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 : تقديم المادة. 1
   

إذ هي مكون ثابت : يةتحتل اللغة العربية مكانة هامة في المنظومة التربو
 المعارف أداة أساسية للتواصل، ووسيلة الكتساب التعلمات في مختلفللمواطنة، و

إتقانها ليوظفها في مختلف نبغي تمكين المتعلم من تحصيلها ووالعلوم، ألجل ذلك ي
 .الميادين، سواء أكان ذلك داخل المدرسة أو خارجها

 

تعد السنة الرابعة من التعليم المتوسط خاتمة هذه المرحلة ففيها تبلغ تعلمات 
 .ل إلى التعليم الثانوي أو المهنيالتلميذ األساسية غايتها، األمر الذي يؤهله لالنتقا

 

يرتكز تعليم اللغة العربية في هذه السنة على تنمية القدرة على التواصل الشفوي 
والكتابي لدى المتعلم، ويتحقق ذلك بتوسع مكتسباته وإثرائها، وبدعمها وتعزيزها 

 :اعتمادا على وضعيات متنوعة منها على سبيل المثال
 

 .قواعدهاللجوء إلى مصادر اللغة العربية وواصل باالتاإلنتاجات المكتوبة و -
 .إبداء الرأي في خطابات شفوية ومكتوبة ومرئية -

 

إن الغاية المنشودة من أنشطة اللغة في هذه السنة هي تنمية كفاءة التواصل لدى  
 . مع غيرهالتفاعل اإليجابيوالمتعلم بما يضمن له حسن التعامل 

 

 : التوزيع الزمني. 2
  

 الساعي المخصص لتدريس اللغة العربية في السنة الرابعة من التعليم الحجم
 : أسبوعيا، موزعة على النحو اآلتي) 05(المتوسط، هو خمس ساعات 

  

 ).03(ثالث ساعات : القراءة و دراسة النص -
 .ساعة واحدة: التعبير الشفوي -
 .ساعة واحدة: التعبير الكتابي -

 

 : من التعليم المتوسطملمح الدخول إلى السنة الرابعة . 3
 

 : يكون المتعلم في بداية السنة الرابعة من التعليم المتوسط قادرا على
إدراك ما تشتمل ص متنوعة قراءة صحيحة مسترسلة، ومطالعة نصوقراءة و -
 .تحديد بعض خصائصهاها وأنواع كل منن معطيات، وتمييز مختلف أنماط وعليه م
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 .األمثلةوتأييدها باألدلة و –مكتوبة  شفوية و–إصدار أحكام  -
 .التعبير عن وضعيات ذات داللة بلغة سليمة -
كتابة نصوص نثرية متنوعة يغلب عليها الطابع الحجاجي بتوظيف المكتسبات  -

 .القبلية
 .إدراك خصائص األسلوب الحجاجي في النصوص -

 

 : ملمح الخروج من السنة الرابعة من التعليم المتوسط. 4
  

 : ابعة من التعليم المتوسط يكون المتعلم قادرا علىفي نهاية السنة الر
 .أنواعهاقراءة نصوص متنوعة وفهمها وتصنيفها حسب أنماطها و -
 .المعبرةالقراءة المسترسلة السليمة و -
 .المطالعة الحرة للوثائق المختلفة قصد االنتفاع أو التسلية -
 .النقدالمقروء وترتيب محتوياته وضبط أفكاره بالمناقشة وتحليل  -
 .تذوق المقروء باكتشاف جوانبه الجمالية -
براهين  عن مشاعره وآرائه وتعليلها بأمثلة وشواهد و–شفويا وكتابة–التعبير  -

 .تناسب الموقف
أنواع مختلفة و...)  الوصف، السرد، الحجاج(ددة كتابة نصوص من أنماط متع -

 .أساليب العرضبمراعاة معايير الصوغ و) ، مقالةرسالة، خطبة(
 .مشافهة بتجنيد مكتسباته اللغويةل مع غيره كتابة والتواص -
 .ذوقه األدبيكتابة محاوالت شعرية ونثرية بتوظيف خياله و -

 

 :  الكفاءة الختامية في السنة الرابعة من التعليم المتوسط. 5
  

شفويا (لمتعلم قادرا على إنتاج في نهاية السنة الرابعة من التعليم المتوسط، يكون ا
اإلخبارية، الوصفية، السردية، الحوارية، الحجاجية، :   أنماط النصوصكل) كتابياو

 .مع التركيز على النص الحجاجي
 

، لسنة الثالثة من التعليم المتوسطقد تم تناول النص الحجاجي في ا:  مالحظة
، إلى لبها تعين تقريره هذه السنة كذلكولكن نظرا لآلليات اللغوية العديدة التي يتط

 .ط األخرى للوصول إلى التمييز بين خصائصهاجانب األنما
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 :  الكفاءات القاعدية. 6
 

 :   القراءة-
 

 األهداف التعلمية الكفاءة القاعدية

قراءة نصوص 
فهم ما متنوعة و

تشتمل عليه من 
 .معطياتأفكار و

صحيحة وقراءة إعرابية مسترسلة نسبيا يقرأ نصوصا مشكولة  -
 .بأداء معبرو
أثناء ) القراءة االنتقائية(تيجية القراءة السريعة يستعمل استرا -

 .بحثه عن المعلومات
  .يتفاعل مع النصوصيرغب في المطالعة الحرة و -
صحف، مجالت، (يطالع نصوصا مستقاة من سندات متنوعة  -

إعالنات إشهارية، وصفة استعمال دواء، بطاقة تشغيل جهاز، 
 ...). الشرائط المرسومة

 ).اللغوي واءه الفكري، والفني،بنيحدد موضوع النص، و -
 .في مضمونه يتفاعل مع النص ويصدر بعض األحكام النقدية -
 .المعنى الحقيقييميز بين المعنى المجازي و -
 .يشرح مدلول المفاهيم المجردة -
 .المعنى االصطالحيلمعنى اللغوي ويميز بين ا -
 .مختلف إيحاءاتهايفسر معاني الكنايات و -
 .النصوص األدبيةويميز بين النصوص العلمية  -
 .يبرز بعض مميزات النص األدبي -
 .وحجاجية وصفية،يصنف النصوص إلى إخبارية، وسردية، و -
يقارنها بمميزات األنماط والحجاجي يستخرج مميزات النص  -

 .)والوصفيالحواري اإلخباري والسردي و(خرى األ
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 :  التعبير الشفهي-

 

 األهداف التعلمية الكفاءة القاعدية

تناول الكلمة 
تدخل في الو

 المناقشة

 .يضيف معطيات جديدة -
 .يصوب الخطأ مع التعليل -
 .يضرب األمثلةيقدم الشواهد و -
 .يؤيد رأيا أو حكما أو يفندهما مع التعليل -
.يسرد تجربة شخصية معيشة، أو ينقل خبرا مسموعا أو مقروءا -
 .بطريقة محكمةيعبر عن أفكاره بسهولة ويسر و -
 .اظ المناسبة أثناء الحديثينتقي األلف -
 .هيئته الجسميةيستخدم مالمح وجهه و -
يميز مواقف اإلخبار وإصدار األحكام، عن مواقف التعبير  -

 .عن الرأي أو الرغبات أو المشاعر
 .يغير مجرى الحديث وفق متطلبات الموقف -
يدير حديثا أو مناقشة في موضوع ما بحيث يفرض البقاء  -

 .في صميم الموضوع
 . المنطقيةدوات الربطيستعمل أ -
 .الصرف توظيفا صحيحايوظف قواعد النحو و -
 .مجازيةتعمل الكلمات استعماالت حقيقية ويس -
 .يلتزم باالستعمال الدقيق للكلمات -
يدمج المفردات والمصطلحات المدروسة في استعماالت  -

 .مختلفة
 .يعالج كل جوانب موضوع المناقشة -
 .أحكامهيعلل آراءه و -
 .االستنباطويستخدم االستقراء  -
 .يحلل القضايا إلى عناصرها -
 .يبني أدلته -
 .المناظرةيجيد الحوار و -
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 : التعبير الكتابي -
 

 األهداف التعلمية الكفاءة القاعدية

إنتاج نصوص 
ة بتجنيد عدد متنوع

كبير من المفردات 
العبارات مع و

احترام قواعد اللغة 
 .العربية

 .يحرر نصوصا تشتمل على الحجاج -
 .حوارية وإخباريةصا سردية ووصفية ويكتب نصو -
.والشواهد يعزز أحكامه باألدلة يعلل آراءه ووجهات نظره، و-
 .يفسر الظواهر بلغة سليمةيشرح المسائل و -
 .يحترم معايير كتابتهايحرر رسائل إدارية و -
 .مذكرات إعالميةيكتب عروض حال وتقارير و -
 .يستثمر الرصيد اللغوي المكتسب -
يدمجها أثناء  والصرف واإلمالء ويوظف قواعد النحو -

 .التحرير
لفة مراعاة لمقام التواصل لغوية مختتويات سميستعمل  -

 .أحوال المستقبلو
يبرز فيه الفقرات يعرض ما يكتب عرضا منسقا و -

 .والعناوين
 .ينجز مشاريع كتابية بمفردهيضبط و -
المجلة المدرسية، (ينجز مشاريع كتابية بمعية زمالئه  -

 ).ميدانية، العروضاالستطالعات ال
 .يسجل رؤوس أقالم انطالقا من سندات كتابية وشفوية -
 .يلخص نصوصا وفق قواعد التلخيص -
 .ينجز بطاقات مطالعة -
 .، القصة، الحكاية، الشعرةينجز محاوالت في الكتابة الفني -
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 : تقديم النشاطات. 7
 

 : المتوسط النشاطات اآلتيةيتضمن منهاج اللغة العربية للسنة الرابعة من التعليم 
 

 .دراسة النصالقراءة و .1
 .التعبير الشفوي .2
 .التعبير الكتابي .3

 

مستوى وإنما جدتها للتذكير إن هذه النشاطات ليست جديدة على المتعلم في هذا ال
في الطرائق التي ستتبنى عند تناولها وينتظر تكمن في المواضيع التي ستقترح عليه و

 .دعامة لهاه في المرحلة الثانوية ولمكتسباتأن تكون قاعدة 
 

 :القراءة و دراسة النص -1
 

نشاط عقلي مركب، إذ تتآلف فيه قدرات الفرد  وإن القراءة عملية ذهنية تأملية
 ... اإلدراكة على التعرف والفهم والتمييز والتحليل والتركيب والمختلفة كالقدر

  

. خرى باعتباره منطلقا لهاة األعليه يحتل نشاط القراءة الصدارة بين األنشطو
 .ذلك في إطار المقاربة النصية المعتمدة في تعليمية اللغة العربيةو

 

تقوم القراءة على نص ينبغي أن يقرأه التلميذ ليستنبط منه األحكام المتصلة 
باألفكار كقصدية صاحب النص، لالنتقال بعد ذلك إلى مستوى أكثر تجريدا إلدراك 

 الكيفية التي تعمل بها النصوص رابط البنيات النصية وفهماآلليات المتحكمة في ت
بإمكانه حينها أن يستثمر ذلك في إنتاج نصوص على . المنطق الذي يحكم عملهاو

 .االنسجامها، على أن تتصف بطابع التماسك ومنوال المدروسة من
  

 وي الكتشاف المعنىينبغي أن ال يكتفى في نشاط القراءة باألداء والشرح اللغ
في النص، بل يجب أن يتعداه إلى بناء المعنى انطالقا من العناصر التي المستتر 

مؤشرا عليه وزعا فيه ويسري في كل مكوناته ويتضمنها لكون هذا األخير م
 .بمجموعة من العالمات التي يستند إليها القارئ إلعادة بناء هذا المعنى

  

 : درا علىيتوخى من نشاط القراءة أن يكون فيه التلميذ قا
 

 .معبرةقراءة نصوص متنوعة قراءة واضحة ومسترسلة و •
 .أغراضها ووظائفهاالنصوص المختلفة من حيث بناؤها والتمييز بين أنماط  •
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 .هيكلتهالتعرف على بناء النص وطبيعة  •
النحوية (تحديد المعاني المجازية والكناية النصية وبعض أنواع الدالالت  •

 ).السياقيةوالصرفية 
 .المعاني الجزئية الكلية و بين المعانيمييزالت •
 . في حل المشكالتتفسير المقروء واستغالله •
 .الحكم عليهتذوق المقروء و •
 .الرغبة فيهااكتساب عادة القراءة و •
 

 .ع إلى نصوص تواصلية وأخرى أدبيةتتفر  المقررةنذكر أن نصوص القراءةو
 

الظواهر المتعلقة  النصوص التي تعالج هي تلك :النصوص التواصلية -
قعه المعيش في جوانبه الثقافية واالجتماعية باهتمامات المتعلم والمرتبطة بوا

ثمارها في أداء نوايا تواصلية، وعليه معها واستاالقتصادية لتحقيق التفاعل و
 :ف اآلتيةمن خالل هذه النصوص تحقيق األهدايتوقع 
 .التلميذبعث الفضول وحب اإلطالع عند  •
 .مفيدد لغوي ثري وجديد والتزود برصي •
 .في واقعه اليوميتوظيف المكتسب  •

  

فر على النصيب الالزم من الصيغ إن هذه النصوص ينبغي أن تتوالإلشارة 
 . تستوفي بعض الجوانب الجماليةأن والمفردات الوظيفية والتراكيبو

 

متوسط يدعو منهاج اللغة العربية للسنة الرابعة من التعليم ال: النصوص األدبية -
لحس الجمالي عند ية لما لها من إنماء لالمحافظة على مبدأ النصوص األدب إلى

 .المتعلم
   

 األدبية ذات طابع  النصوصشاف المبادئ األدبية األولية أن تكونيقتضي اكت
إبداعي لتغذي خيال المتعلم وتصقل ذوقه وتستثير مشاعره وتنمي قدرته على التحليل 

 .السرور في نفسيتهالبهجة ووالنقد وتبعث قراءتها 
 

     الحواري     السردي والوصفي و(كل األنماط ص األدبية  النصوينبغي أن تغطي
ذلك في جتماعية والثقافية والفكرية وأن تعالج القضايا االو) واإلخباري والحجاجي

 .حدود ما يستقطب اهتمامات المتعلم ويناسب قدرته على االستيعاب
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 : دراستها، قادرا على األدبية إلى أن يكون التلميذ، عند  النصوصترمي
 . األنواع األدبيةتحديد أنماط النصوص وتمييز •
 .أبعادهبراز إ ومعاني النصاكتشاف  •

 

 : القواعد و اإلمالء 1-1
القواعد اللغوية،  يتطلب استنباط النصية في تعليمية اللغة العربيةتبني المقاربة ن إ

 حصة القراءة الذي يفترض أن المتعلم  المقرر فيية من النصالنحوية منها والصرف
تدرب على قراءته بطريقة جيدة وتفهم معانيه وأدرك مبناه، قبل أن يتحول إلى لغته 

 .صيغهاتركيبها والجملة وبقصد اكتشاف وظائف الكلمات داخل 
  

 : علىللغة أن يكون قادرا ابعد دراسة قواعد ع من التلميذ يتوق
 .مناسبضبطها في سياق لغوي د التي تحكم عناصر اللغة ولى القواعالتعرف ع •
 . في النصتحديد اآلليات اللغوية من خالل وظائف هذه العناصر •
 .باستعمالها الفعلي من خالل توظيفها في مواقف تعبيرية متنوعةربط القواعد  •

 

 : األوليةالمبادئ األدبية  1-2
ن التعليم المتوسط تمهيدا لدراسة األدب ة متدرس المبادئ األدبية في السنة الرابع

في شكل ) البالغية(تقدم المصطلحات الفنية وفنونه في األقسام الالحقة، حيث 
لتي اإلمكانات اتشاف األساليب الفنية المختلفة ومعلومات مبسطة تسمح للمتعلم باك

 : آلتيةإلى تحقيق األهداف اتوفرها في مجاالت التعبير، وعليه، يرمي هذا النشاط 
 .تذوقهفهم المقروء و •
 .في وضعيات جديدةانتقاء األساليب واألدوات المناسبة وتوظيفها  •
 .امتالكهاكتشاف أدوات التعبير عن المشاعر وا •
 .توسيعهتنمية الخيال و •

 

 : األعمال التطبيقية 1-3
 :  اآلتيةتعالج األعمال التطبيقية اللغة من الجوانب

 ).يبالصيغ والتراك(النحو والصرف  •
 .العروضقواعد اإلمالء و •
 .المبادئ األدبية األولية •
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 ئيةاإلمالالظواهر النحوية والصرفية وتقديم تنفذ األعمال التطبيقية عقب و 
ونظرا لما لها من أثر . وتكون متعلقة بحصتي القراءة ودراسة النصة يوالبالغ

إحاطتها بكل   منها وهتمام بتنويعها واإلكثار فاعلية، يوصي المنهاج بضرورة االو
التطبيق فة إلى التقويم مرورا بالفهم ومن المعر(مستويات القدرات العقيلة المعرفية 

 ).التركيبالتحليل وو
  

 : من األعمال التطبيقية فيتتمثل األهداف المتوخاة 
 .تثبيت ما اكتسبه المتعلم •
 .توظيفها توظيفا مناسبامدروسة واللغوية الكفاءات ممارسة ال •

 

 : التعبير الشفهي. 2
  

 تنقل  مع غيره،وسائل االتصال المباشر للفرديمثل التعبير الشفهي وسيلة من 
وقة، إنه نشاط دعامته  المنطلغةالمعلومات باستعمال الإليهم خالله األفكار واآلراء و

مقدمة للتعبير الكتابي وخادم رات وهو حقل تطبيقي لكثير من المهاالمطالعة والقراءة و
 .تنوعةمضعيات استخدامه عديدة وله و و

  

 : يتوخى من نشاط التعبير الشفهي تحقيق األهداف اآلتية
 .ممارسة اللغة وتوظيف المكتسبات اللغوية بشكل جيد •
 .الرتجالتنمية القدرة على اتحسين األداء الشفهي و •
 .التدريب على المناقشة الفاعلة الوظيفية •
 .اإلقناعاكتساب الجرأة والقدرة على المواجهة و •
 .الثقة بالنفستفعيل روح المبادرة و •
 .تحقيق التواصل األفقي •
 

أما المطالعة الموجهة فيحضرها المتعلم خارج القسم بعد أن تقدم له تعليمات 
 . دقيقة استعدادا لحصة التعبير الشفهي

  

 : يتوقع من المطالعة تحقيق األهداف اآلتية و
 .فهمهاقراءة النصوص غير المدرسية و •
 .إبداء الرأي فيهيل المقروء وتحل •
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 .توظيف المقروء في التعبير الشفوي •
 .اكتساب عادة المطالعة •

 

 : التعبير الكتابي. 3
 

مؤشرا داال والمختلفة، للمعارف اللغوية التعبير الكتابي نشاط إدماج هام يمثل 
و هبتوظيفها في وضعيات جديدة وعارف على مدى قدرة المتعلم على تحويل هذه الم

 .للكفاءة المستهدفةجنيدا بذلك يعتبر ت
 

 .الوضعيات المشكلة والمشاريعيحقق التعبير الكتابي بوساطة 
 

 : المتوسط إلى تحقيق ما يأتيمن التعليم النشاط في السنة الرابعة يرمي هذا و
باستعمال السندات ) سرد، وصف، حوار، إخبار، حجاج( كتابة أنماط نصية -

 ).رسالة، خطبة،  قصة، مسرحية (المختلفة في التعبير
 

ر الكتابي للتصحيح الوظيفي يخصص األستاذ قسطا من حصة التعبي:  مالحظة
 ، عرضهيكلة رسالة إدارية، بناء مقدمة( على جانب إجرائي ،مركزا، في كل مرة

مراعيا حاجات التلميذ و...)  شاهد من الشواهد، توظيف ظاهرة لغوية مدروسة
 . وأخطاءه
حل نب تقديم موضوع التعبير الجديد ومتابعة المشروع وصحيح إلى جايقع التو

 .الوضعية المشكلة
 

 : المحتويات -8
 

المبادئ األدبية األولية لرابعة موضوعات في قواعد اللغة ويقترح منهاج السنة ا
العة الموجهة ضمن محاور المط، تتناول من خالل نصوص القراءة ووتقنيات التعبير

 .تجسيدا للمقاربة النصيةأدبية ثقافية و
 

 : محاور القراءة والمطالعة. 1
 

 ...). األقراص المضغوطة، االتصال الرقمي،( التكنولوجي العلوم والتقدم -
 ...). األخالق، اآلفات االجتماعية(قضايا اجتماعية  -
 ).الواجباتالحقوق و(المواطنة  -
 ...). أدبية، فنية، رياضية(عالمية شخصيات موهوبة جزائرية و -
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 ...). ثورات( الكبرى في القرن العشرين الحوادث -
 ...). جزائرية، عالمية(متاحف ومعالم تاريخية  -
 ).أمراض العصر(الصحة  -
 .الهوايات -
 ...). الماء، الغابات، البترول(الثروات الطبيعية  -
 ...). الجزرالخسوف والكسوف، المد و(مظاهر طبيعية  -
 ...).ليدهاتقامعتقداتها، عاداتها و(وب العالم شع -
 ...).الموسيقى، النحت، الرقص، الغناء، (الفنون  -
 ...). الطفل، المعوق، المسن، (حقوق اإلنسان  -
 ..). .التحسيس، اإلخبار، التوعية، التثقيف،(دور اإلعالم في المجتمع  -
 ...). الهالل األحمر، الصليب األحمر، أطباء بال حدود،(التضامن اإلنساني  -
 ).المائييات الصناعية في الوسط األرضي والهوائي والنفا(يئي التلوث الب -
 ...). الرفق بالحيوان، ترويض الحيوانات(الحيوان اإلنسان و -
 ).المحلية والعالمية(األساطير  -
 ...). التسليةبة، حدائق الترفيه والمكت(المرافق العامة  -
 ...).الفخار، النحاس، (الصناعات التقليدية  -
 .الشباب و المستقبل -
 ...). التمهين، التكوين المهني،(شغل عالم ال -
 ...). التسامح، التراحم،: أثر الدين في سلوك الفرد(الدين المعاملة  -
 ...). النزوح، هجرة األدمغة(الخارجية الداخلية والهجرة  -

 

 : قواعد اللغة -2
 : النحو
 :  الجملة الفعليةترتيب عناصر الجملة االسمية و) أ

 :  الجملة االسمية *
 .جوازابتدإ وجوبا وتقديم الم -
 .جوازاتقديم الخبر وجوبا و -
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 :  الجملة الفعلية* 
 .جوازاتقديم المفعول وجوبا و -

 

 :  حذف عناصر الجملة) ب
 : الجملة االسمية* 

 .جوازاحذف المبتدإ وجوبا و -
 .جوازاحذف الخبر وجوبا و -

 : الجملة الفعلية* 
 . حذف المفعول-

  

 :  الوظيفة النحوية للجملة) ج
 .الجملة البسيطةالجملة المركبة و -
 .الجملة الواقعة مفعوال به -
 .الجملة حاال -
 .الجملة نعتا -
 .الجملة مضافا إليه -
 .الجملة جواب شرط -
 .الجملة الواقعة خبرا لمبتدإ أو ناسخ -
 .الجملة الموصولة -

 

 : الصرف
 .التصغير -
 .اإلدغام -
 .صيغ المبالغة -
 .اسم التفضيل -

 

 :الصيغ اللغوية
 .التعجب -
 .التحذيراء واإلغر -
 .الذمالمدح و -
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 :  المبادئ األدبية األولية-3

 .الكناية -
 .المجاز المرسل -
 .أقسامهااالستعارة و -
 .قواعد الكتابة العروضية -
 .التقطيع -
 ).الطويل، البسيط، الكامل(أوزان البحور الشعرية  -

 

 : المراجعة
 .الهمزة بأنواعها -
 .عالمات الوقف -

 

 :  أنماط النصوص-4
 .اإلخبار -
 .وصفال -
 .السرد -
 .الحوار -
 .الحجاج -

 

 : تقنيات الكتابة أشكال التعبير و -5
 .التقليصالتلخيص و -
 .االقتباس -
 .القصة -
 .الخاطرة -
 .ةفرقأحداث مت -
 .تسجيل رؤوس األقالم -

 

 : التعبير الكتابي -6
 .تحرير نصوص إخبارية -
 .تحرير نصوص وصفية -
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 .تحرير نصوص سردية -
 .تحرير نصوص حجاجية -
 .كتابة مقال -
 .كتابة نص إشهاري -
 .كتابة خطبة -

 

  : المشاريع -7
 .ةفرقالكتابة عن أحداث مت -
 .تأليف قصة -
 ).بالصور والملخصات(تأليف ألبوم عن شخصيات موهوبة  -
مقال أدبي، مقال رياضي، مقال فني، مقال : (جريدة تحتوي علىإعداد  -

 ...). ثقافي، صفحة التسلية، لوحة الكلمات المتقاطعة، صور إشهارية،
شعر، قصة، خاطرة، فكاهة، كتابة بطاقات دعوات، (تحضير ندوة أدبية  -

 ...). تسيير جلسة، إعداد برنامج عمل
 .إعداد تحقيق صحافي بشروطه -
 

 :  طرائق التدريس-9
 

يقترح منهاج اللغة العربية للسنة الرابعة المتوسطة الطرائق النشطة لتحقيق 
 التعلم الناجعة وفق منظور المقاربة أقصى قدر ممكن من الفاعلية في ممارسة عملية

جعل المتعلم ويتبنى المنهاج الطرائق النشطة لتحقيق األهداف المتوخاة وبالكفاءات 
 تمكنه من إلى المبادرة الحرة التي التعلمي ضمن مسارات تدفعه يمارس نشاطه

كفيلة االستقاللية في القرار الشخصي، فهذه التعلمات المالحظة والمعالجة واالبتكار و
 .بتزويده كفاءات حقيقية يكون األستاذ فيها المنشط لعملية التعلم

           

مشاركة الفعلية في كل على هذا األساس تدفع الطرائق النشطة المتعلمين إلى الو
ن اإلتقان مجسدييس قدراتهم الفعلية في اإلنجاز وتحقيق الكفاءات التي تقالتعلمات و

 .التلقينة واالبتعاد عن الحشو وبذلك البناء المتدرج للمعرف
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حل المشكالت شطة باعتماد بيداغوجيا المشروع ويتعزز استخدام الطرائق النو
ذلك بإثارة سية بالحياة وواقعية أساسها ربط مكتسبات المتعلم المدرنها عملية لكو

سائل مشكالت من واقعه المعيش األمر الذي سيولد لديه الرغبة في حلها باستخدام الو
تقديم النتائج المتوصل إليها ويشير بعض وزمة وجمع المعلومات المناسبة الال

إن الطرائق النشطة جتعل املتعلم صانع معرفته اخلاصة حيث يوضع يف ظروف "المختصين إلى 
 ".تسمح له باكتشافها بنفسه عوض فرضها عليه 

    

 : يمكن تلخيص أهمية هذه الطرائق فيما يأتيو
 .علمين بإثارة اهتماماتهم العفوية الستثمار جهودهمتحفيز المت -
 .اإلبداعإتاحة حرية المبادرة و -
 .االجتماعيالتوجيه نحو النمو الوجداني و -
 .إتقان اإلنجازالممارسة الفعلية و -
 .المكتسباتالتدرج في بناء المعارف و -

 

 : بيداغوجيا المشروع) أ
  

اغوجيا المشروع وسطة على بيديعتمد منهاج اللغة العربية للسنة الرابعة المت
ماج الكفاءات القاعدية المحددة والكفاءة الختامية إدلكونه رافدا من روافد الدعم و

د نيترسيخها وتجيها المتعلم لتفعيل مكتسباته والمشروع جملة من المهام يؤدباعتبار أن 
 أنه في نهاية مرحلة التعليمة، خصوصا والمشكل–مهاراته في مواجهة الوضعيات 

الختامية ظيفي لمجموع الكفاءات القاعدية والقاعدي الذي يحتاج فيه إلى التكامل الو
 .التكنولوجي أو التعليم المهنيى مرحلة التعليم الثانوي العام ولالنتقال إل

 

بيداغوجيا المشروع وسيلة لتنمية كفاءات التلميذ بطريقة وهكذا يمكن القول إن 
 .نهايتهداية المشروع إلى عنصر نشطا من بفاعلة، إذ تجعله 

 

اذ للتذكير فإن المشروع البيداغوجي هو نشاط إدماجي يكون من اقتراح األستو
المشروع الناجح هو الذي تراعى فيه توجيه منه، وبعلى تالميذه أو من اقتراحهم و
 :جملة من االعتبارات نذكر منها

 .ميتها تنتي يقترحها المنهاج حتى يعمل علىاالرتباط بالكفاءات ال -
 .التوافق مع ميول التالميذ و اهتماماتهم -
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 .العمل على حل مشكالت مباشرة يشعرون بأهميتها -
 .االرتباط بجانب من جوانب حياتهم -
 .التوافق مع مستواهم العقلي -
 .ظروف المدرسةلعمل في حدود إمكانات التالميذ وا -

 

 :يمكن تلخيص أهداف بيداغوجيا المشروع فيما يأتي و
 .صية الفرد بتفاعله مع غيرهتكوين شخ -
 .التقصيتعويده االعتماد على النفس والمبادرة بالسعي إلى البحث و -
 ...).  عمل–تعاون (ما ينجر عنه من قيم تثمين العمل الجماعي و -
 .تحمل المسؤولية عند إنجاز المهام المسندة إليه -
 .التبعية اإليجابية ألعضاء الفوج بالمساهمة المتبادلة -
 .القدرة على االبتكار االستقاللية والتعبير عن -

 

 ضمن منظور ليم اللغة العربية هو مسعى يندرجإن بيداغوجيا المشروع في تع
تحضير المتعلم لتحمل أعباء الحياة بفاعلية في المستقبل،  على المادة وإضفاء الحيوية

سخ في تقاليده متعلم على إنشاء مشاريع صغيرة وإنجازها يرفمن خالل تدرب ال
 . الكبرى مستقبالره الطموح إلى التخطيط للمشاريع يسري في فكو

  

تشجعه على اختيار رة واالستقاللية وفبيداغوجيا المشروع تدفع المتعلم إلى المباد
التفاعل مع اآلخرين و ضمن جماعة، وتحثه على البحث وموضوع عمله بمفرده أ

 .بشتى األساليب
 

 :وضعيات التعلم) ب
 

الظروف  التقاء لمجموعة من العناصر ومن العوامل و هيوضعيات التعلم
في مختلف المجاالت التي تطرح إشكاالت تنشأ عنها نشاطات تعلمية يتم المعطيات و
في سياقات  خاللها تنمية قدرات المتعلمين وتطوير كفاءاتهم بطرق مناسبة ومن

 .أهداف التعلماتيجيات مناهج المواد الدراسية ومحددة، في ضوء استر
 دالة تكونتعلم و      فالوضعية إذا تعبر عن المحيط الذي يتحقق في إطاره نشاط ال 

 .تعطي معنى لتعلمهلتحفز المتعلم على العمل و
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قى وضعيات التعلم من الواقع المعيش للمتعلم على أن تتيح له بإدماج تينبغي أن تن
كل ذلك في إطار ما يقترحه ية ومختلف المكتسبات المعرفية منها والتصرفية والوجدان

 .تامية وكفاءات قاعدية ومحتوياتالمنهاج من كفاءة خ
 

 :، نذكر منهاذ جملة من العناصر بعين االعتبارلتخطيط وضعية تعلمية يتعين أخ
 ....) التساؤالت، التحديات(ويتم هنا وصف وضعية التعلم ) اإلشكالية(السياق  -1
 :خالصة المكتسبات المستهدفة  -2

 .غرض التربويال -
 .القاعدية) أو الكفاءات(الكفاءة  -
  .المعارف المراد تحقيقها -

 :سير العملية  -3
 .تقديم وضعية االنطالق: مرحلة التحضير - أ
 الوسائل التي ستستعمليتم فيها وصف مختلف المهام و: مرحلة التنفيذ - ب
العودة إلى مرحلة االنطالق والتأكد : إعادة االستثمارمرحلة اإلدماج و - ت

من بلوغ الغرض التربوي المستهدف في البداية أي القيام بعملية 
 .التقويم

   

القا من يخططها انطالتي يصوغها األستاذ وإن أنجع وضعيات التعلم هي تلك 
المادة المقررة في يث تجعله في عالقة مع الكفاءات وبحالحياة اليومية للمتعلم 

 .المنهاج
 

 :   الوسائل التعليمية-10
 

   

 : ب تنفيذ المنهاج الوسائل اآلتيةيتطل
 . الوثيقة المرافقة-1
 . كتاب التلميذ-2
 . األستاذ دليل-3

 
 
 

 

؛ توضع  اجتعد وسيلة من وسائل التكوين المعززة للمنه:  الوثيقة المرافقة. 1
 .مساعدتهم على تنفيذ المنهاج تنفيذا علميا واعيارهن إشارة المدرسين قصد 
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إن كتاب التلميذ في السنة الرابعة من التعليم المتوسط كتاب  : كتاب التلميذ. 2
علم المقررة في المنهاج، أهداف التلى نشاطات التعلم، ويجسد الكفاءات، ويشتمل ع

 .يهدف إلى األخذ بيد المتعلم عبر مراحل تعلمهو
 المدرس على التعامل مع الكتاب المدرسي في  وسيلة تساعد: دليل األستاذ. 3

 . اللغة العربيةتنشيط حصص
 

 :  وسائل تعليمية أخرى-د
 . السمعية البصريةاألشرطة -
 .األقراص المضغوطة -
 .أجهزة حديثة -
 .الزيارات والرحالت -

 

 :  التقييم-11
   

ت يتولد عنها إنتاج هذه اآلداءات المتعلمين عن طريق آداءاتهم، ويتم تقييم كفاءا
عن العنصر األكثر تمثيال البحث عليه فالتقييم هنا يرمي إلى في شكل كمي ونوعي و

 .ذلك في شكل إنتاج يدل على مدى تنمية الكفاءاتللكل، و
 

احه فيه أو يكون نجعمل المطلوب من التلميذ إنجازه وتالحظ الكفاءة عن طريق ال
 وللقيام بذلك البد من بناء أنشطة قابلة لإلخراج في صيغة إخفاقه مؤشرا لتقييمه

لتي سيظهر فيها السلوك المنتظر ومتطلبات التعلم ملموسة تدرج فيها الظروف ا
 .المقاييس التي ستوظف في عملية التقييمو

        

 دون استبعاد التقييم التشخيصي –يعتمد في تقييم الكفاءات على التقييم التكويني 
طن الضعف لدى مواي يرمي إلى اكتشاف مواطن القوة و الذ–التقييم التحصيلي و

 .تعديلها وعالجها في حينهاوالمتعلم لتشخيصها 
 

ي الذهنية إن التقييم اليعتمد على المعارف فحسب بل يجب أن يتعداها إلى المساع
، فقد يخطئ المتعلم ألن معارفه التي يسلكها المتعلم واالستراتيجيات التي يعمل بها

جية ناقصة أو خاطئة أو للجوئه إلى مسعى ذهني غير مناسب أو الستعماله استراتي
بعد أن يكتشف األستاذ موقع عجز المتعلم يتدخل  مالئمة للعمل المطلوب وغير

مشاركا في ، مع الحرص على جعله واعيا بأخطائه وويب المناسبليوجهه إلى التص
 .  يعلن له عن نتيجتهعالجها وليس خاضعا لتقييم يمارس عليه و
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