٍن َوَثالٌِث عجيب لهذه اإلنسانية ما كفاها من 
مصائب الدهر تقاطع أبنائها وتدابرهم، ونصب الحبائل وبث املكائد لبعضهم بعضا. ما كفاها 

من مصائب الدهر أن يكون يف أبنائها قوي يستعبد ضعيفا، ورشيف يستخدم مرشوفا.

ما كفاها أن تنقلب الحقائق عىل أبنائها املارقني العاقني فريكبون مطايا الخري للرش، ويستعملون 
حتى  املجتاحة،  املصائب  هذه  كفتها  ما  الدنيا،  لجمع  بالدين  ويتوسلون  للض،  النفع  سالح 

ظاهرتها الطبيعة الجبارة عىل هذه اإلنسانية املسكينة.

يا لله أما كفتها مصائب األرض حتى تظاهرها مصائب السامء؟ أال فلريحم اإلنسانية من يف 
قلبه رحمة، أال وان اإلنسانية تستغيث فهل من مغيث، وتستنجد فهل من منجد؟ استغاثت 
اإلنسانية قدميا بأبنائها الصادقني، عىل أبنائها املارقني. استغاثت من املفسدين لنظام الفطرة، 
واستغاثت  الصالحون.  والعباد  واملرسلون  األنبياء  فأغاثها  األرسة  هذه  تفريق  عىل  والعاملني 
والقائلون  للروح،  واملقدسون  الروح،  أنصار  فأغاثها  الجادة،  عن  الحائدين  املادة  عباد  من 
بخلود الروح. واستغاثت من أعداء العقل املفكر، وعباد الحس واملحسوس، فأغاثها الحكامء 
الربانيون والفالسفة اإلرشاقيون، واستغاثت منطواغيت االستبداد وقيارصة االستعباد، فأغاثها 
دعاة الدميوقراطية وأنصار املساواة واإلنصاف فام كاد املتنبي واضع رشيعة التاميز بني السادة 
والعبيد يجف ثراه، حتى قيض الله له فيلسوف املعرة ناسخا لتلك الرشيعة الجائرة، ومبرشا 
برشيعة األخوة السمحة. واستغاثت من املشعوذين املحتالني، واملمخرقني املبتدعني والضالني 
العابدين  البائعني للشفاعة،  البسطاء  الذين يستغلون جهل الجهالء، وميتصون دماء  املضلني، 
عىل  التسلط  من  يورث  ال  ملا  الوارثني  األنساب.  وشهرة  واأللقاب،  باألسامء  املغتين  للوهم، 
العباد. بعظمة اآلباء واألجداد - فأغاثها العلامء املصلحون، وحزب الله املفلحون. وهي اآلن 
تستغيث من داهيتني وتستجري من غائلتني. وال ندري متى تغاث. وال يف أي وقت تجاب. هي 

تستغيث من داهية الحرب وتحكيم السيف يف مواقع الخالف.

فمتى يقف عقالء األمم بني الصفني موقف دعاة التحكيم يوم صفني؟ ال ندري. وال ندري 
ملاذا الندري. وهي تستغيث من غائلة الفقر ورشوره وجيوشه التي يجزها من خراب العامل 

املقطع 3 : الَتََّضاُمُن اإْلِْنسايِنّ
السند : اإْلِْنساِنيَُّة وُمْشِكالُتها

املرجع : الشهاب : الجزء األّول - املجلد السادس - فيفري 1930.



61

لتخريب معموره. فمتى يفقه أغنياء األمم هذا الرس، فيعملون عىل اتقاء الرش؟ ال ندري وال 
ندري ملاذا ال ندري. 

إمنا الذي ندريه، ونقوله وال نخفيه، هو أنه لو تساند أغنياء األمم ومدوا أيديهم متعاضدين، 
وعرفوا كيف يحاربون الفقر باستجالب الفقري واألخذ بيده ألحسنوا ألنفسهم وللعامل. ولو فعلوا 
ذلك لدفعوا عن العامل غارة شعواء تلتهم األخض واليابس. ورشا مستطريا يستأصل. بل لو بذل 
أغنياء املسلمني ما أوجبه عليهم اإلسالم من الزكاة. وعرف عقالؤهم كيف يستخدمونها لقاموا 

ببعض من هذا الواجب االجتامعي. هذه نفثة مصدور، وللنفوس ثورة ثم تسكن.
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إاّل ولَُه فضاِئُل  الّناِس  ِجيٍل مَن  َفاَم من  َقبيَلٌة،  ٌة وال  أُمَّ ِمنُه  َتْخُل  باألْجَناِس قديٌم، مل  الَفْخُر 
َعِن  َفْضاًل  القّديسنَي  أعاِظِم  إىل  وأْحَياًنا  امء،  السَّ آلَهِة  إىل  أحياًنا  بها  يرَتِفُع  وأنساب  عيها،  يدَّ
َعاَوى  يَك له فيها من أجياِل األرِض أَْجَمعنَي. وال غراَبة يف هذه الدَّ فاِت التي ال رَشِ املناِقِب والصِّ

ُة والرثوُة والكلمة الغالبُة. َغْتها ظواهُر األُّمِة وساندتها القوَّ إذا َسوَّ

َعاَوى بنَي أُمٍم، ال قّوة لها وال ماَل وال َغَلَبة...وأّنها رمبا كانت  ولكنَّ الغريَب أن َتشيَع هذه الدَّ
يف هذه األمم أكرُب َمْزَعاًم، وأَشدُّ غروراً ماّم تكوُن يف غريها! كأّنها هي عوض عام فقدته األّمُة 
من دواعي الفخر الّصحيح، وَعزَاُء ما تصبو إليه ِمَن العزِّة والكرامِة، وهي عىل كلِّ حاٍل أََناِنّيٌة 

َقومّيٌة تجرى عىل َوِتريَِة األنانّيِة الفردّية يف الّظهوِر أو الّضُموِر.

  كان املرصّيون َيَرْوَن أّن املرِْصِيَّ هو اإلنساُن الكامُل، ُثّم تتواىَل الّدرجاُت بعده إىل الّساِدسِة، 
وهي َدرجُة اليونايّن عندهم يف تاريخهم القديم، وكاَن اليوناينُّ يحَمُد الّلَه أْن خلَقُه من ذلك 

الجنس...

ثم جاءِت العصوُر األخريُة فإذا كلُّ أّمٍة من أَمِم الحضارة الحديثة َتزُعُم زَعَمَها، وتفتخر عىل 
األمم األخرياِت... َوأْصَبَح الَفخُر بنَي األجناس علاًم...!

نعم أصبح الفخر القديم الذي نشأ مَن الخرافاِت القدمية علام جديداً له حرمٌة العلوم عليك 
وعيَلَّ وعلينا أن ُنِقرَّ بها مؤمننَي. ولكّن العلم الجديد مل يكن إاّل ِصيَغًة لتلك الُخرافِة العتيقِة 
ومل تكن له من نتيجٍة إاّل تلك التي كان األوروبّيون يزعمونها قبل أن يكون لهم علٌم، وقبل أن 
تكوَن لألجناِس دراَسٌة...وهي أّنهم خرٌي من يف الوجود، وأنَّ الحاكمني منهم اليوَم أصلُح الّناس 
وام فيه...وأّما األُمم اأّلخرى فال َنِصيَب لها إاّل نصيب الّنبِع الذي  للحكم، وهم أصلحُ  الّناس للدَّ

لن يجوز له أن َيطَمَع يف املساواة اآلن وال يف أيِّ زمٍن مَن األزمان.  

ْمَنا األَُمَم إىل آريٍة وساِمَيٍة،  هكذا قال العلم الحديُث، والعلم الحديُث صادٌق رشيٌف فسواء َقسَّ
أو إىل شاملّيٍة وجنوبّيٍة، أو بيضاء ذات ألواٍن فالنَّتيجُة واحدٌة يف جميع هذه الّتقسيامِت، وهي 
، وأنَّهم هُم الّسادُة األْعَلوَن الذين بينهم وبني املَُسوِديَن  أّن األوروبّيني هم أفضُل من َغرَبَ َوَحَضَ

امُء سامًء. ، وَتَفاُوٌت ال َتَدارَُك لَُه ما َبِقيِت األرُض أرًضا، والسَّ األدنني حاِجٌز ال ُيْعرَبُ

لعلامء  قال  َخَلَقُه!!  الذي  عىل  وأَْجرُُه  قال  ما  وقال  هرتز"  "فريدريك  النَّمَسِويُّ  َفعلها  لقد 
بني : إنكم مخطئوَن ِجدَّ ُمخِطئنَي، وإنَّ أَْصاًل من أُصوِل األَُمِم امُلخَتِلَفِة ال يخلو  األجناس امُلَتَعصِّ
من أوشاٍب كثريٍة يدخُل فيها رشقيُّوَن وغربيُّون، وإنَُّه ما من َمْحَمدٍة ُتْدَعى ألوروبا إاّل ولألجناس 

املقطع 4 : شعوب العامل
السند : مفاخر األجناس

املرجع : ساعات بني الكتب - عباس محمود العقاد.
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وحديثها  قدميها  أوروبا  ويف  إاّل  األُخرى  األجناس  ُتْدَعى عىل  ٍة  َمَذمَّ من  وما  مثيالتها،  األُخرى 
مثيالتها، وأّيَد كلَّ َقوٍل بربهان...

    وال يريد "هرتز" أن يقف يف اإلنصاف عند شعب من الشعوب، وال ِجْنٍس من األَجناس 
ألّنه يرى أّن الَفواِصَل بنَي أّي شعبني يف العامل ليست من الُبعد والحيلولة بحيث تستعىص عىل 

الّتقارب.
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عىل هامش الندوة التي أقامتها كلية اآلداب بفاس ومعهد التعريب بالرباط، التقت املحجة 
بحوايل  بالجزائر  العربية  اللغة  رئيساً ملجمع  تعيينه  بعد  الحاج صالح  الرحامن  عبد  الدكتور 

أسبوع، وكان هذا الحوار الذي أجراه محمد البنعيادي.

العريب  العامل  امتداد  عىل  العلمية  املجامع  من  مجموعة  يف  الشخصية  تجربتكم  من خالل 
وحتى الغريب ما هي رؤيتكم لطبيعة العالقة املوجودة بني اللغة والهوية؟

اإلنسان الذي يتكلم لغة ليل نهار هو من أهلها وأيا كان، وسواء كان أصله من جامعة أخرى 
أو دين، فهو يفكر ويتصور وينظر إىل ما حوله ومحيطه مثل هؤالء الذي ينطقون بهذه اللغة.. 
أما الذي يعرف لغة من اللغات غري اللغة األصلية له وينطق بها عند الحاجة فهذا ليس من 

أهلها..  

إن عدم معرفة الباحث املتخصص يف الفيزياء أو الكيمياء اللغات األجنبية ال يسمح بتجديد 
املعلومات ألن االكتشافات صارت يومية يف الطب… الكتب املنقولة من اللغات األجنبية إىل 
العربية مهام بلغ عددها ال تفي بالغرض.  إن رضورة معرفة اللغات األجنبية قد تكون مثل 
يف  الفرنسيون  فاملهندسون  العرص،  ملزمات  من  مادية،  رضورة  كأنها  رمبا،  بالهوية  التمسك 
التكنولوجيا مثال مضطرون إىل معرفة االنجليزية معرفة كاملة، وإال فاتهم الركب الحضاري، 
ولهذا فالفرنيس مهام كان تعصبه للغته الفرنسية فإنه ال يخجل من تعلم االنجليزية إىل حد 

االتقان.

يف ظل ثورة املعلوميات، هل ميكن الحديث عن لغة عربية ميكن أن تساير إىل حد ما هذه 
التي  االنجليزية  مع  باملقارنة  متواصل  انحدار  الفرنسية يف  اللغة  أن  املالحظة  مع  التطورات 

أصبحت تسيطر عىل املجال املعلومايت عموماً؟ أي ما هو أفق حضور العربية يف املعلوميات؟

الذي ال ميكن تجاهله هو التغلب الشامل للغة االنجليزية، هذا ال طاقة لنا به، ال طاقة لنا 
يف أن نغالب االنجليزية كام أنه ال طاقة للفرنسيني يف مغالبتها، اليشء الوحيد الذي ميكن أن 
نقوم به هو النتائج التي يتوصل إليها ميدان املعلوميات بالعربية، لكن اللغة املستعملة عند 

املهندسني ال بأس أن تكون  باإلنجليزية أو غريها، املهم النتيجة.

املهم ما نخططه من األغراض واألهداف، أكرث ما ميكن فعله هو أن نعد العدة للمستقبل 
تعلو  عندئذ  الكون،  املكتشفني ألرسار  واملسلمني  العرب  املختعني  من  الكثري  سيظهر  عندما 
العربية بعلوهم، اللغة ليس فيها أي عيب، العيب يف أهلها. عندما يصبح للعرب واملسلمني 

املقطع 5 : العلم والتقدم التكنولوجي
السند : اللغة العربية وتحديات التقدم العلمي والتكنولوجي

املرجع : مجلة املحجة – عدد 156 -  16 سبتمرب 2001.
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حضارة سيأيت األجانب لتعلمها كام كان الحال يف عصور االزدهار االسالمية.

ففي مدينة بجاية بالجزائر مثال يف القرون الوسطى كان يأيت األجانب لتعلم العربية حتى 
يتمكنوا من قراءة الكتب العلمية يف الجرب والعلوم املختلفة مثل رميون لول الفيلسوف والعامل 
الكبري اإلسباين الذي قىض عمره يف دراسة الرياضيات يف بجاية.  فال نلوم اللغة وإمنا نلوم أنفسنا 
والوضع الذي نحن عليه، اإلنسان هو الرثوة الحقيقية التي بها ميكن مواجهة التحديات التقنية 

والعلمية والحضارية عموماً.

ننتقل إىل مجال املصطلح، إىل ما أسميتموه “املصطلح العلمي الضيق” و”املصطلح الحضاري” 
ما هو الفرق بينهام؟

املصطلح العلمي هو ما ال يعرفه إال املختصون فيه، ولكن هناك مصطلح أضيق من هذا هو 
الفئة القليلة من املختصني الذين ال يعرف غريهم هذا املصطلح مثل مصطلحات الصيدلة التي 
رمبا حتى الطبيب ال يعرفها وكذلك املصطلح العلمي الذي يجب أن يعرفه كل مثقف مثل  : 

الفيزياء  والكيمياء العادية والرياضيات العادية..

اللفظ الحضاري يشء آخر، إنه اللفظ الذي يؤدي مفهوماً محدثاً يف زماننا هذا. هناك اآلالف 
من املفاهيم الحديثة التي يجب أن يعرفها حتى الطفل الصغري، الذي عادة ما يكتفي بالكلمة 
األجنبية املحرفة واملعربة ويقال إنه ال يوجد يف القاموس لفظ لهذه الكلمة األجنبية، وهذا 
طبعا عائق وعيب يف االستعامل اليومي للعربية ألن الناس –وخصوصا يف املرشق- تعودوا عىل 
أن العامية البد أن تؤدي ما عليها يف الحياة اليومية، أما الفصحى فهي فقط لغة مشتكة بني 

الناس، ال يا سيدي، الفصحى البد وأن تنزل إىل امليدان،
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ث البيئّي، ما يأيت :  من أبرز أنواع الّتلوُّ

تلّوث الهواء : يتلّوث الهواء عندما يختلط مبواّد ضارّة، مثل أّول أكسيد الكربون، وثاين أكسيد 
الكربيت، وأكاسيد الّنيتوجني، واألوزون، والرّصاص، وقد ينتج تلّوث الهواء عن بعض الكوارث 
ملّوثة  ُتنِتج مواّد  التي  البرشّية  األنشطة  أو بسبب  الغابات والرباكني،  الّطبيعّية، مثل حرائق 

للبيئة، مثل : الّدخان الّناتج عن حرق الوقود األحفوري، وعوادم الّسيارات.

تلّوث املاء : ُيقَصد بتلّوث املاء وصول بعض املواّد الّضارة إىل املسطحات املائّية، مبا يف ذلك 
األنهار، واملحيطات، والبحريات، والجداول، واملياه الجوفّية، ماّم يغرّي من خصائصها، فيصبح من 
الصعب استخدام املاء بطريقة آمنة، كام يؤّثر عىل وظائف املاء يف الّنظم البيئّية املختلفة، ومن 
امُلسبِّبة لألمراض،  الدقيقة  الحّية  الكائنات  املائّية :  تلّوث املسطحات  التي  املواّد  األمثلة عىل 
واملواّد امُلشّعة، والّنفايات العضوّية القابلة للتفتيت، واملواّد الكيميائّية الّسامة، والّنفط، وغريها 

من املواّد.

ث الّضوضايّئ أو الّضجيج : ُيقَصد به األصوات املفرطة أو غري املرغوبة، التي قد تؤّثر عىل  الّتلوُّ
ث الّضوضايئ  صحة اإلنسان ونوعية البيئة، وُتقاس شدة الّضوضاء بوحدة الّديسيبل. يرتبط الّتلوُّ

بالّتطور الّصناعي، وأنشطة البناء، ووسائط الّنقل، مثل : الّطائرات، والقطارات، وغريها.

ث  تلّوث الّتبة : تتلّوث الّتبة نتيجة اختالطها مبواّد كيميائّية، أو مواّد ضارة، ويحدث الّتلوُّ
والعمليات  الّصناعّية،  األنشطة  مثل :  البرشّية،  لألنشطة  نتيجًة  مبارش،  غري  أو  مبارش  بشكل 
الّزراعّية، وإلقاء الّنفايات عىل األرض، وترّسب الّنفط أثناء تخزينه أو نقله، كام أّن التبة تتلّوث 

عندما تختلط باملطر الحميّض.

املائّية ألسباب طبيعّية،  امُلفاجئ عىل درجة حرارة املسّطحات  الّتغري  الحرارّي : هو  ث  الّتلوُّ
مثل انفجار الرباكني، أو نتيجًة لألنشطة البرشّية، وقد يكون الّتغري ارتفاعاََ أو انخفاضاََ يف درجة 
الكهرباء، واملصانع،  املياه لتربيد محطات توليد  الحرارّي عن استخدام  ث  الّتلوُّ ينتج  الحرارة. 
وعودة املياه بعد أن تصبح ساخنًة إىل مصادرها، أو نتيجة جريان املاء عىل األسطح امُلعبَّدة 
الرّصف  الّسيارات والطرق، فيكتسب حرارًة ويدخل يف شبكات  الّساخنة صيفاً، مثل مواقف 
الّصحي واملسّطحات املائّية ؛ فريفع حرارتها، كام ميكن أن ينتج التلوث الحرارّي عن تآكل الّتبة، 
ث الحرارّي عىل الحياة  الّتلوُّ ماّم يجعل املسطحات املائّية أكرث ُعرضًة ألشعة الّشمس. ويؤثر 

البحرّية، واألنظمة البيئّية املختلفة.

املقطع 6 :  الّتلّوث البيئّي
السند : تلّوث البيئة

العايص – عن موقع »موضوع« https : //mawdoo3.com - يف 01-01 - 2019 عىل  إيهاب  املرجع : 
الساعة 13 و30 د.
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ث الّضويّئ نتيجة االستخدام املفرط لألضواء الّصناعّية لياَلَ، ماّم  ث الّضويّئ : يحدث الّتلوُّ الّتلوُّ
يؤثر عىل صحة البرش والحياة الربّية، ويزيد استهالك الّطاقة، ويعرقل البحوث الفلكية.

الهواء،  إىل  الّنووية  الّطاقة  املشّعة من محطات  املواّد  ترّسب  ينتج عن  اإلشعاعي :  ث  الّتلوُّ
عن  ينتج  كام  اليورانيوم،  تعدين  عملّيات  مثل  البرشي،  النشاط  نتيجة  الّتاب ؛  أو  أو املاء، 
أهم  ومن  النووية،  األسلحة  استخدام  أو  سليمة،  غري  بطرق  الّنووية  الّنفايات  من  الّتخلص 

املخاطر الّصحية الناتجة عن الّتلوث اإلشعاعي زيادة معدل اإلصابة مبرض الرّسطان.

ث البيئّي :   ومن األرضار التي تنتج عن الّتلوُّ

انتشار األمراض : ُيسّبب تلوث الهواء العديد من األمراض للبرش، منها أمراض الجهاز الّتنفيس 
كالّربو، والحساسية، وقد ُيسّبب أمراض القلب، واألوعية الدموّية، والرّسطان، وقد ينتج عن 
والتيفوئيد،  الكبد،  والتهاب  الهرمونّية،  االضطرابات  مثل :  ندرًة،  أكرث  أخرى  أمراض  ث  الّتلوُّ
واإلسهال، وميكن تقدير تأثري الّتلوث بكافة أشكاله عىل صحة اإلنسان إذا ُعرِف أّن تلوث الهواء 
رسائل  مجلة  ُنرشته  تقرير  وذلك حسب  سنوياََ،  مليوين شخص  من  أكرث  وفاة  ُيسّبب  وحده 

البحوث البيئّية 

موت الكائنات الحّية : ُيسّبب تلّوث البيئة موت الكائنات الحية ؛ وذلك لعدة أسباب، منها : 

إلحاق الّضر باملوائل الّطبيعّية للكائنات الحّية الربّية والبحرّية، وزيادة ُسمّيتها.

تغيري تركيب األنهار والبحار بسبب املطر الحميض، فتصبح ساّمًة لألسامك.

فىل. اإلصابة بأمراض الرّئة ؛ نتيجة وجود األوزون يف طبقات الغالف الجوّي السُّ

الّسامة، والتي تعيق  الّطحالب  الّنيتوجني، والفوسفات يف املاء مام يشّجع منو  زيادة تركيز 
بدورها الّنمو الّطبيعي للكائنات الحية األخرى.

موت الكائنات الحّية الدقيقة ؛ نتيجة تلّوث الّتبة، ماّم يؤّثر عىل املستوى األول من الّسلسلة 
الغذائّية.

تدمري األشجار نتيجة املطر الحميّض : ُيضاف إىل املطر الحميّض تراكم األوزون يف طبقات الجّو 
فىل، وهذا يوقف األشجار عن التنّفس. السُّ

ارتفاع درجات حرارة األرض عن معّدلها الّطبيعّي : وذلك بسبب امتصاص بعض الغازات، مثل 
ثاين أكسيد الكربون، أو ثاين أكسيد الكربيت لألشعة تحت الحمراء، وحبسها يف الغالف الجوّي 

لألرض، وُتسّمى هذه الظاهرة بتأثري البيت الزجاجي، أو االحتباس الحراري.
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انطلقت بنا السيارة، وتركنا وراءنا العاصمة بضجيجها وازدحامها، فكانت املناظر الخالّبة متتد 
عىل طول الطريق إىل مدينة األغواط.

خرية الجرداء، يف  ويف الصباح كّنا يف غرداية، يف الواحة الخضاء التي ُتحيط بها الجبال الصَّ
تجرُّها  التي  العربات  والجديَد ؛  القديَم  تنافر  بدون   تضمُّ  التي  والعرصية  العتيقة  املدينة 
األحمرة، إىل جانب السيارات الفخمة والشاحنات الكبرية، والبيوت املتاصة عىل سفح الجبال 
تشّقها أزقٌة ملتوية ضّيقة إىل جانب املحاّلِت الّتجارّية الكبرية، والواجهات العرصية يف الشوارع 
ث وال حرج، لقد اجتمعت يف الشوارع أزياُء كلِّ العصور  الواسعة، أّما األزياء يف اّللباس فحدِّ
الرَبانيس  إىل  الَعاممات،  أنواع  إىل  الُجّبِة،  إىل  العريضة  التقليدّية  الرساويل  من  واألجناس، 
الِحّياك  إىل  الضّيقة،  والرساويل  الُقمصان  إىل  عة،  املتنوِّ العرصية  الِبدالت  عىل  والَقّشابياّت، 
وفية، والحريرية البيضاَء والزرقاَء والفساتني... ألواٌن وأشكاٌل من الَبرش، ُمضاف إليها ألوان  الصُّ
املنازل، وُخضة الّنخيل، وُزرقة الّسامء، وأشّعة الّشمس الذهبية، وزخارف الّصناعات التقليدّية 

التي غّصت بها املدينة.

م معرض جهوي بغرداية يف موسم الربيع تحت عنوان »عيد الزربية« أما  من قبُل كان ُينظَّ
م معرض وطنّي للّصناعة التقليدّية، عىل بعد كيلو متين من وسط املدينة  اآلن فقد أصبح ُينظِّ
تقريبا . إّن فصل الّربيع هو املوسم املناسب للسياحة يف الجنوب نظرا العتدال طقسه، لهذا 
َتعرف هذه املنطقة إقبااًل كبريًا من الُسّياح يف هذا الفصل، وقد بدت لنا مدينة غرداية  كّلها 
كسوق كبرية، فالشوارع مزدحمة والدكاكني مألى فائضة بالّصناعة التقليدية املمثِّلِة لكّل أنحاء 
الوطن فأنت تجد زرايب تلمسان وتطريز قسنطينة، وخزف رششال، ومجوهرات َبني يّني، فهي 

مرآة لكلِّ الّصناعات التقليدّية .

إّن املعرض ال ميكن أن يبلغ مداه يف ظرف سنة أو سنتني وليس هناك أّي داٍع للترسع، فإّن كّل 
شيئ ُمخّطٌط عىل املدى البعيد وقضية تطويره ليست مغامرة، وإمّنا هو عمل يحقق الفائدة 
بدون شكٍّ ؛ذلك أن الجزائر تحتلٌّ الصدارة يف الصناعة التقليدية من حيث التنوع واألصالة، 
وصناعة  والُنّحاس  الخشب  عىل  والّنقش  والربنوس والقّشابية  الحايك  إىل  الزربية  من  ابتداءً 
الحلفاء والدّوم واملجوهرات والتطريز، وصناعة الجلود والفّخار وغري ذلك.فهناك ما يزيد عن 
عرشين نوعا من الزرايب وكّل نوع له طابعه الخاصُّ من حيث األلوان، والزخرفة واألشكال، ماّم 

جعل الزربية الجزائرية تتمتع بشهرة عاملية، وتعرف رواًجا كبرياً يف أوروبا.

ناعة التقليدّية ليس هو كلُّ يشء، يجب الّنظر إليها من الّزاوية الفنِّيِّة،  بح املاديُّ يف الصِّ والرِّ

املقطع 7 :  الصناعات التقليدية
السند : َمعـــرض غردايـــــــــة.

املرجع : إيهاب العايص – عن املجاهد األسبوعي.
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فهذا الجانب له أهمية، ألّنه مُيثل جزًءا من ثقافتنا وشخصيتنا، ويعكُس شعورَنا، وآمالَنا، وآالَمنا، 
بالّصناعة  التقليدّية الجزائرية ُيعربُّ عن إعجابه  ُمغرماً  أجنبياً  عرب األجياِل . لقد سمعُتسائحاً 
ويقول حني زار غرداية للمرة الثانية : »إّن هذه الواحة الساحرة ال ُتْفيض بأرسارها من ظرف 
فني أبداً وتتكك تحلم دامئاً وتتمنى العودة  إليها... فالّصناعة  أسبوع بل قد ال ُتْفيض برسِّها الدَّ
عب من مهارة  الّتقليدية هي أجمل شيئ رأيته يف الجزائر، ألّنها تُريني مدى ما يتمتُع به الشَّ
األيدي  حّولت   كيف  ُترى  الزمن...  ميحوها  ال  وأصالة  له،  حدَّ  ال  وإبداع  رفيع،  وذوق  فنّية 

بلمساتها هذه املواَد الخام اىل ُتحٍف فنّيًة، وجعلها سجالًّ خالدا ؟«.
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هناك مئات املاليني من البرش يف العامل هاجروا بلدانهم هربا من الحروب والنزاعات والعنف، 
واالستبداد السيايس، وانعدام العدالة أو نتيجًة انتشار البطالة والفقر واسترشاء البريوقراطية 
من  األدىن  الحد  توفر  وعدم  والتحفيز،  التقدير  مناخ  فقدان  إىل  إضافة  االقتصادي،  والفساد 

رشوط الحياة هذا من ناحية.

م الُدوَّل املستوردة للكفاءات العديد من املزايا التي تسّهل لهم الحياة،  ومن ناحية أخرى ُتقدِّ
استقدامهم  ُتّيرس  التي  والترشيعات  القوانني  إصدار  من  الّذات،ابتداًء  وتحقيق  واالندماج 
ووضعهم يف املكان املناسب ومتكينهم من كافة اإلمكانات املالية واملادية والتكنولوجية وحتى 

البرشية،ليك يزيد أداؤهم وإبداعهم، ومساهمتهم يف تنمية تلك البلدان.

يؤكد الخرباء أّن لهجرة األُطر العلمية تكلفة اجتامعية ومؤسساتية واقتصادية تلحق مزيدا من 
الضر بالدول املصدرة لهذه الكفاءات، فالهجرة تؤدي إىل تدمري جزيئ للرثوة البرشية،وإضعاف 

االستثامر وكذلك مستوى التعليم، وإضعاف القدرة الذاتية للمجتمع عىل القيادة واإلدارة.

واستفاد  برزوا  عرب  وسياسيني  أعامل  ورجال  علامء  من  والنامذج  األمثلة  من  كثري  هناك 
العامل الجزائري »إلياس زرهوين«، الذي اعتىل قمة قطاع الطب  من انجازاتهم الغرب، منهم 
األمرييك، من خالل إدارته ملعاهد الصحة األمريكية، التي تشمل 27 مركزا، وتفوق ميزانيتها 
من  أكرث  بها  يقوم  أبحاًثا  ومُتوِّل  يتجاوز 18.000موظف  ما  وتضم  دوالر،  بليون   28 السنوية 

200.000عامل.

أيضا كان للعامل املرصي الكبري فاروق الباز دور كبري يف انجازات وكالة الفضاء األمريكية، والذي 
شارك يف برنامج »أبوللو«، ومتكن من تحديد أماكن هبوط رواد الفضاء األمريكيني عىل سطح 
القمر، كذلك رجل األعامل اللبناين يف املكسيك »كارلوس الحلو« والذي فّر من لبنان عام 1902، 

وصّنفته مجلة فوربس األمريكية كثاين أغنى شخص يف العامل يف قامئة أغنياء 2008.

املقطع 8 :  الهجرة الّداخلّية والخارجّية
السند : هجرة الكفاءات.

املرجع : بلكبري بومدين  : العرب وأسئلة النهوض منشورات الوطن اليوم سطيف 2017 .
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مالحق
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02 -وضعيات انطالقية لكل مقطع لالستئناس

املقطع 1 : األفات اإلجتامعية

• بدأت تتفىّش يف محيطك االجتامعّي  واملدريّس بعُض اآلفاِت اّلتي أخذت تيسُء إىل طبيعة 
فأّثر ذلك يف نفسك وَعزَْمَت أن تقوم بعمل تحسييّس تجاه  العالقاِت االجتامعّيِة واملدرسّية. 
زمالئك بضورة االنتباه إىل خطورة هذه اآلفات، إاّل أّنك تفتقر إىل املعلومات والّطريقة اّلتي 

تجعلك قادرا عىل إيَصاِل رسالتك وإقناع زمالئك.
أْنِجْز رْفَقَة فوجك قّصًة اجتامعّية عن ضحّية من ضحايا هذه اآلفات، تربز من خاللها خطورتها 
و عواقبها عىل الفرد واملجتمع تلقيها عىل زمالئك يف نهاية دراستكم لهذا املقطع متبوعة بنقاش 

حول مضمونها.

املهاّم :
• تبحثون عن املعلومات املناسبة ملوضوع قّصتك.  

• تضعون هيكلة للقّصة.  
• تحّددون تقنّياتها وأمناطها وكيفّية تطّور أحداثها ومنّو شخصّيتها.  

• تنتجون القّصة وتعرضونها يف القسم.  
• تكتبون يف األخري تقريرا عن نتائج الّنقاش.  

املقطع 2 : اإلعالم واملجتمع

كالفايسبوك  االجتامعّي  الّتواصل  بشبكات  زمالئك  انشغال  املدريّس  محيطك  يف  تالحظ   •
واألنستاغرام عن بقّية وسائل اإلعالم األخرى ؛ ماّم يجعلهم بعيدين عاّم يدور يف وطنهم وما 
املختلفة  اإلعالم  بوسائل  العناية  بأهمّية  لتحسيسهم  نقاشا  تفتح معهم  أن  وتريد  به،  يحيط 

خصوصا املقروءة.
انطالقا من موارد مسموعة ومقروءة، ومن خالل بحثك يف صفحات األنتنات ؛ حّض عنارص 
الفايسبوك إلثارة موضوع أهّمّية االطالع عىل وسائل  معلوماتك قصد إدارة حلقة نقاش عرب 

اإلعالم املختلفة.

املهاّم :
• تستثمر املعارف اّلتي يعرضها عليكم األستاذ يف هذا املقطع ؛  

• تبحث يف األنتنت، ويف املكتبة عن املعلومات املتعّلقة مبوضوعك ؛  
• تحّض أوراق الّنقاش لرشح أهّمّية الوسائل اإلعالمّية املكتوبة ؛  

• تّتفق مع زمالئك عىل املوضوع وموعد مناقشته ؛  
• تكتب يف األخري تقريرا عن نتائج الّنقاش.  
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املقطع 3 : التضامن اإلنسايّن

بهؤالء  تعنى  نّظمت جمعّية  الخاّصة،  االحتياجات  ذوي  لألشخاص  العاملّي  اليوم  مبناسبة   •
األشخاص يوًما إعالميًّا وتحسيسيًّا يف مدرستكم لتحسيس الّشباب بأهمّية إدماج هذه الفئة من 
الّتالميذ يف الّنشاطات املدرسّية. انُتدبت لتناول كلمة يف املوضوع، فكنَت يف حاجة إىل تحضري 

خطاب وجمع معلومات عنه.
َحضِّ –مع فوجك- خطابا مؤّثرا ومقنعا، تعرضه يف هذا اليوم مستعمال كّل الوسائل الحديثة 

املتاحة واملتوّفرة.
املهاّم :

• تطلب من أستاذك قامئة املراجع الورقّية والرقمّية ؛   
• تجمع - مبعّية زمالئك -كّل املعلومات املفيدة حول املوضوع )معارف علمّية، موارد   

            سمعّية وبرصّية...( ؛
• تقوم مع زمالئك باختيار املعلومات اّلتي تحتاج إليها ؛   

• تستشري مختّصا ملساعدتكم عىل تحضري رشيط فيديو يف املوضوع ؛   
• تنتج الخطاب وتعرضه عىل أستاذك ثّم تعرضه عىل فوجك.  

املقطع 4 : شعوب العالـم

• انُتِخبَت لُِتَمثَِّل بلدك يف ملتقى برملاناِت أطفال العامل. وكان موضوع امللتقى : َدْوُر الّتعارف 
يف تقارب الّشعوب.

وُطِلَب منك إلقاء كلمة باسم الجزائر؛ فتحّمست للمهّمة. إاّل أّنك واجهت مشكلة االفتقار إىل 
املعلومات الاّلزمة.وكذا كيفّية بناء خطابك ؛ حّتى تجعل كلمتك مؤّثرة تؤخذ بعني االعتبار عند 

استصدار البيان الختامّي للملتقى.
الّتنمية  لتحقيق  وتعاونها  الّشعوب  تعارف  رضورة  عىل  فيه  تحّث  منسجاًم  خطاًبا  حّض 

والّسالم.
املهاّم :

• تتعاون مع زمالئك لتحضري الخطاب.  
• تنتقي املعلومات الّضورّية ملوضوعك عرباألنتنت واملكتبات اّلتي يرشدك إليها   

            أستاذك.
• تحّض الوثائق واألسناد اّلتي متّكنك من إنجاز الخطاب.  

• تستعني بأستاذك لضبط عنارص املوضوع واملعلومات وتنظيمها.  
• تلقي خطابا تجريبّيا أمام أعضاء الوفد املرافق لك، وتأخذ مبالحظاتهم.  
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املقطع 5 : العلم والّتقّدم الّتكنولوجّي

• سألك زميلك عن سبب االحتفال باليوم الوطنّي للعلم، ومل يكن عندك جواب واضح لهذه 
املناسبة فاقتحت عليه أن تقوما بإنجاز بحث عن هذه املناسبة الهاّمة. فوافقك الّرأي وطلب 

منك إرشاك بعض زمالء القسم حتى تعّم الفائدة.
و اّتفْقتام عىل عرضه بهذه املناسبة، لكن اْعتضتكام صعوبات تتعّلق بالحصول عىل املوارد 
املكتوبة والّروبورتاجات الّسمعّية البرصّية، وطريقة اإلعداد والّتقديم، خصوصا وأّن العرض قد 

يحضه ضيوف من خارج املؤّسسة.
• اعرض مضمون بحثك بالّتفصيل يف موضوع منسجم.

املهاّم : 
• تعرض الفكرة عىل زمالئك للّنقاش ؛  

• تستمع إىل اآلراء املختلفة وتدّون رؤوس أقالم ؛  
• تضبط طريقة العمل)فوجي و/ أو فردي( ؛  

• ُتحّدد الوسائل وتوّزع األدوار )سندات مكتوبة وسمعّية برصّية، مقابالت، حوار مع   
             شخصّية علمّية ؛

• ترشح لزمالئك - يف خطاب منسجم - سبب االحتفال بيوم العلم مربزا قيمته.  

املقطع 6 : الّتلّوث البيئّي

• قصدت رفقة عائلتك إحدى املتنزّهات الّطبيعّية فكانت فرحتك كبرية بهذه الّنزهة، وبلقاء 
زمالئك هناك.لكن رسعان ما تبّددت هذه الفرحة، برؤية أكوام من الّنفايات مبثوثة هنا وهناك  
أصدقائك،  مع  حديثا  شأنه  يف  نفسك..وتبادلت  يف  كثريا  ذلك  الّطبيعّي.فحّز  الفضاء  داخل 
استنكرتم فيه هذه املظاهر غري املرشِّفة يف بلد يؤمن مجتمعه أن »الّنظافة من اإلميان«. فقلت 

يف نفسك، ما العمل للقضاء عىل هذه الّظاهرة ؟ وما الّسبيل إىل ذلك ؟
الحفاظ عىل  بأهّمّية  للّتوعية  الحّي  ؛  املدرسة ويف  القيام بعمل تحسييّس يف  ِببالك  فخطر 

البيئة ومحاربة الّتلّوث، مجّندا املوارد الاّلزمة لذلك.
املهام : 

• تعرض الفكرة عىل زمالئك للّنقاش ؛ تستمع إىل اآلراء املختلفة وتدّون رؤوس أقالم.   
• تحّدد الوسائل )سندات مكتوبة وأخرى سمعّية-برصّية، مقابالت، حوار مع شخصّية   

            مختّصة(.
• تنجزون مطوّيات وتوّزعونها عىل تالميذ املؤسسة.  

• تعرض عىل زمالئك رشيط فيديو عن الّتلّوث البيئّي الّناجم عن انتشار الّنفايات   
            املنزلّية يف محيطك.
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املقطع 7 : الّصناعات الّتقليدّية

 ، الّتواصل االجتامعّيّ تتفاعل معك عىل شبكة  أورّوبا  • راسلتك صديقة جزائرية مغتبة يف 
تريد قبل زيارة وطنها األم أن تقّدم لها صورة واضحة عن املنتجات الِحرفّية التقليدّية للجزائر ؛ 

فوعدتها بتلبية طلبها.
حاجتها  لتحقيق  الّصحيح  الّسبيل  املوضوع  حول  املطلوبة  املعلومات  إىل  افتقارك  أّن  إاّل 

املعرفّية جعلك تبحث عن حلول.
املهاّم :

• استعن بأصدقائك االفتاضيني من مختلف مناطق الوطن لجمع معلومات وصور   
             عن الصناعات التقليدّية يف مناطقهم؛

• استعن مبواقع األنتنات املهتمة بالصناعات التقليدية والنشاط السياحي بالجزائر؛  
• َتّتِصُل ِبوزارة السياحة والصناعات التقليدية أو أحد فروعها عرب واليتك؛  

• تجمع املوارد املعرفّية حول موضوعك؛  
• ُتَصنِّف عنارص املوضوع و ترتبها؛  

ص املعلومات )ووضعها( عىل شكل مطوّية كتلك اّلتي توّزعها الوكاالت السياحية   • ُتَلخِّ  
            املحتفة.

املقطع 8 : الهجرة الّداخلّية والخارجّية

اإلعالم وخطب  الّنقاش حولها يف وسائل  )الحرڤـة(، وطال  الرسّية  الهجرة  الكالم عن  َكرُثَ   •
الّظاهرة  الّناس بني مؤّيد لها ومعارض. وقصد إثارة نقاش موضوعّي حول  املساجد. وانقسم 
وبّثه عرب وسائل االّتصال املختلفة اّتفقت مع أعضاء فوجك عىل إنجاز تحقيق سمعّي برصّي. 

الهام يحتاج إىل أعامل تحضريّية وتنظيمّية لجمع معلومات عن  العمل  إنجاز هذا  أّن  غري 
املوضوع وإنتاجه.

املهاّم :
• تعرض الفكرة عىل زمالئك للّنقاش ؛ وتستمع إىل اآلراء املختلفة وتّدون رؤوس أقالم.  
• تضعون قامئة للمستهدفني بالتحقيق : )الشباب، الباحثيني يف شؤون الهجرة، أمئة   

            املساجد...إلخ(.
• تجمعون معلومات عن املوضوع من كاّفة املصادر وتنتقونها وترّتبونها.  

• تحّررون نّص الّتحقيق وتدمجونه مع رشيط برصّي.  
• تعرضون الرّشيط يف القسم وتبّثونه عىل شبكة الّتواصل االجتامعّي.  
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03 -شبكات التقييم واملالحظة

شبكة مالحظة األداءات وتقوميها
1234مؤرّش األداءاملهامتمركبات الكفاءةامليدان

فهم 
املنطوق 
وإنتاجه

يستمع إىل 
خطاب متنوع 

األمناط

يستمع املتعّلم 
للخطاب من خالل 
سند سمعي برصي.

- ينتبه وُيحسن اإلصغاء
- ُيسّجل رؤوس أقالم حول : املعاين، 

املعجم الجديد، الّنمط

يفهم املتعّلم 
الخطاب

- ُيعرّب عن فهمه للخطاب
- يحّدد املعنى العام للخطاب

- يربط بني معاين الخطاب لبناء املعنى 
اإلجاميل له

- يضع فرضيات للمعجم الجديد / يسأل 
عن دالالته

ميّيز بني 
خطاطات أمناط 

الّنصوص

يحّلل الخطاب 
لتحديد منطه 

ويعّلق عليه

- يكتشف منط/ أمناط الخطاب
- يحّدد الّنمط الغالب الجديد، الّنمط

- يستنتج الّنمط من خالل مؤرشاته

يتبنّي العالقات 
القامئة بني 

مختلف األمناط يف 
الخطاب املنطوق

يحّددون العالقة 
بني أمناط الخطاب

- يربط العالقة بني األمناط الخادمة 
والّنمط الغالب

يتناول الكلمة 
ويعرض أفكاره 

مراعيا التسلسل 
والتابط

يعّلق عىل مضمون 
الخطاب ويناقشه

- يتناول الكلمة بثقة ) عدم التدد، عدم 
التلعثم واالرتباك(

- يبني مداخلته مبنهجية
- ُيحسن استعامل الروابط اللفظية وكذا 

املنطقية
- يربط العالقة بني النمط الغالب 

وقصدية الخطاب
- يربط العالقة بني األمناط الخادمة 

والقصدية
- ُيعرّب عن موقفه من مالءمة النمط 

للخطاب

ينتقي األفكار 
املناسبة  ملقام 

التعبري بتوظيف 
الّلغة املناسبة لكل 

منط

يتأكّد من استخدام 
الخطاب للّنمط 

املناسب من خالل 
مؤرشاته    

- يحيص مؤرشات الّنمط الغالب
- يعّلل وجودها بأمثلة من الخطاب

- يعّلق عىل املؤرشات يف الخطاب

ُينتج خطابا منطوقا 
يف وضعيات 

يختار املوضوع 
املناسب والنمط 

الذي يالمئه

- يستثمر موارده ويبادر ألخذ الكلمة 
ويرتجل خطابا
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تواصلية دالة

- شفوّيا عن موضوعه 
- يتحّرى الّدقة وسالمة اّللغة وجودة 

األسلوب
- يسّجل مالحظات أستاذه وزمالئه 

ويثّمنها

1234مؤرّش األداءاملهامتمركبات الكفاءةامليدان

فهم 
املكتوب

يقرأ ّنصوصا 
متنوعة األمناط

- وضعيات متنوعة 
للقراءة 

- يقرأ قراءة صامتة واعية الستخراج املعاين 
الجزئية واملعنى العام

- يقرأ القراءة االستباقية من خالل العنوان 
واملؤلف والّسياق الّنّص الفتاض املضمون 

والقصدية
- يقرأ من خالل مظاهر االتساق الفتاض 

مضمون الّنّص وتطور أفكاره وبنائه املنهجي

يحدد املضمون 
العام للّنّص 

ويناقش أفكاره

- يفهم مضمون 
الّنّص ويناقشه

- ُيعرّب عن فهمه انطالقا من القراءة 
الشاملة للّنّص

- ُيعرّب عن فهمه انطالقا من قراءة 
املعطيات الخارجية عن الّنّص

ُيعرّب عن فهمه انطالقا من تحليل مظاهر 
االتساق )املعجمي واّللفظي واملنطقي(

-ُيعرّب عن فهمه انطالقا من ربط املعاين 
الجزئية للوصول عىل الفكرة العامة

-ُيعرّب عن رأيه يف املضمون املعريف للّنّص انطالقا 
من وجهة نظره عن رأيه يف الّنّص انطالقا من 

مقارنة القيم املرسلة وقيمه الخاصة

يبنّي خطاطات  
أمناط الّنّصوص 
وبنيتها اللغوية

- يحّدد منط الّنّص 
من خالل تحليل 

مؤرشاته
- ُيربز العالقة بني 

األمناط وكيفية 
خدمتها للّنّص

- ُيحّلل مقطعا 
الستنباط أمناطه 
وتداخلها خدمة 

للّنّص
- يستخرج ظواهر 

لغوية للتحكّم 
والّتوظيف

- ُيحّدد مؤرشات األمناط ويستنتج النمط 
الغالب واألمناط الخادمة للّنّص

- ُيحّدد العالقة بني منط الّنّص الغالب 
وقصدية صاحب الّنّص

- ُيحّدد العالقة بني الّنمط الغالب واألمناط 
الخادمة له

- ُيحّدد وظيفة كل منط يف بناء الّنّص 
وقصديته

- يتناول مقطعا منتقى بوجاهة الستخراج 
املؤرشات وتحديد انتامئها إىل النمط املناسب 

مستنتجا.
- يكتشف الظاهرة من خالل الجمل؛

- يحّلل الجمل الستكشاف أحكام الظاهرة 
اللغوية

- يوّظف الظاهرة يف نصوص قصرية وُيحسن 
استثامرها  وتوظيفها
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ينقد الّنّص مبيّنا 
رأيه

- ُيبدي وجهة 
نظره حول مضمون 

الّنّص ويجري 
اإلسقاطات عىل 

واقعه.

- ) يف الّنّص الثالث من كل مقطع( 
يستنبط قيم الّنّص ويبدي وجهة نظره 
فيها وهو : معتد بنفسه دون ترّدد أو 

تلعثم – يعتمد تقنيات الِحجاج ومنهجيته 
من أجل اإلقناع

1234مؤرّش األداءاملهامتمركبات الكفاءةامليدان

إنتاج
املكتوب

يحّدد املوضوع 
املناسب للوضعية 

والّنمط

- ينتقي مواضيع 
وفق أمناط مناسبة. 

-  يجمع رفقة أعضاء فوجه املوارد 
املعرفية ذات العالقة مبوضوعهم والّنمط 

الذي يكتبون فيه
- يجمع  رفقة أعضاء فوجه األمناط 

املناسبة ملوضوعهم

يجند املوارد 
املالمئة 

للموضوع 

- يقومون بإحصاء 
وانتقاء موارد 

يرونها أوجه إلنتاج 
نّص ما.

- ينتقي ما جمعه مع زمالئه من املوارد 
الوجيهة) املرّكزة واملبنية بناء فكرياّ 

ُمحكام واملقّيدة يف مواقع موثوقة 
أو كتب(

- يتباحث مع زمالئه ومع أستاذه املوارد 
املمكن جمعها وكذا وجاهة املوارد 

املجموعة لالستفادة 

يستخدم الروابط 
والقرائن اللغوية 
املناسبة للنمطة

- يختار الّروابط 
الّنحوية واملنطقية 

يف بناء نّصه وترابط 
أفكاره

- يحّدد مع زمالئه الروابط املناسبة واألمناط 
الوجيهة من أجل إنجاز نّص جديد

- يُحسن الّتخطيط املوضوعي للّنّص امُلنجز

- ُيعّلل اختياراته

- يضع املقاييس املوضوعية لتعليل أحكامه 
باالعتامد عىل تصّور مسبق للموضوع  : 

)الحقل الثقايف له منطه والّروابط املالمئة له 
وكذا املعجم والّلغة املتعّلمة  واملكتسبة.

مفاتيح الّتميز : 

1 - ُمكتَسب

ٌم فيه 2 - ُمتحكَّ

3 - يف طور االكتساب

4 - غري ُمكتَسب
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شبكات مستخرجة من الوثيقة املرافقة ملادة اللغة العربية لالستغالل

- شبكة املالحظة واملتابعة لتقويم ميدان فهم املنطوق وإنتاجه رقم 01

املؤرشاتاملعايري

الوجاهة

االستهالل

سالمة وضعية الجسم

مستوى الصوت

االستجابة لطبيعة املوضوع

احتام زمن العرض

البناء اللغوي

عرض الفكرة

استعامل جمل تامة املعنى

توظيف األفعال حسب أزمنتها

توظيف التاكيب والصيغ

توظيف األساليب املناسبة

التمثل الصحيح للمعنى

احتام عالمات اإلعراب

انسجام اإلنتاج

احتام الجانب املنهجي

عدم التناقض

استعامل عالمات التقيم

استغالل السندات التوضيحية

طرح الرأي وتوضيحه

تالؤم األفكار مع املوضوع

5

إدراج قيمة

اقتاح حل/ إبداء رأي

شد االنتباه وقوة التأثري



80

- شبكة املالحظة واملتابعة لتقويم ميدان فهم املنطوق وإنتاجه رقم 02

املؤرشاتاملعايري

الوجاهة

االستهالل

سالمة وضعية الجسم

مستوى الصوت املناسب للمقام

أداء املعنى 
ومتثيله

نطق الحروف من مخارجها الصحيحة

قراءة وحدات لغوية كاملة بشكل مستسل

احتام عالمات اإلعراب

احتام عالمات الوقف

استخدام التنغيم

التمثل الصحيح للمعنى بطريقة صحيحة

دراسة املبنى 
واملعنى

التعرف عىل معطيات النص

تحديد معان من خالل سياقات

استعامل عالمات التقيم

تجزئة النص إىل وحدات

تحديد الروابط بني النص والسند

اإلجابة عن أسئلة حول املعنى

التمّيز

شد االنتباه وقوة التأثري

جهورة الصوت

القراءة اإليقاعية

- شبكة املالحظة واملتابعة لتقويم ميدان فهم املنطوق وإنتاجه رقم 03

املؤرشاتاملعايري

الوجاهة

االستهالل

االستجابة لطبيعة املوضوع

احتام حجم املنتوج

وسيلة العرض املناسبة



81

االستعامل السليم 

ألدوات املادة

عرض الفكرة

استعامل جمل تامة املعنى

توظيف األفعال حسب أزمنتها

توظيف التاكيب والصيغ

توظيف األساليب املناسبة

التمثل الصحيح للمعنى

احتام عالمات اإلعراب

االنسجام

احتام الجانب املنهجي

عدم التناقض

استعامل عالمات التقيم

استغالل السندات التوضيحية

طرح الرأي وتوضيحه

تالؤم األفكار مع املوضوع

التمّيز

إدراج قيمة

االستدالل

اقتاح حل/ إبداء رأي

- شبكة املالحظة واملتابعة لتقويم ميدان فهم املنطوق وإنتاجه رقم 04

املؤرشاتاملعايري

الوجاهة

االستهالل

االستجابة لطبيعة املوضوع

احتام حجم املنتج

وسيلة العرض املناسبة

االستعامل 
السليم ألدوات 

املادة

عرض الفكرة

استعامل جمل تامة املعنى

توظيف األفعال حسب أزمنتها

احتام عالمات اإلعراب
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االنسجام 
الداخيل 
للمنتوج

احتام الجانب املنهجي

عدم التناقض

استعامل عالمات التقيم

استغالل السندات التوضيحية

إدراج قيمةالنوعية

شبكات مستخرجة متجمة من الوثيقة املرافقة ملادة اللغة األجنبية األوىل) لغة فرنسية( لالستئناس 
واالستغالل

شبكة رقم 01

تسمح هذه الشبكة بالتحقق من مدى الفهم بعد االستامع إىل رشيط فيديو مرافق.

النعمالعنارص

هي حصة إذاعية

إن الذي يتكلم طبيب

إنه بتكلم عن الزكام

يخاطب األطفال

بقدم نصائح

املرض الذي يتحدث عنه نادر

شبكة رقم 02

تسمح هذه الشبكة لألستاذ مبالحظة عمل متعلم يف فوج.

010203العنارص

يدخل يف حوار مع اآلخرين

يستمع إىل زمالئه

يأخذ باالعتبار ردود أفعال زمالئه

يحتم دوره يف التدخل

له سلوك متوافق مع القيم املنتجة

يستعمل شبكة تقييم ذايت وتقييم بالنظراء

شبكة تقييم إنتاج املتعلم الشفوي – تقديم عرض رقم 03
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010203العنارص

يعلن عن موضوع عرضه

يحتم نظام الشفوي)يضبط قواعد الوصل والفصل، يحتم 
مخطط نربات الجملة، يسمع صوته...(

يستعمل املعجم املناسب

يحافظ عىل التواصل مع الحارضين

يسرّي الوقت املخصص له

يستعمل املسهالت )الصور والرسوم، الرسوم البيانية، ت إ( 
يف تقديم رشوحه 

يعيد بناء نصه ليرشح

ينفصل عن وثائق نصه

يستعمل حركات الجسم املناسبة لدعم أفكاره

ال يحتاج إىل مساعدة للتعبري عن أفكاره

يضع حساب وضعية من يخاطب.

يديل مبعلومات صحيحة.

...

شبكة التقييم الذايت للمتعلم رقم 04
تسمح هذه الشبكة للمتعلم بتقييم تقديم عرضه 

010203العنارص

أعلنت عن موضوع عريض

استعملت املعجم املناسب

حافظت عىل التواصل مع الحارضين

سرّيت الوقت املخصص يل

استعملت املسهالت )الصور والرسوم، الرسوم البيانية، ت إ( 
يف تقديم رشوحي

أعدت بناء نصه ألرشح

انفصلت عن وثائق نيص

استعملت حركات الجسم املناسبة لدعم أفكاري

مل أحتج إىل مساعدة للتعبري عن أفكاري

وضعت حساب وضعية من أخاطب.

أدليت مبعلومات صحيحة.

...
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شبكة تقييم مسار إنجاز تلخيص رقم 05

 يسمح التلخيص بتقييم شامل لخصائص متعلم : قدرته عل فهمه للنص، مهارته يف التفكري والتحليل، 
منطقه، تحكمه يف اللغة، قدرته عىل تحديد األهم داخل نص.

010203العنارص

استمعت إىل الخطاب املنطوق

نظمت ورقة لتسهيل أخذ رؤوس أقالم

استخرجت الفكرة العامة

أخذت نقاطا مرتكزا عىل أهم ما يف الخطاب

أعدت صياغة املعلومات التي استخرجتها

قلصت حجم الخطاب

احتمت ترتيب املعلومات

تأكدت من انسجام ملخيص

شبكة تقييم مسار إنجاز عرض 

010203العنارص

استعملت الوثائق ذات العالقة مبوضوع عريض

أخذت عنارص وجيهة إلثراء عريض

أعددت مخططا

نظمت عنارص عريض بشكل يجعلني أحتم الزمن املخصص يل

أعدت صياغة املعلومات التي استخرجتها

أجريت تجربة للتأكد من انسجام عريض

...

شبكة تقييم مسار أخذ رؤوس أقالم رقم 06

أخذ رؤوس أقالم هو السند الكتايب للكالم. إنه نشاط يتطلب عمال فيام يتعلق بتنظيم املعلومات وأثرها 
املكتوب

010203العنارص

استخرجت العنارص األساسية 

قمت بعملية انتقاء للمعلومات

Abréviations استعملت املخترصات اللغوية
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استعملت الرموز واأللوان

نظمت عنارص املعاين

...

شبكة التقييم بالنظراء رقم 07

تسمح هذه الشبكة بتقييم العرض الشفوي للمتعلم

010203العنارص

أعلن عن موضوع عرضه

استعمل املعجم املناسب

حافظ عىل التواصل مع الحارضين

سرّي الوقت املخصص له

استعمل املسهالت )الصور والرسوم، الرسوم البيانية، ت إ( 
يف تقديم رشوحه

أعاد بناء نصه ليرشح

انفصل عن وثائق نصه

استعمل حركات الجسم املناسبة لدعم أفكاره

مل يحتج إىل مساعدة للتعبري عن أفكاره

وضع حساب وضعية من أخاطب.

أدىل مبعلومات صحيحة.

...



86

شبكة التقييم بالنظراء رقم 08

طبيعة النقائص
أمثلة عن النقائص انطالقا من شبكة التقييم 

التكويني
أمثلة عن أنشطة املعالجة

معرفية

ال يصل املتعلم إىل تحرير مقدمته 
تهيئة أنشطة حول عدة أسناد الستخراج 

وظيفة املقدمة

يجد التلميذ صعوبة يف أن التموضع 
يف وضعية مرسل لرسالته

- يقتح عليه أنشطة تسمح له باختيار 
معلومات يكون لها التأثري األقوى يف 

املخاَطب

يجد التلميذ صعوبة يف تنظيم 
املعلومات

- إعامله عىل نصوص مشوشة حتى يعي 
وظيفة ظاهرة إعادة التتيب لضامن 

العالقة بني الفقرات.
- إعامله عىل إعادة إيجاد مخطط النص. 

يجد التلميذ صعوبة يف التفكري 
يف الطريقة التي سينّفذ بها عمله

طرح أسئلة عليه تساعده يف االنطالق 
يف عمله عىل شاكلة :

- بم ستبدأ؟
- كيف ستعمل؟

- إىل أين وصلت؟
- ما الذي يجب عليك القيام به؟

- ما الذي تعلمته من خالل هذا النشاط؟
- ما الصعوبات التي واجهتك.

اجتامعية عاطفية

يجد املتعلم صعوبة يف التطابق مع 

الطلب 

- قراءة تعليمة بالتسطري تحت كل 
العنارص املهمة التي تساعده عىل صوغ 

إجابته.

- اإلكثار من األسناد املوجهة نحوه.ال يشعر املتعلم بأنه معنّي باملوضوع  
- تنويع الطريقة قصد جلب اهتاممه 

بشكا أحسن.

ال يقدر املتعلم عىل اتخاذ القرارات )كل 
الخانات فيها عبارة " ال "(

- تعويده عىل الثقة بنفسه بتبيانه أن 
إجابته تحوي عنارص مهمة بحاجة فقط 

إىل إعادة صياغتها 

لدى املتعلم ميل نحو الرضا عن الذات 
) كل الخانات فيها عبارة " ال "(

- تبيانه أن عمله ميكن أن يحّسن مقتحا 
عليه احتامالت مختلفة لذلك
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04 -مصطلحات بيداغوجية

1. املقاربة بالكفاءات
لهذه  بناء  عملية  خالل  من  جديدة.  معارف  إدراج  إىل  الالّعلم  وضعية  من  لالنتقال  بيداغوجي  منحى 
املعارف. انطالقا من وضعية مرّكبة  تشّكل حاجزا  قويا للمتعلم يصطدم به مع وجود حافز يجعله يتمّكن 
من تجنيد معارفه، عرب تجنيد ملوارد معرفية) معارف ومعلومات( ومنهجية توظيفها وقيم اكتسبها  بشكل 
مدمج غري منفصل، من أجل حّل وضعيات مشكلة كانت أساس بناء الكفاءات املقصودة. تنتهي بضبط 

هذا التعّلم، من خالل تقييم تكويني مندمج.
 " ال تبنى الكفاءات إاّل مبواجهة عقبات حقيقية يف مسعى املرشوع أو حّل مشكالت». وال ميكن للتلميذ 
أن يعترب املشكل املطروح مشكلته الخاّصة إاّل إذا كان يتناول موضوعا راسخا يف حياته الخاّصة أو العائلية 
أو االجتامعية، وال يحاول إيجاد حّل له بإمكاناته الخاّصة إاّل إذا شعر بامتالكه، وذلك بتجنيد موارده وليس 

باستنساخ إنتاجات غريه.  ) فيليب بريينو(.
2. كفاءات املادة والكفاءات العرضية

تكون الكفاءات مرتبطة مباّدة دراسية لها عالقة بها ؛ أما العرضية فهي عابرة للمواد أي نجدها يف كل مادة 
وتتعلق بـكفاءات ذات طابع فكري، منهجي،شخيص، تواصيل واجتامعي.

3. الكفاءة الشاملة  : 
نهاية مسار درايس ) يخص طورا، مرحلة..( وتكون مجموع  كفاءة ذات عالقة مبادة دراسية تتحقق يف 

الكفاءات الشاملة للمواد ما يعرف مبلمح الخروج.
4. الكفاءة الختامية : 

املنطوق  ةفهم  ميدان  مثال  نجد  العربية  اللغة  ) يف  للامّدة  املهيكلة  امليادين  مرتبطة مبيدان من  كفاءة 
و إنتاجه، فهم املكتوب واإلنتاج الكتايب(. وهي عبارة عن مجموع املعارف وتوظيفها مدمجة يف وضعيات 

جديدة يعرب من خاللها املتعلم عن مواقفه(. وهي تنمى خالل املسار الدرايس لتقييم وتقاس يف نهايته.
، وتعرّب بصيغة الترّصف (التحّكم يف املوارد، حسن استعاملها

5. مرّكبات الكفاءة الختامية : 
مرّكبات الكفاءة هي العنارص املكّونة للكفاءة الختامية، ومتّكن من جعلها عملية من خالل إبرازها لألهداف 
والكفاءات  والقيم  يتامىش  سلوك  تنمية  املعارف،  هذه  استخدام  املعارف،  يف  التحّكم  الثالثة :  التعّلمية 

العرضية.
6. الوضعية التعّلمية يف املقاربة بالكفاءات

1( الوضعية اإلدماجية : 
املكتسبات   تقّدم عىل شكل وضعية مشكلة تهدف إىل تجنيد  تقوميية مرّكبة،  أو  تعّلمية،   هي وضعية 

املتعلقة باملركبات الثالث للكفاءة الختامية بصورة مدمجة قصد إنتاج معني سلفا. 
2( الوضعية امُلشكلة : 

معرفية  موارد  تجنيد  إىل  فتدغعه  متوازنة  غري  معرفية  وضعية  يف  املتعلم  تجعل  تعّلمية   وضعية  هي 
تتصف  تعلامته. وهي  بناء  من خالل  التعل  إىل  املتعلم  تدفع  بيداغوجية  وسيلة  فهي  لحلها.  ومنهجية 

بـكونها : 
- معّقدة  :  تحتاج إىل عّدة معارف (ترصيحية، إجرائية، ورشطية)، وال تحّل بسهولة. 

- ذات داللة : أي لها عالقة بواقعه املعيش (تتطّلب عمال حقيقيا). وال معنى لها إاّل إذااعتمدت معارف 
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أو معطيات مستقاة من املحيط ( أي واقعية، قابلة للتحقيق).
-  ناجعة  : أي أن صعوبتها املعرفية يف متناول املتعلم.

3( أمناط املشكالت : 
- مشكالت لتوجيه املتعلمني نحو بناء معارف جديدة ) وضعيات مشكلة (.

- مشكالت لتمكني املتعلمني من استعامل معارفهم املكتسبة )مشكالت إعادة استثامر (.
- مشكالت لتمكني التالميذ من توسيع مجال استخدام مفهوم مدروس من قبل. )مشكالت التحويل (.

- مشكالت أكرث تعقيدا، يستعمل فيها التالميذ عّدة أمناط من املعارف معا ( مشكالت اإلدماج (.
مشكالت   ) املعارف  من  بها  نتمّكن  التي  الكيفية  ضبط  من  والتالميذ  املعّلم  متكني  هدفها  مشكالت   -

التقويم (
- مشكالت لجعل املتعلمني يف وضعية بحث، أي تنمية كفاءات أكرث منهجية )مشكالت مفتوحة(.

2( الوضعية التعّلمية البسيطة : 
لستستخدم يف  فيها،  والتحّكم  معارف  اكتساب  من  التعّلم، متّكن  بها مسار  نبتدئ  تعّلمية  هي وضعية 
حّل الوضعيات اإلدماجية والوضعيات امُلشكلة.كام أنها تكون  قريبة من الوضعيات التعليمية الطبيعية، 
وذلك بإعطاء األولوية لنشاط التلميذ وإعطائها داللةوهي عملية تقتيض بناء الكفاءات، وال ُيكتفى بتلّقي 

املعارف فقط. وهي أيضا عملية مستمرّة. 
3( وضعية تعّلم اإلدماج : 

هي وضعية متّكن من تنمية الكفاءات العرضية وكفاءات املاّدة من خالل تجنيد واستخدام ملعارف املوارد 
املكتسبة من مختلف امليادين واملواد.

إال أنها ليست : 
- مجرّد رصف للمعارف املكتسبة من املواّد،

-  تطبيقات تجرى لتسيخ املعارف.
7. معايري التقويم ومؤرّشاته

1( معيار الحّد األدىن : 
معيار الحّد األدىن جزء ال يتجّزأ من الكفاءة، فهو الذي يحكم عىل التلميذ بالكفاءة من عدمها. 

2(  معيار النوعية : 
 هو معيار ال يشتط التحّكم يف الكفاءة . فكتابة بطاقة قراءة والتعليق عىل الهيكلة الفكرّية واملنظومة 

القيمية ملؤلَّف
هي معايري نوعية تستحق التميز ، لكن عدم تحقيقها ال تؤدي إىل معاقبة املتعلم.

8. املقاربة الّنّصية  : 
هي مقاربة تنظر إىل اللغة باعتبارها نظاما نسقيا شموليا، باعتبار الّنّص موضوعا للدراسة اللغوية بجميع 
فروعها، وميثل البنية الكربى التي تظهر فيها كل املستويات اللغوية والصوتية والداللية والنحوية والرصفية 
واألسلوبية، وبهذا يصبح الّنّص) املنطوق أو املكتوب( محور العملية التعّلمية، ومن خاللهام تنمى كفاءات 

ميادين اللغة األربعة، ويتم تناول الّنّص عىل مستويني : 
العمري  املستوى  والعاطفي) يف هذا  الفكرّي  الّنّص  أحكام عىل مضمون  بإصدار  ويتعلق  االنسجام  :  ـ 

و العقيل للمتعلمني(
ـ االتساق  : وهم خاص بالجانب املادي للّنّص من حيث اتساقه وإحكام بنائه التكيبي ) الّنّص مجموعة 

جمل مركبة متابطة تحقق قصدا تبليغيا  وتحمل رسالة هادفة ( 
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05 -قامئة املوارد ) موارد رقمية مضمنة يف امللحق اإللكتوين للدليل(

• موارد بيداغوجية : 
1. نظريات التعلم

2. نظريات التعلم السلوكية
3. نظرية التعلم االجتامعي

4. نظرية املعالجة املعلوماتية
5. نظرية النمو األخالقي

6. نظرية باندورا يف التعلم االجتامعي
7. نظرية برونر يف التعلم املعريف

8. نظرية بياجي البنائية
9. نظرية روتر يف التعلم االجتامعي

10. نظرية فايقاتسيك يف النمو املعريف
11. نظرية معاملة املعلومات

12. املهارات التدريسية الفعلية
13. دراسة التجاهات التالميذ نحو األرسة واملدرسة

14. فاعلة التدريس بخرائط املفاهية

• موارد معجمية وألسنية وأدبية : 
1. معجم اللغة العربية املعارصة

2. دليل السالك إىل ألفية ابن مالك : ج1 و2 و3
3. علم اللغة الّنيّص

4. أثر اللسانيات التقابلية والّنّصية يف ترقية تعليمية اللغة العربية للناطقني بغريها
5. األسلوبية وطرق قراءة الّنّص األديب

6. اللسانيات التطبيقية وتعليم الكتابة واإلنشاء باللغة األجنبية
7. اللسانيات التطبيقية وتعليمية اللغات

8. بني اللسانيات التطبيقية وتعليمية اللغات
9. لسانيات الّنّص عند الجرجاين

10. محارضات يف لسانيات الّنّص
11. لسانيات الّنّص

12. لسانيات الّنّص عند الجرجاين
13. آثار محمد البشري اإلبراهيمي

14. آثار عبد الحميد بن باديس
15. الشهداء يعودون هذا األسبوع

• موارد  صادرة عن وزارة التبية الوطنية
1. املرجعية العاّمة للمناهج

2. مقدمة الوثيقة املرافقة  للتعليم املتوسط
3. منهاج اللغة العربية للتعليم املتوسط

4. الوثيقة املرافقة ملادة اللغة العربية
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