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 تقديم المادة
 

 
البتدائي یعني أوال وقبل كل شئ دعم تعلیم العربیة في السنة الثانیة من التعلیم ا

ودعم المكتسبات یقتضي عملیا العودة . المكتسبات التي أحرز علیھا المتعلم في السنة األولى
ومن ھنا فال بد من مراجعة كامل الحروف باإلضافة إلى . إلى ما سبق تقدیمھ واإلضافة إلیھ

م ذلك من خالل نصوص متنوعة ویت. المد والھمزة والتضعیف والتنوین في الشھرین األولین
حیث ینبغي إدخال نصوص . ارة دون االقتصار علیھاجدیدة تحتل الحكایة فیھا مرتبة الصد

ضمن حاجات المتعلمشتى، بل وحتى نصوص علم) شعر( إخباریة وأدبیة  .یة مبسطة تدخل 
 

والبد في أشھر السنة من إدراج معطیات لغویة جدیدة ترتبط بالمكتسبات السابقة 
ني تباطا عضویا، یراعى في إدراجھا مبدأ تواترھا في اللغة بشكل عام وفي العالم الوجداار

وتشكل ھذه المعطیات من مفردات جدیدة وصیغ على أن . والنفسي لألطفال في ھذه السنة
وھنا البد من لفت االنتباه إلى أن النصوص ھي منبع . أتي في سیاقات طبیعیة غیر متكلفةت

 .ه الصیغ الجدیدةھذه المفردات وھذ
 

ویراعي في اختیار النصوص مناسبتھا للمستوى العقلي للمتعلم، فضال عن كونھا ذات 
داللة تثیر اھتمامھ، وتحرك فضولھ، وتبعث لدیھ الرغبة في االكتشاف، وتسمح لھ بتنمیة 
ب  أفكار مناسبة للوضعیة المعنیة، وتدفُعھ إلى التعبیر عن مشاعره وإعطاء المعلومات وطل

 . لمعطیاتا
وإجادة القراءة في ھذه السنة یعني القدرة على قراءة نصوص متنوعة قراءة مسترسلة 
صیاغة المعلومات التي وردت فیھا وانتقاء معطیات من النص،  ومعبرة، والقدرة على إعادة 

 .من أجل الوصول إلى معاني الكلماتواستغالل السیاق 
 

 
 
 

ءة والفھم فحسب، وإنما یتعدى ذلك إلى التعبیر وال یقتصر تعلم اللغة على إجادة القرا
 .بنوعیھ الشفوي والكتابي 

 

ففي مجال التعبیر الشفوي ینبغي أن تتیح النصوص والوضعیات المتعلقة بدروس اللغة 
ب المعلومات، وإصدار  رائھم وتجاربھم وطل العربیة الفرصة لدفع المتعلمین إلى التعبیر عن آ

التي تصل أسماعھم، وسرد الحكایات والوقائع واإلخبار عن ردود الفعل إزاء المعلومات 
 .ادثالحو

أما في مجال التعبیر الكتابي فینبغي أن تتیح دروس اللغة للمتعلم فرص الكتابة بناء على 
فیقوم بتحدید محتوى النص الذي یكتبھ بالنظر إلى الموضوع ونیة الكتابة، . وضعیات حقیقیة

ب ، ویستعمل المفردات المناسبة، ویحترم قواعد اإلمالء ورسم ویبني جمال وفق قواعد التركی
 .والكلمات ویستعمل الترقیمالحروف 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 مناهج السنة الثانية ابتدائي  ---------------------------------------------------

23 ةمنھاج الّلغة العربّی

وعلى العموم، البد أن تمنح دروس اللغة العربیة المتعلمین األدوات الضروریة التي 
تتیح لھم اكتشاف الواقع والسیاحة في اآلفاق البعیدة، والتجوال في عالم المعرفة من جھة، 

 .لھم بالتعبیر عن ذواتھم واحتیاجاتھم من جھة أخرى وتسمح 
 

ب عن األذھان أنھا لغة  ونظرا إلى موقع العربیة في المنظومة التربویة، ینبغي أال یغی
وھذا یعني أن . التعلیم، فملكة زمامھا یخدم جمیع المواد التعلیمیة، فھي بذلك كفاءة مستعرضة

ب الكفاءات قیة المواد التعلمیة والعكس  المستھدفة في بإتقانھا سیساھم في تیسیر اكتسا
 .  صحیح

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 التوزيع الّزمني

 

 
 

الحجم الّساعي المخّصص للغة العربیة في السنة الثانیة االبتدائیة ھو اثنتا عشرة ساعة 
 .)انظر الجدول: ( توّزع على نشاطات الماّدة على حسب ما یأتي) سا12(

 

تسع ساعات  : اصل، والقراءة والمطالعة، والكتابة  نشاطات التعبیر الشفوي والتو-
 أسبوعیا ؛)  د30 سا و9(ونصف 

 ؛)  د30(ثالثون دقیقة أسبوعیا :   نشاط المحفوظات واألناشید-
 ) . سا2(ساعتان :  نشاط اإلدماج -
 
 

ضبط الحصص   : وال بّد من مراعاة ما یأتي عند 
القراءة والمطالعة، والكتابة  تخصیص حصص موّحدة لنشاط التعبیر والتواصل، و-

ضمني بحیث ال یشعر المتعلم بالتحّول    ؛ یتم االنتقال فیھا من نشاط إلى آخر بشكل 
 ؛  أو وجود حواجز بین ھذه النشاطات

 :   تأخیر نشاط اإلدماج إلى الیوم األخیر في األسبوع كما یقترح الجدول اآلتي-
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 )واالسترشاد فحسبھذا الجدول أّعد لالستئناس بھ (
8                    10   

التعبیر الشفوي  السبت
القراءة /والتواصل 
 الكتابة/ والمطالعة 

  
 
 

14                 16  

 

   األحد
 
 

10             12 

التعبیر الشفوي والتواصل 
/ القراءة والمطالعة /

 الكتابة

 

 

 االثنین
التعبیر الشفوي  

اءة القر/والتواصل 
 الكتابة/ والمطالعة 

 
 
 

14                  16 

 

 

 الثالثاء
 
 
 

8      30.9      10 

التعبیر الشفوي والتواصل  
/ القراءة والمطالعة /

 الكتابة

 

 

 األربعاء
التعبیر 
الشفوي 
/ والتواصل
القراءة 

والمطالعة 
 الكتابة/ 

 المحفوظات
 أو

 األناشید

 
 
 
 
 
 
 
 

10              12 

  

 

 الخمیس
 

 
 

نشاط اإلدماج   
التعبیر الكتابي (

 )وإنجاز المشاریع
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 ملمح التخرج في نھاية السنة الثانیة من التعلیم االبتدائي
 

 

 :في نھایة السنة الثانیة من التعلیم االبتدائي یكون المتعلم قادًرا على 
  القراءة بیسر ؛-
  فھم نصوص قصیرة ؛-
  عن نص مدروس، واإلجابة عن األسئلة المتعلقة بھ ؛ إعطاء معلومات-
  التعبیر شفویا عن مشاعره وتأثره وذكریاتھ في مواقف شتى ؛-
ا  الرسم  كتابة نصوص موجزة ومتنوعة استجابة لوضعیات ذات داللة یراعى فیھ-

 .الصحیح للحروف والكلمات
 
 

  في السنة الثانیة األھداف العامة لتعلیم اللغة العربیة
 من التعلیم االبتدائي

 
 
 

 :یكون المتعلم في ختام السنة الثانیة االبتدائیة قادًرا على 
الوقف،   مسترسلة ومعبرة وبمراعاة عالمات قراءة نصوص قصیرة مناسبة قراءة-

 واحترام الوقوف على الساكن ؛
علیھ تطرح ن األسئلة التي واإلجابة ع.  والحكایات والسندات التي یقرأھا فھم النصوص-

 ھا ؛نفي شأ
أو نص من  ھ حكایة أو محفوظة التعبیر عن مشاعره وانفعاالتھ وذكریاتھ عندما تثیرھا لدی-

 نصوص القراءة بشكل واضح ؛
  تناول الكلمة والتعبیر بوضوح في وضعیات مختلفة بمراعاة األداء الجید ؛-
لغوي العربي الخاص  إنتاج فقرات تشتمل على نحو ستة أسطر یستعمل فیھا من الّرصید ال-

صلة بالموضوع وبنیة الكتابة، ویحترم فیھا قواعد اإلمالء  بالسنة الثانیة االبتدائیة ما لھ 
 وضبط الكلمات ؛

 . وصف األشیاء والمشاھد في المواقف التي تواجھھ-
 

 
 

 

 الكفاءة الختامیة 
 السنة الثانیة من التعلیم االبتدائي لنھاية

 
 

سنة الثانیة قادًرا على فھم وإنتاج نصوص شفویة وكتابیة یكون المتعلم في نھایة ال
ب علیھا الطابع اإلخباري  .متنوعة یغل

 
 
 

 الكفاءات القاعدية 
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 في السنة الثانیة من التعلیم االبتدائي
 
 

 :التعبیر الشفوي والتواصل  •
 األھداف التعلمیة الكفاءات القاعدیة

 إلیھ ؛ یفھم المعلومات التي ترد - یفھم ما یسمع -) أ
سموعة ویصدر في شأنھا ردود  یتفاعل مع المعلومات الم-

 ؛أفعال
 حركات الید أو( یستعین بأدوات التعبیر غیر اللغویة -

 .)…رة الصوتالرأس ونب
والتي تسھم في تحقیق نیة  ینّمي أفكاره المتصلة بالموضوع - یختار أفكاره -) ب

 التواصل؛
 . یكشف المراحل األساسیة في الحكایة-

 :  یعبر عن مشاعره وتأثره وذكریاتھ- یعبّر عن األفكار -) ج
 یعبّر ھن ردود فعلھ؛. 
 یعبّر عن تجاربھ؛. 
 یسرد ذكریاتھ؛. 
صورة أو لوحة أو حكایةیعلق على م.   .شاھدة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ؛  یصف واقعا من جانب واحد- یعطي ویطلب المعلومات -) د
 ؛  یقارن بین وقائع من جانب واحد-
  بسرد تفاصیل حدث أو تجربة شخصیة ؛-
  یستبق نتیجة أو فعال أو حّل حكایة ؛-
  یطرح أسئلة للحصول على معلومات ؛-
  یجیب عن األسئلة والطلبات ؛-
وآیات  أناشید ومحفوظات( یحفط ویستظھر نصوصا قصیرة -

 .)…وسور من القرآن الكریم
 

 :قراءة ومطالعة  •
 

 لتعلمیةاألھداف ا الكفاءات القاعدیة
صحیحا ؛- .یقرأ النصوص بأداء جّید  -) أ   ینطق بالحروف وفق مخارجھا نطقا 

  یقرأ الكلمات الجدیدة بدون تردد ؛-
  یحترم عالمات الوقف ؛-
صحیح-  . یستظھر النصوص المحفوظة بأداء 

 یستخدم قرائن لغویة وغیر لغویة لتحدید معاني الكلمات - یفھم ما یقرأ -) ب
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 الجدیدة ؛
  یتعرف على شخصیات الحكایة مھما كانت األدوات -

ضمائر، ( ؛ للداللة علیھا   المستعملة أسماء، نعوت، 
 ؛ )…كنایات

 . یحدد أحداث الحكایة وبیئتھا الزمانیة والمكانیة-
یعید بناء المعلومات الواردة  -) ج

 في النص
ضمن الجملة الواحدة ؛-   یحدد عالئق 
 . یعطي معلومات عن النص-

 
 
 
 
 
 
 
 
 

یستعمل المعلومات الواردة في  -) د
 نصوص القراءة

  یستعمل معلومات النص لمقاصد مختلفة ؛-
إلجابة عن األسئلة.   ل
 . إلنجاز نشاط. 

 
 :التعبير الكتابي  •

 

 األھداف التعلمیة الكفاءات القاعدیة
 - الموضوع -القصد ( یحدد معطیات مشروع الكتابة - یختار وینظم أفكاره -) أ

 ؛)   المستقٍبل
 ؛) منطقیا وزمنیا( ینظم أفكاره حسب الترتیب المناسب -
 . لھ بالموضوع انطالقا من أفكار تحدد یصوغ نصا متصال-

 : یستعمل الكتابة وسیلة للتواصل - یوظف الكتابة ألغراض مختلفة -)ب
 یكتب رسائل ؛. 
 …یحرر بطاقات تھاني وبطاقات دعوة. 

 :ة للتعبیر  یستعمل الكتابة وسیل-
 .یعبر عن مشاعره وأحاسیسھ . 

 : یستعمل الكتابة استجابة لتعلیمات واضحة -
 ینقل خبًرا ؛. 
 یحرر حكایة موجزة ؛. 
 .ع كتابیةینجز مشاری. 

صحیح ألداء المعنى ؛- یصوغ أفكاره -) ج   یرتب الكلمات بشكل 
  یستعمل أدوات الربط ؛-
 یح والتحسین ؛ یقرأ ما یكتب بنیة المراقبة والتصح-
ت من سالمة ما یكتب -  . یراجع نصھ، ویستعین بغیره للتََّثبُّ
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یلتزم بقواعد رسم الحروف  -)د
 .واإلمالء وبمعاییر العرض 

  یكتب بخط مقروء ؛-
 یرسم الحروف وفق قواعد كتابة كل حرف ویحترم شكلھا -

 وحجمھا ؛
  یترك الفراغ المناسب بین الكلمات ؛-
 م قواعد اإلمالء ؛ یحتر-
 . یستعمل النقطة لتحدید نھایة الجملة -

 
 
 
 

 تقديم النشاطات
 
 

 

تتمثل أھم أنشطة التعلم المقررة على تالمیذ السنة الثانیة من التعلیم االبتدائي في القراءة 
وإذا كان قد شرع في . محفوظات واألناشید ونشاط اإلدماجوالتعبیر الشفوي والكتابة وال

قاربة النصیة ابتداء من األسابیع الستة األخیرة من السنة األولى، فإن برنامج السنة تطبیق الم
 .الثانیة یواصل استثمارھا وإرساء قواعدھا

 

 : التعبیر الشفوي والتواصل - 1
 

 :یھدف تدریس التعبیر الشفوي والتواصل إلى 
ده ویشعر بھ  تزوید المتعلم بحصیلة لغویة تساعده على التعبیر بطالقة عما یشاھ-

 ویحتاج إلیھ ؛
  تعویده على التعبیر السلیم الذي یستند إلى عرض الفكرة وتنظیمھا ؛ -
  تعویده على إجادة التحدث مع اآلخرین حسب ما یقتضیھ المقام ؛-
رائھ وتعلیل وجھة نظره -  .. تعویده على إبراز شخصیتھ في التعبیر وذلك بطرح آ
 

 
 
 
 
 

ي والتواصل في السنة الثانیة، على إثر حصص القراءة ویمارس نشاط التعبیر الشفو
  االنطالق من مشھد (وانطالقا منھا، كما یمارس انطالقا من وضعیات أخرى یھیئھا المدرس 

وإن كانت النشاطات اللغویة في السنة األولى تھدف إلى تمكین المتعلم من تشرب ) أو حكایة
، عة النشاطات التي تخدم ھذا الھدفي في طلیالنسق عن طریق الممارسة فیأتي التعبیر الشفو

فإن المتعلم في السنة الثانیة یتناول مختلف القواعد األساسیة في إطار النص الذي یقرأه، 
فینتقل من التعبیر الشفوي إلى التعبیر الكتابي مستغال الرصید اللغوي الذي امتلكھ ومطبقا 

 .للقواعد التي أصبح یعرفھا
 

 : القراءة - 2
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.  درس القراءة أساسا إلى الربط بین نسقین ھما النسق المكتوب والنسق المنطوقیھدف
 :والقراءة مھارة تكتسب بواسطة جملة من التدریبات 

 

ب المتعلمین على القراءة الصحیحة والنطق السلیم ؛-   تدری
  تدریبھم على القراءة المسترسلة ومراعاة عالمات الوقف والترقیم ؛-
ب التعجب واالستفھام والنھي  تدریبھم على ال- تمییز بین اإلیقاعات المختلفة ألسالی

 …واألمر 
 . تدریبھم على السماع والقراءة الجھریة والصامتة-
 

. أساس نشاطي التعبیر الشفوي والكتابة -لنصیة ویعتبر نص القراءة في إطار المقاربة ا
تدور كل الفعالیات اللغویة فنص القراءة یتطرق إلى موضوع ویروج رصیًدا وظیفًیا، وحولھ 

ب فالقراءة فعالیة لغویة یتدرب بھا المتعلم على . من قراءة وعملیات اكتشاف الصیغ والتراكی
ب من النصوص الموضوعة  .عملیة األخذ واالكتسا

 

 
 
 
 

القراءة وحدة یتصل بھا المتعلم ال لیقرأ فحسب، بل لیكتسب مھارة استثماره إن نص 
 .فإتقان القراءة إًذا ینعكس على سائر فعالیات المتعلم المدرسیة. والبحث عما یوسع موضوعھ

 

القراءة في السنة الثانیة بكون المتعلم في ممارستھا، ینتقل من قراءة الكلمة  وتتمیز
وال یتأتى ھذا إال إذا أتقن جمیع اآللیات التي . المسترسلة لنص متكاملاءة والجملة إلى القر

 : ولھذا تقدم دروس القراءة في مرحلتین أو في قسمین . تمكنھ من ھذا االسترسال
 

  :قسم المراجعة -
ُضمُّ نصوصا تشتمل على الحروف والضوابط واألصوات المدروسة في السنة األولى  وَی

 .وذلك قصد مراجعتھا
 

  :قسم التدریب على القراءة -
ُضمُّ نصوصا متنوعة قریبة في متناول المتعلم َمْبًنى ومعنى تھدف إلى تفتح ذھنھ  وَی

وبذلك . ني الحضاریة والعلمیة واألخالقیةوتنمیة تفكیره ولغتھ بتناولھا لمجموعة من المعا
الصیغ التي یلجأ إلیھا ترّوج رصیًدا وظیفًیا یسّد حاجاتھ التبلیغیة وكذا مجموعة من األدوات و

 .المتعلم في تعبیره الشفوي والكتابي
 

 : الكتابة - 3
ب النسق اللغوي  تساھم الكتابة مع مھارة القراءة والتعبیر في تمكین المتعلم من اكتسا

 .ومن توظیفھ
 

وتھدف الكتابة إلى نقل المتعلم من مستوى الممارسة الصوتیة إلى مستوى اإلنجاز 
وتمارین النقل تعوده على . نقل تدّربھ على تقلید نماذج الخطالخط والفتمارین . الكتابي

 االسترسال في كتابة الكلمات والجمل في أوضاعھا الحقیقیة واستعمال عالمات الترقیم في 
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أماكنھا، أما اإلمالء فتقنیة تخضع لقواعد معینة یتمكن المتعلم بواسطتھا من االنتقال من 
 : وعلى ھذا فنشاط الكتابة یتفرع إلى .  بھ إلى اإلنجاز الكتابيالّنسق الصوتي المنطوق

  الخط ؛-
  اإلمالء ؛-
  التمارین الكتابیة ؛-
 . التعبیر الكتابي الذي یعتبر أبرز  غایات تدریس اللغة العربیة-
 

  :طــالخ  – 1.3
ب على الخّط إلى تحقیق أھداف أساسیة   :یھدف التدری

  الوضوح ؛-
 ّي ؛ الجمال النسب-
  السرعة ؛-
  تكوین عادة الكتابة الجیدة ؛-
 . تنمیة اإلحساس لدى التالمیذ بأن وضوح الخط عامل من عوامل نجاح التواصل-
 

  :اإلمالء  – 2.3
 

صلة متینة بنشاطي القراءة والتعبیر الكتابي ؛ فاألخطاء اإلمالئیة التي تعلق  إلمالء  ل
ضعف في ًرا ما تكون ناجمة عن   القراءة وعدم السیطرة على مخارج الحروف، بالمتعلم كثی

 .كما أنھا تؤثر على جمال الخط وتشوه التعبیر الكتابي وتعوق فھم الجمل والعبارات
 

 
 
 
 
 
 

 : ویھدف تدریس اإلمالء إلى 
 

صحیحة ؛-   تمكین المتعلمین من كتابة الكلمات بطریقة 
  اإلنجاز ؛ تعویدھم على االنتباه والدقة وقوة المالحظة والسرعة في-
 . تعویدھم استخدام عالمات الترقیم-
 
 

صریحة، بل یكتسبھا المتعلمون عن -في ھذا المستوى-وال تلقن قواعد اإلمالء   بكیفیة 
ب الصور الخطیة للنص المكتوب ظاھرة . طریق ممارسة الكتابة واستیعا مع العلم أّن ال

 . اإلمالئیة تستخرج من نّص القراءة
 

  :تابیةالتمارین الك  - 3.3
ب المتعلم للنسق الّلغوي،  ھي تطبیقات تقدم للمعلم فرصة الوقوف على مدى اكتسا

 . وتفسح للمتعلم مجاال یستثمر فیھ مكتسباتھ
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  :التعبیر الكتابي - 4.3
، فھو یتیح للمتعلم أن یستثمر كل مكتسباتھ من عبیر نشاط تابع لنص القراءة أیضاالت

ب والصیغ، لیصل إلى التعبیر في مجال النص استثمارا منظما ینصب على ا ب والتراكی ألسالی
أوسع یغني رصیده الوظیفي وبذلك یتأتى لھ إنتاج نموذجھ الخاص، وینمو لدیھ المیل إلى 

ومن أجل أن یأتي ھذا النشاط بثماره یتم االنطالق . سة الكتابة لتحقیق مختلف األغراضممار
ِصل بالمتعلم نفس  . ھ ؛ فھو یدركھا ویستوعبھافیھ من وضعیات حقیقیة تتَّ

 

  :نشاط اإلدماج -1.4.3
نشاط اإلدماج نشاط كتابي یسمح للمتعلم بمواجھة وضعیات تتیح لھ إدماج مكتسباتھ 

 .مصطنعبشكل تلقائي وغیر 
 

 
 

 
 

 

ھو نشاط یھدف إلى لمعلومات، وإنما فنشاط اإلدماج لیس تطبیقا وال تمرینا لتثبیت ا
فھو نشاط یتیح . كتسباتھ السابقة المقاَم المعّنيباستغالل ما یالئم من مدفع المتعلم إلى اإلنتاج 

: 
  إنتاج نصوص متنوعة ؛-
 ؛..)  حكایات قصیرة- بطاقات -رسائل ( إنتاج سندات -
 استعمال ما تیسر من المكتسبات السابقة في وضعیات تواصلیة أو تعبیریة حقیقیة -

 جدیدة ؛
 

فنشاط القراءة والتعبیر الشفوي یمكن أن یتیحا . فقطونشاط اإلدماج ال یكون كتابیا 
ویحتل إنجاز المشاریع المكانة الھامة في . فرًصا كثیرة إلدماج المكتسبات المتنوعة السابقة

 .إدماج المكتسبات
 

  :المشاريعإنجاز  - 2.4.3
انظر (یوصي منھاج السنة الثانیة من التعلیم االبتدائي بإنجاز عدد من المشاریع 

 ). حتویاتالم
 
 

 : المحفوظات واألناشید - 4
 

اللغوي  تعزیز رصیدھمتعتبر المحفوظات واألناشید وسیلة لتربیة أذواق التالمیذ و
 : ومن أھداف تدریسھا . برصید أدبي

  تنمیة الخیال وتقویة الحفظ والتذكر لدى المتعلمین ؛ -
ظ والتعابیر التي تعینھم على الكت- ابة وتساعدھم على التعبیر  تزویدھم بزاد من األلفا

 الجمیل ؛
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  تعویدھم على اإللقاء الجید وحسن تمثیل المعنى ؛-
 تربیتھم تربیة وجدانیة بما تثیره المحفوظات في نفوسھم من بواعث الخیر ومحبة -

 الفضیلة والجمال ؛
 .ا على تمییز النغم وموسیقى الشعر تعوید آذانھم وتدریبھ-
 
 

 .بوعیا لھذین النشاطین، على أن یجري تناولھما بالتداولوقد خصص نصف ساعة أس
 
 
 

 المحتويات
 
 
 

صوتا ورسًما خالل الشھرین األولین من السنة  تتم مراجعة الضوابط والحروف 
ضمن المحاور المقررة  .الدراسیة ومن خالل نصوص تتناول محتویات جدیدة تندرج 

 

 : الصیغ - 1
 

 ؛) ، ھو، ھي، نحن، أنتم، ھم، ھما، أنتماأنا، أنت، أنت( الضمائر المنفصلة -
 ؛) الیاء، الكاف، الھاء، النون، كم، ھم، كما، ھما( الضمائر المتصلة -
 ؛) ھذا، ھذه، ذلك، تلك، أولئك( أسماء اإلشارة -
ظ الدالة على الفضاء المكاني والزماني -  أمام، وراء، فوق، تحت، ھنا، ھناك، ( األلفا

صباًحا،   ؛) …مساًءا   الیوم، غًدا، 
 ؛) الذي، التي، الذین، اللواتي( األسماء الموصولة -
 ؛) و، ف، ثم( أدوات الربط-
 ؛) أ، ھل، من، ما، ماذا، متى، كیف، كم، لمن، مع من، بكم( االستفھام -
 ؛) ربما، لعل( االحتمال -
 
 
 

ب -  ؛) بل( اإلضرا
صیغ التشبیھ -  ؛) ك، مثل، كأن( 
 ؛) …ن أوسع م: أفعل من ( التفصیل -
 ؛) …حذار، ھات، ھاك( أسماء األفعال -
 ؛) …حسنا، أھال وسھال، عفًوا، معذرة: ( عبارات مثل-
 ؛) لیت( التمني -
 ؛) …من، إلى، على، في، ِل، َك( حروف الجر -
  اإلفراد والتثنیة والجمع ؛-
 …ما أحسن كذا : !   ماأفعل ( التعجب بـ -
 ؛) لنما، ال، لیس، لم ، لّما، ( النفي بـ -
 ؛" كل"، " جمیع" استعمال -
ّصفات -  قط كبیر، قطة كبیرة ؛:  تأنیت األسماء وال
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 ؛) إذا، إن( الشرط -
 . األلوان واألشكال -
 
 

 : التراكیب - 2
 

+ فاعل+  فعلمفعول بھ+ فاعل)+ ماٍض، مضارع، أمر(فعل : لفعلیة  الجملة ا-
 .جار ومجرور 

 )مفرد(خبر +مبتدأ :  الجملة االسمیة -
 )جملة فعلیة(خبر + مبتدأ    
 )جار ومجرور(خبر + مبتدأ    
 )مضاف إلیھ+ ظرف (خبر + مبتدأ    

 
 
 
صار (  الجملة االسمیة المنسوخة بـ-  )…كان، أصبح، مازال، 
 .وأخواتھا" إنَّ"ملة االسمیة بعد  الج-
 

 ھذه التركیب یتم تناولھا بشكل ضمني* 
 
 

 : الكتابة - 3
  :طـالخ  – 1.3
 كتابة الحرف منفرًدا كتابة واضحة وفق قواعد خط النسخ مع احترام التناسق -

 بینھ وبین مرّبعات الكراس ؛
  كتابة المفردة كتابة متناسقة ؛-
  كتابة الجمل مع احترام التناسق بین كلماتھا ؛-
 . كتابة فقرات قصیرة-

 

  :اإلمالء  - 2.3
، ش ج، س ز، ت ط، ص ز، ث ظ، ذ ض، ذ ظ( رسم الحروف المتشابھة نطقا -

 ).    ث ذ، س ص، ث ض
 ؛ ) …قلم، القلم، اشتریت القلم(القمریة في البدایة وفي سیاق الكالم " أل "-
 ؛) دفتر، الدفتر، فتحت الدفتر(الشمسیة في البدایة وفي سیاق الكالم " أل "-
صوتا ورسما ؛" أل"القمریة و " أل" المقارنة بین -  الشمسیة 
  التنوین ؛-
  التاء المفتوحة في األفعال ؛-
  التاء المفتوحة في األسماء وعند الوقف ؛-
 التاء المربوطة في المفرد المؤنت المربوطة عند الوقف على األولى بتاء ساكنة -

 وعلى الثانیة بھاء ساكنة ؛
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  األصوات المنطوقة وغیر المكتوبة ؛-
  الحروف المكتوبة وغیر المنطوقة ؛-
 ؛) الیاء(في آخر الكلمة بعد حرف لین  رسم الھمزة -

 
 

  :التعبیر الكتابي  - 3.3
 :یمكن التمثیل لبعض ما یكتبھ المتعلم في السنة الثانیة بـ 

  تحریر بطاقات التھاني والدعوات ؛-
  تحریر رسائل ؛-
 … التعبیر عن مشاعره وإحساسھ إزاء شيء أو حیوان-
  تحریر حكایة موجزة ؛-
  نقل خبر كتابة-
  كتابة فقرة استجابة لتعلیمة ؛-
 . تحریر حوار-

 
 

 : المحاور - 4
 

یشترط في الموضوعات المقترحة أن تتعّلق بالمحور الرئیسي، وأن تعمل على ترویج 
والموضوعات المذكورة  . مفردات الرصید اللغوي العربي الخاص بالسنة الثانیة االبتدائیة

 .بین قوسین مذكورة على سبیل التمثیل
 

 ؛) … عالقة الطفل بزمالئھ -الدخول إلى المدرسة (  المدرسة - 1
 ؛) …طاعة الوالدین ( األسرة - 2
 ؛) …أو نوفمبر… عید الفطر( األعیاد الدینیة والوطنیة - 3
 ؛..) عالقة الطفل بأنداده في الشارع( الحیاة االجتماعیة - 4
 
 
 
ب ( اللعب - 5  ؛) …األلعا
 ؛) … الحقل-المزرعة ( الفالحة - 6
 ؛) …………الفصول ( الطبیعة - 7
 ؛) … الرحالت -وسائل النقل ( النقل والمواصالت - 8
 ؛.) ……………الھاتف( اإلعالم ووسائل االتصال - 9

 ؛) … الریاضة -المرض والعالج ( جسم اإلنسان والصحة - 10
 ؛) …أنواع الحیوانات ( الحیوانات - 11
 ؛) …الحرف التقلیدیة( الوظائف والمھن - 12
 ؛) …الحیاة في الریف ( المدینة والریف - 13
 ؛) … إنتاج مواد -البیع والشراء ( النشاط االقتصادي - 14
 ).…القمر الصناعي… الھاتف المنقول( االختراعات واالكتشافات - 15

 
 

 : المشاريع المقترحة في السنة الثانیة من التعلیم االبتدائي - 5
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 أو المدرسة أن یقترح مشاریع أخرىفیمكن للمدرس . ایةقائمة المشاریع اآلتیة لیست نھ
: 

 ؛  ) … عید المیالد -عبد األم ( إنجاز بطاقة تھنئة -
  إنجاز بطاقة دعوة إلى حفل عید المیالد،-
 ؛) مع مدارس الوطن وخارجھ( كتابة رسالة في إطار التراسل الواسع -
 ؛) حول حیوان ألیف( كتابة حكایة قصیرة مّصورة -
 شاء معرض مدرسي للخط ؛ إن-
 …شخص تعرفھ " بورتریھ "-

 

 
 
 
 
 

 طريقة التدريس
 
 
 
 

 التي تتمحور حول المتعّلم وتتیح لھ القیام الطرائق النشطةیوصي ھذا المنھاج باعتماد 
بالّدور األساسي داخل القسم، لما لھذه الّطرائق من قدرة على إثارة اھتمام المتعّلم العفوي، 

 .  ة واإلنجاز، بل وحتى اإلبداعودفعھ إلى الممارس
 

 بحیث یتم معاملة اللغة على أنھا كّل ملتحم، وربط بالمقاربة الّنصّیةكما یوصي بالتقّید 
ب فیھا بنیة المتكلم وبالسیاق الذي یصدر فیھ  .الخطا

 

 التي من شأنھا أن تحمل المتعّلم على الممارسة بیداغوجیا المشروعوھذا المنھاج یتبّنى 
لذلك یقترح انتقاء .  وعلى االندماج النفسي االجتماعي، فضال عن بناء كفاءات جدیدةالفعلیة،

ب علیھا الطابع الكتابي  .وإنجاز عدة مشاریع یغل
 

 ؛ وضعیات حقیقیة أو شبھ حقیقیةویدعو المنھاج إلى ممارسة التدریس انطالًقا من 
 وضعیات مشكلةالوضعیات وال بأس أن تكون بعض . فذلك من شأنھ أن یسّھل تحقیق التعّلم

ب ّصعا  .تدعم ثقة المتعلمین بأنفسھم وتنمي لدیھم روح تحّدي العقبات وال
 
 
 

 الوسائل التعلیمیة
 
 
 

ب تطبیق ھذا المنھاج    :وسائل فردیة وأخرى جماعیةیتطل
ب التلمیذ  : الوسائل الفردیة ھي) أ كراس التمارین وقصص المطالعة المسموعة -كتا

 .والمقروءة
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 مناهج السنة الثانية ابتدائي  ---------------------------------------------------

36 ةمنھاج الّلغة العربّی

 ل الكراریس العادیة إلنجاز مختلفوجود كراس التمارین ال یغني عن استعما:  تنبیھ
 .التطبیقات التي یقترحھا المدرس أو المدرسة

 
 

 

 لوحات التعبیر والتواصل الشفوي  : الوسائل الجماعیة) ب
التي تسھل .. ،  ویشتمل على جمیع البیانات والسندات واإلرشاداتدلیل المعلم) ج

 .القسمعمل المدرس في 
 

 : وینبغي أن ترد نصوص القراءة وغیرھا مشكولة باستثناء 
  حروف المعاني ؛  -
  الكلمات الشائعة التي سبق التعّرف علیھا ؛-
  أسماء اإلشارة ؛-
  الضمائر المنفصلة ؛-
  بعض األسماء الموصولة ؛-
  الحرف المتبوع بحرف مّد ؛-
 . الحرف األخیر في الجملة-

 

 
 التقییم

 
 

الیومیة ؛   من ثوابث الممارسة البیداغوجیة ھذا المنھاج إلى اعتماد التقییم كثابتیدعو
 :وعلى وجھ الخصوص یوصي بـ 

 

  اعتماد التقییم التكویني في الممارسة الیومیة ؛-
ب المتعلمین على التقییم الّذاتي ودعوتھم إلى اللجو-   إلیھ باستمرار ؛ء  تدری
 .ثر مراحل ھاّمة من التعّلم اعتماد  التقییم التّحصیلي إ-
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