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   :تقديـم الـمــادة

  
  
  

 – العلوم التجریبية –شعب الریاضيات ( إن طموح هذا المنهاج الخاص بالسنة الثالثة من التعليم الثانوي 
هو أن یصل بالمتعلم إلى مواآبة العصر و التقدم التكنولوجي عن )  تقني ریاضي –تسيير و اقتصاد 

  و ال. طریق تزویده بزاد لغوي و فكري یمكنه من التفاعل مع عصره هذا بكل معطياته 
 مجهودا خاصا من قبل األستاذ آأن - أیضا–و إنما یتطلب . یتأتى هذا األمر من مجرد وضع منهاج 

بل ,  بأن هذه الثورة العلمية و التكنولوجيا الهائلة لم تولد من العدم - باديء األمر–سس المتعلمين یح
آانت نتيجة سلسلة مترابطة الحلقات آان للغة العربية الفضل في صنع جزء آبير و هام من حلقاتها في 

مكن األستاذ من غرس رغبة تعلم یت, و بهذا األسلوب و غيره . جميع المجاالت العلمية و األدبية و الفنية 
و ذلك حين یصبحون یثقون بلغتهم و بقدرتها , العربية لدى المتعلمين بل و الغيرة على دراستها و إتقانها 

  .على االستمرار و التطور و الصمود في وجه جميع التحدیات و مطالب العصر 
 –ت و ما انبثق عنها من محتویات  من خالل تحدید الكفاءا–آان حرص هذا المنهاج , وفي هذا السياق 

  :على 
  
 إدراك المتعلم أن اللغة العربية تمتلك خصائص اللغة العلمية و مقوماتها من خالل دراسته للنص -

  .العلمي أو المقالة العلمية 
  
  . اعتماد النص بكل أنماطه أساسا لتحسين اللغة المنطوقة و المكتوبة للمتعلم -
  
  .ن القواعد الفرعية و الشاذة التي لم تعد شائعة في االستعمال  تلخيص أساليب التدریس م-
  
  . تزوید المتعلم بمقومات لغویة و فكریة تمكنه من مواصلة مساره الدراسي أو االنتقال إلى نشاط مهني -
  
  . تحصينه بتفكير منطقي و بقدرة على المناقشة و اإلقناع -
  

ر بها المنهاج تعد من صميم المقاربة بالكفاءات و مما ال شك فيه أن نقاط الحرص هذه التي یق  
حيث إن هذه المقاربة آثيرا ما تهتم بالمهارات و االتجاهات األآثر أهمية و التي تكون محل تعلمات 

فهي تسمح , المهارة الكتابية التي تعتبر رهانا أساسيا , و لعل ما یأتي في مقدمة هذه المهارات . التالميذ 
عارفهم بما یجعلهم قادرین على التواصل في مختلف المواقف ومع مختلف الوضعيات للمتعلمين بتثبيت م

  .بفاعلية و بصورة إیجابية 
 یقوم على ترسيخ خبرات – سنة تتویج مرحلة التعليم الثانوي –إن منهاج هذه السنة , و على العموم 
استخدام مجمل موارده استخداما من قدرة على الفهم و التفسير و التحليل و قدرة على . المتعلم و دعمها

  .حسنا 
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  تنظيم التوقيت  و توزيع النشاطات
  
  

  الحجم الساعي األسبوعي المخصص لمادة اللغة العربية في السنة الثالثة من :التوزيع الزمني   ) أ
 – تسيير واقتصاد - العلوم التجریبية  –شعب الریاضيات ( التعليم الثانوي العام و التكنولوجي  

  :موزعة أسبوعيا على النشاطات وفق ما یأتي ) 03(هو ثالث ساعات )  ریاضيتقني
  

 توزیع التوقيت الحجم الساعي النشاطات
  

 األدب و النصوص
  

  سا02
یخصص هذا الحجم الساعي لنشاط 

األدب و النصوص حيث یتم فيه 
دراسة النص من حيث معطياته ونمط 
بنائه و ما فيه من مظاهر االتساق     

نسجام ثم ما یتعلق بتعزیز و اال
التعلمات القبلية في النحو      و 

 .الصرف و البالغة
  التعبير الكتابي

  و المطالعة الموجهة
  

   سا01
  حصة للتعبير الكتابي أو المطالعة
  .الموجهة ذات ساعة واحدة بالتداول

ینشط المشروع في آل حصة سادسة من نشاط  المشروع 
 .التعبيرالكتابي

رد المتعلم      إحكام موا
  و ضبطها

تنشط هذه الحصة في آل حصة سابعة من نشاط التعبير 
  .الكتابي

  
  : جدول التوزيع الزمني مقترح من باب االستئناس ) ب 
  

مســـــــــــــــاء صبـــاحااألیــــــام
  

السبت
08            09  

أدب و نصوص
  

  
  األحــــد

    

  
  االثنين

    

  
  ءالثالثا

   16            17  
  

أدب و نصوص
  

  األربعاء
    

  
  الخميس

08                       09
  

تعبير آتابي أو مطالعة 
  موجهة
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  ملمح دخول المتعلم الى السنة الثالثة)  جـ 
   العلوم التجريبية–شعب الرياضيات ( و خروجه 

  )  تقني رياضي -تسيير و اقتصاد 
  
  
  
  

  :بدخول المتعلم الى هذه السنة الثالثة یكون قادرا على : ملمح الدخول  )1
  

إنتاج و آتابة نصوص ذات طابع حجاجي أو وصفي أو سردي و ذات عالقة بالمحاور  -
  :المطروقة في تدریس نشاطات المادة و ذلك 

  
  .في وضعيات ذات داللة بتمثل خصائص الوصف أو السرد أو الحجاج * 
  
  .مالية العرض بمراعاة مصداقية التعبير وج* 

  
  :بخروج المتعلم من هذه السنة یكون قادرا على :ملمح الخروج  )2
  

  .تحدید أنماط النصوص مع التعليل  -
  

      .  التمييز بين مختلف أنماط النصوص اعتمادا على أشكال التعبير-             
  

       –  من السردي إلى الوصفي–من الحجاجي إلى السردي ( إعادة ترآيب أنماط النصوص  -
  

  - من السردي إلى الحواري– من الوصفي إلى الحجاجي –من التفسيري إلى اإلعالمي 
  

  ).من الحواري إلى الحجاجي 
         

 .النقد األدبي ألنماط مختلفة من النصوص التي تنتمي إلى العصور المدروسة  -
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  الثانوي العام و التكنولوجيالهدف الختامي المندمج لنهاية السنة الثالثة من التعليم  )3
  ) تقني رياضي – تسيير واقتصاد – العلوم التجريبية –شعب الرياضيات (

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  

          
  
  

         
  

   – مشافهة و آتابة –ى تسخير موارده القبلية إلنتاج یكون المتعلم قادرا عل,          في مقام تواصل دال 
  أو إبداء  رأیه بما یجعله قادرا, أو التعبير عن موقف ,         أنماط متنوعة من النصوص لتحليل فكرة 

  .         على مواصلة مساره الدراسي أو االندماج في وسط مهني 
  

              
                                                      المجال الكتابي              المجال الشفوي    

  
  

   2                    الكفاءة 1                                      الكفاءة 2                 الكفاءة 1الكفاءة
  

        فهم المكتوب               التعبير المكتوبفهم المنطوق          التعبير المنطوق                      
  
  

  إنتاج نصوص ذات نمط سردي                                    آتابة نصوص سردیة أو تفسيریة 
  أو تفسيري أو وصفي أو حجاجي                                  أو وصفية أو حجاجية أو حواریة

  يص                                     أو إعالمية في وضعيات فعليةأوحوارى أو إعالمي للتلخ
  أو عرض رأي أو مناقشة فكرة                                     و نصوص نقدیة ترتبط بآثار العصور

  . المدروسة.                                               في وضعية ذات داللة
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بالنظر إلى ما تكتسيه هذه السنة من أهمية في المسار : الوسيطية المندمجة األهداف  )4
 حيث على أثر نهایة السنة الدراسية قد ینتقل إلى مواصلة الدراسة في –الدراسي للمتعلم 

 فإنه قد تم إثراء األهداف الوسيطية المندمجة المحددة –الجامعة أو یتبوأ الحياة المهنية و العملية 
  :لسنة األولى بالنسبة إلى النشاطات المقررة على النحو اآلتي بدءا من ا

  
یتوجه األستاذ بالمتعلم إلى العنایة بتقنية التلخيص في , في هذا المستوى   : في األدب و النصوص )أ

  .إطار دراسة النصوص األدبية و ذلك تحضيرا له لمواصلة مساره أو االندماج في الحياة المهنية 
  :لخيص جدیر بالذآر ما یأتي و من أهداف الت

  
  مع الحفاظ على جوهر النص ,  إبراز النص األصلي في عدد قليل و محدد من الكلمات -        

           
  .          المكتوب 

  
  .            استصفاء أبرز األفكار التي تعكس مفاصل النص -       

  
  سواء أآانت هذه العناصر , قتها المنطقية التدرب على تجميع عناصر النص بحسب عال -          

               
  .              متالحقة أم موزعة على أآثر من مقطع 

  
  مما ینمي في, و اعتماد األمانة في سوقها ,  التمرس بالتزام الموضوعية في نقل األفكار -

  
  .             الملخص قدرة السيطرة على اللغة 

  
  .القراءة المرآزة و الفهم العميق للنص  تعوید الملخص على -

  
  . تحسين أسلوب الملخص من حيث السالمة اللغویة و صحة الترآيب -

  
  :على ما يأتي , عموما , و تقوم أسس التلخيص 

  
  ,  قراءة أولى للتعرف إلى النص و إدراك أهدافه و مقاصده و الحقل المعرفي الذي ینتمي إليه -

  .ته              و فهم  دالل
  

  . قراءة ثانية بتأن و تعمق لكل ما جاء في المضمون من مفاهيم و أفكار -
  

  .و تحدید مفاصل النص ,  تمييز األفكار الرئيسة من الثانویة -
  

  .وضع تصميم یتضمن رصد طبيعة النص و نمطه من حيث الشكل و المضمون  -
  

   أآانت هذه العناصر متالحقة أم موزعةسواء,  تجميع عناصر النص بحسب عالقاتها المنطقية -         
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  .           على أآثر من مقطع 
  

  .و ترقيمها بالتسلسل ,  إجراء عملية إحصائية لعدد الفقر في النص -        
  

  . إجراء عملية إحصائية لعدد الكلمات لكل فقرة و ترقيمها إزاء آل فقرة -        
  

  .و دائرة تحيط بحروف الربط في الجمل , يسة  وضع خط تحت الفكرة الرئ-        
  

  . تحدید نسبة التلخيص المطلوبة -        
  

  و تجنب التعليق أو اإلیضاح أو الزیادة, و تجنب التكلم بضمير المتكلم ,  التكلم بلسان المؤلف -        
  .و التحریف و آذلك تجنب التأویل أ,           أو الحذف ألفكار أو مقاطع ال تعجب الملخص 

            بمعنى آخر ال یعر االهتمام في التلخيص ألیة آلمة أو جملة تعبر عن الرأي الشخصي أو تسجل
  .          موقف الملخص من النص األساسي 

  
 .یكون بعيدا عن إعادة نقل عبارات النص األساسي حرفيا ,  اختيار أسلوب للتلخيص -

  
  شریطة , النص " مفاتيح "  أو المصطلحات التي تكون بمثابة  إمكان تبني بعض المفردات-       

  
  .           إیرادها في جمل جدیدة 

  
 .أو الشواهد القصيرة بحرفيتها ,  إثبات الضروري من األمثال المذآورة في النص األساسي -

  
  فالتسلسل المعتمد في, أو إیراد األفكار و المفاهيم ,  تجنب التقدیم أو التأخير في تسلسل الفقر -        

  
  .          ترقيم الفقر هو األساس في التلخيص 

  
  ,آي یبقى التلخيص وحدة متماسكة ,  الحرص على ترابط الجمل التي تعكس مضمون الفقر -       

           
  .         و یكون بالتالي مرآة تعكس ما جاء في النص األساسي 

  
  لفعل التلخيص في ممارسته البيداغوجية مع المتعلمينو باإلضافة إلى تأآيد األستاذ     

  
  :         أثناء دراسة النصوص فإنه آذلك یعمد إلى 

   
   جعل المتعلمين یكتشفون مظاهر االتساق و االنسجام في ترآيب فقرات النص باعتماد األدوات-      

  
  .        اللغویة المناسبة 

  و ذلك دون اإلفراط في الشرح اللغوي للكلمات حتى ال یتحول,  الشرح المعجمي وبناء المعنى -     
  

  .       الدرس إلى شرح مفردات على حساب دراسة النص و استثماره 
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  . وضع النص في مفترق األنماط النصية ثم العمل على إنسابه إلى النمط الذي ینتسب إليه حقيقة -      

  
  أهمية تربویة تكمن في آونها أهم رافد ثقافي یزود إن للمطالعة الموجهة  : المطالعة الموجهة) ب

  وجب أن یسمو اختيار النصوص, و من ثمة . المتعلم بشتى المعارف و یمده بروائع الفكر و األدب      
  : للمتعلم – ليحقق –     في هذا المستوى 

  
  . التزود باألفكار و القيم اإلنسانية -      

   
  .صحيح لقواعد اللغة العربية و التعبير مشافهة و آتابة التمكن من التطبيق ال -      

  
  . التزود بوسائل التعبير المتنوعة الآتساب الملكة اللغویة -      

  
  . التعرف على بعض الفنون األدبية -      

  
  فعيل یعد نشاط التعبير الكتابي مجاال ممتازا لت,  من وجهة نظر المقاربة بالكفاءات : التعبير الكتابي ) جـ

  أما وقد وصل إلى هذا المستوى األعلى من التعليم الثانوي فحري باألستاذ أن یعمد,      المتعلم موارده 
  :     به إلى 

  
  . استخدام الثروة اللغویة التي اآتسبها من خالل المواد التي درسها باللغة العربية -     

  
  . تلخيص ما یقرأه أو یسمعه بلغته الخاصة -     

  
  االستخدام اللغوي وسعة األفق الفكري و االبتكار:  االرتقاء بأسلوبه و إنتاجه التعبيري ، من حيث -     
  

  .       الذهني 
  

حيث لم یعد الفعل التربوي یرتكز , لقد تغيرت النظرة إلى التعليم اليوم   :تقديم النشاطات  )5
 و على هذا األساس. ى تطویرها على المعرفة و إنما على اآتساب الوسائل المؤدیة إليها و إل

 التعلمية حيث أصبح المدرس –تغير دور آل من المدرس و المتعلم في العملية التعليمية 
بينما یقوم المتعلم بجهد ,  مصمما للنشاطات التعلمية المثيرة لفكر المتعلم بالدرجة األولى 

  . لممارسة طرق البحث عن المعرفة واآتسابها 
  . هذا اإلطار ینشط األستاذ فعله التربوي و ضمن             

  :          و فيما یأتي تفصيل القول في تفعيل النشاطات التعلمية المقررة 
  

  , توافقا مع طریق تناول دراسة األدب في السنتين السابقتين: النصوص األدبية و التواصلية )     أ 
  :صلية          تتناول النصوص األدبية مدعومة بالنصوص التوا

  
  منذ مطلع القرن التاسع عشر شهد العالم العربي نهضة فكریة شملت  :   النصوص األدبية1 –أ         

           آل مظاهر الحياة و تأثر األدب شعره و نثره بهذه النهضة حيث تفاعل مع الثقافة الغربية الدخيلة
  ترتب ثراء من النصوص المتنوعة, لمزاوجة         انطالقا من الثقافة العربية األصيلة و في ظل هذه ا
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          في الشعر و النثر معا بحيث یجد األستاذ الميدان فسيحا لتدریب المتعلمين على تمرس النصوص
  .        بمختلف أنماطها 

  : یعمد األستاذ بالمتعلمين إلى ,         و ضمن سياق دراسة هذه النصوص 
  

 .ه تحدید نمط النص واستخراج خصائص -
  
 .تحدید المقاطع السردیة في النص الحواري  -

 
 .تعيين المقاطع التفسيریة في النص الحجاجي  -

  
 .تبيان المقاطع الوصفية في النص السردي أو الحجاجي  -

  
 .تلخيص نص سردي أو حواري أو وصفي أو حجاجي  -

  
 .جدولة النصوص حسب نمطها مع الحرص على إثبات األدوات اللغویة الرافدة لنمطها  -

  
 .إبراز المؤشرات و الروابط الجمالية التي تمكن من تحدید نمط النص  -

  
 .الوقوف على وسائل التأثير في نمط النص  -

  
 .تحویل عكسي ألنماط النصوص  -

  
 .تكييف أداء قراءة النص حسب نمطه  -

  
  لمينعلى األستاذ أن یجري من التدریبات ما یراه آافيا لجعل المتع,               و على العموم 

یدرآون حقيقة بناء النص بمختلف أنماطه و بمراعاة أن النص وحدة لغویة نوعية ميزتها 
  . األساسية االتساق و الترابط 

  
    

  فهو یعالج الظاهرة. النص التواصلي نص نثري رافد للنص األدبي  : النصوص التواصلية)  2-أ
لهدف من ذلك جعل المتعلم یقف موقفا و ا. التي تناولها النص األدبي بشيء من التوسع و التعمق 

  .نقدیا من الظاهرة التي تناولها النص األدبي في ضوء المعطيات الواردة في النص التواصلي 
  
 في مرحلة التعليم –لقد استقر األمر على أن النص األدبي  :  روافد فهم النصوص و تحليلها)  3-أ

معقدة في تشكيلها , ظاهرة لغویة متعددة األبعاد  یدرس دراسة آلية اعتمادا على آون النص -الثانوي
و مضامينها األمر الذي یجعل معالجة النص تستمد من آفاق مختلفة منها المقاربة النصية أي النظر 

الى النص على أنه وحدات لغویة ذات وظيفة تواصلية واضحة تحكمها جملة من المبادىء منها 
تظهر حاجة المتعلم إلى التحكم في دعائم , إ  في تناول النص ولتحقيق هذا المبد. االنسجام و التماسك 

  .قواعد النحو و الصرف و البالغة: فهم النص من حيث بناؤه الفكري و الفني و من هذه الدعائم 
  .ینشطها األستاذ انطالقا مما یتوافر عليه النص من معطيات النحو والصرف والبالغة , هذه الدعائم 
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لقواعد النحو و الصرف أهمية خاصة في بناء النص الشفوي أو :  و و الصرف قواعد النح )  1-3-أ
  .الكتابي بناء محكما صحيحا حيث دون هذه القواعد ال یحصل فهم أو إفهام 

 الجنوح إلى الحدیث عن القواعد الفرعية و الشاذة مما لم – مطلقا -غير أن هذه الحقيقة ال ینبغي أن تبرر
و إنما یتناول درس النحو و الصرف من حيث إسهامه في االرتقاء . لمعاصرة یعد مستعمال في اللغة ا

في ظل المقاربة بالكفاءة لم تعد إجادة قواعد اللغة شرطا . بمستوى التعبير الشفوي و الكتابي لدى المتعلم 
قلب لتحسين األداء في القراءة و الكتابة و التعبير ألنه یوجد من یحفظ آتب النحو العربية عن ظهر 

و إذن فالعنایة و آل العنایة موجهة إلى تعلم النحو . ولكنه یعجز عن إنتاج نص ثري التفكير سليم التعبير 
  . الوظيفي إلمداد المتعلم بقدرة تواصلية محكمة البناء 
  :تراعى األسس اآلتية , ولتحقيق هذا المبدإ في تعلم قواعد النحو و الصرف 

  
 خدمة المتعلمين یعني أن تكون ذات أثر عملي في سلوآهم بحيث تتحول   أن تكون القواعد النحویة في-

  .إلى مهارات لغویة تسهم في اآتساب المتعلمين ملكة تبليغية 
  
سواء مشافهة أو آتابة إلى أن یتأآد األستاذ من ترسيخ األحكام في ,   اإلآثار من النشاطات التطبيقية -

  .أذهان المتعلمين 
  
حدود الظاهرة النحویة و ترتيب أحكامها واعتماد الطریقة االستقرائية التي تنطلق   الحرص على تحدید -

  .من الواقع اللغوي للمتعلمين 
  
  .  دفع المتعلمين إلى المالحظة و التتبع و الموازنة بين التراآيب اللغویة -
  
  .اللغوي   إدراك الصلة العضویة بين النحو الوظيفي و فروع اللغة األخرى لتحقيق التكامل -
  
  .  فهم الدالالت اللغویة و استيعاب مضامينها الفكریة -

  
  .  بشكل یتالءم مع مستواهم العقلي -  حدیثا و قراءة و آتابة -  تدریب التالميذ على ضبط لغتهم -
  
  . تصحيحه إلى اللغوي عند مشاهدته مكتوبا أو سماعه أذنا ثم المبادرة الخطأ  القدرة على اآتشاف -
  
,   البالغة مرتبطة بالنص األدبي و درس البالغة طابعه التذوق والنقد والمفاضلة :البــــالغــــة )  2-3-أ

.  أو الصواب بالخطأو عماده الحس و الذوق إلصدار األحكام األدبية و هي ليست أحكاما عقلية تقضي 
  .و لكنها أحكام فنية تقضي بالجمال أو القبح 

,  بل یستند إلى الحس و الذوق ,  شيء ثابت من الحقائق و األسس المطردة و الحكم الفني ال یستند إلى 
و الوسيلة التي یمكن , و لما آان الذوق قائما على االختالف و التباین آان الحكم الفني أمرا صعبا نسبيا 

 یمكن اعتمادها لتذليل الصعاب في التذوق الفني و تيسير إصدار أحكامه في تنشيط األستاذ لدرس البالغة
  :أسسها فيما یأتي  إیجاز

  
  .  النظر إلى األثر الفني مقترنا بآخر من جنسه -
  
  .لتقدیر القيمة الفنية لكل منهما و الحكم عليه ,   استبيان ما بين األثرین من وجوه االتفاق أو المغایرة -
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  .نواحي الجمال أو القبح   اعتماد الموازنات إلظهار ما في الكالم من الصور الفنية و إبراز ما فيه من -
  

                         و یجب أن یتجاوز درس البالغة دائرة اللفظ و الجملة إلى دائرة أوسع هي دائرة 
الصورة و الفقرة و القطعة و المقالة و القصة و القصيدة فهذا أجدى على دراسة النص األدبي و أقرب 

ز الوقوف على الجزئيات وقوفا طویال تضيع به الفائدة إلى التدریس القائم على اإلدماج الذي یتجاو
  :العامة 

 إلى أن تكون نظرتهم فاحصة – عند دراسة النص -و لهذا یجب على األستاذ أن یعني بتوجيه طالبـه 
  .شاملة تجلو لهم آل ما فيها من الصور الجمالية و النواحي الفنية و التذوقية 

  
ى تحقيقها من درس البالغة بالنسبة إلى هذا المستوى و من األهداف التي يسعى األستاذ إل

  :ما يأتي 
  
و مدى تأثيره في ,   فهم النص األدبي بإدراك خصائصه البالغية و مزایاه و تبيان ما فيه من جمال-

  .النفوس
  
و آيف ِتؤدى الفكرة الواحدة بطرق مختلفة في وضوح الداللة ,   الوقوف على أنواع األساليب المختلفة-

و آيف یعمد البلغاء إلى تزیين , و آيف یكون الكالم مطابقا لمقتضى الحال,  طریق الحقيقة أو المجازعن
آالمهم بأنواع المحسنات اللفظية و المعنویة ليزداد بها روعة و جماال و یكون أوقع في النفس و ألذ في 

  .السمع 
  
جودة األسلوب من حيث الوضوح       و ,   التمرس باألسس و الوصول التي تقوم عليها بالغة الكالم-

  .و القوة و الجمال و روعة التصویر و دقة التفكير و حسن التعبير و براعة الخيال 
  
  .  القدرة على صوغ المعنى الواحد في صور مختلفة الداللة -
  
ط في بدل اإلفرا,   في تنشيط األستاذ لدرس البالغة تتوجه األسئلة إلى اختبار الذوق و الحس الفني-

  .اإللمام بقواعد البالغة 
  

فهذه . و ما یجب أن یتفاداه األستاذ هو اتباع الطریقة الجدلية في عرض درس البالغة              *  
و تحول المناقشة إلى االتجاه النظري و تجعل القواعد , الطریقة تمزق أوصال العبارات و تشوه جمالها

,     و بالتالي تطبع الدرس بطابع آلي یغيض, ایة المقصودة لذاتهاالبالغية و مصطلحاتها الفنية آأنها الغ
  . و هذا ما تأباه المقاربة بالكفاءات 

  
  
 إن المطالعة عامل هام في تنميــة ثـــروة المتعلميـــن اللغویـة فـــــي األلفــاظ         :المطالعة الموجهة  )  6

وي ال یمكن أن یؤثر في تكوین شخصيتهم العلمية تأثيرا عمليا إال و هذا الذخر اللغ, و األساليب و األفكار
و یقبلون عليه و على , فحينئذ یدرآون قيمته بالنسبة لهم, إذا استعملوه في تعابيرهم التواصلية و آتاباتهم

وهذا هو األسلوب الوارد في ظل التدریس . تحصيل سواه إحساسا منهم بما له من فائدة في حياتهم العملية
  .بالكفاءات 
 یكون قد ازداد اهتمامه بالمطالعة وانشغاله بقضایاها لميل – في هذا المستوى من التعليم –و المتعلم 

و قد تزداد الرغبة في هذا النشاط إذا آان أسلوب األستاذ شائقا متنوعا في تفعيل . طبيعي فيه إلى المعرفة
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متعلمين و إقدارهم على النقد و التحليل و تذوق حيث یعمد إلى تنمية مهارات التفكير عند ال, مواضيعها
  .اللغة و جمالها و تشویقهم إلى المواضيع المطروقة في النص 

و على وجه اإلجمال إن العامل الهام الذي یثمن نشاط المطالعة الموجهة من منظور المقاربة بالكفاءات 
  :ا یأتي نماذج من هذه األسئلة إنما یتمثل في طریقة صوغ أسئلة استثمار نص المطالعة و نورد فيم

  
  .  أسئلة تكشف عن الموضوع الذي یعالجه النص -
  
  .  أسئلة تكشف عن معاني األلفاظ-
  
  .  أسئلة تكشف عن فهم األفكار الرئيسة -
  
  .  أسئلة تكشف عن القدرة على التلخيص -
  
  .  أسئلة تكشف عن أنواع المعارف الواردة في النص -
  

   :فيمكن اتباع المراحل اآلتية, تفعيل هذا النشاطو أما بالنسبة إلى 
  
 حيث یقدم األستاذ فكرة مجملة عن نص األثر و موضوعه و مؤلفه على - محل الدراسة-  تقدیم األثر-

  .أن یراعي في هذا التقدیم التشویق و اإلثارة 
  
  .ستعدادا للمناقشة في القسم   یكلف األستاذ المتعلمين بقراءة األثر في المنزل قراءة دقيقة واعية وذلك ا-
  
على أن تكون هذه ,   تنبني المناقشة على طائفة من األسئلة یكون األستاذ قد أعدها:    المناقشــة -

و بعضها لتدریب المتعلمين على , بعضها الختيار التحصيل و بعضها الختبار الفهم , األسئلة متنوعة
  .النقد و الحكم إلى غير ذلك 

  
  و هي مرحلة هامة في تقویم األثر و االنتفاع بمدلوالته الفكریة و اللغویة   :ثر المقروء   استثمار األ-

  :و الفنية و من ذلك 
  

  .استفادة التجارب الفكریة الواردة في الكتاب  •
 .) إن آان األثر قصة و آيفية نقدها ( التعرف على خصائص الفن القصصي  •

  
   : إحكام موارد المتعلم و ضبطها  ) 7
  

قد اجتمعت لدیه موارد متنوعة بتنوع هذه النشاطات , إن المتعلم من خالل تفاعله مع النشاطات المقررة
 بالنسبة إلى هذه –و تفعيلها إنما یكون . و هذه الموارد ال تكون بذات فائدة إذا لم توضع موضع التفعيل 

اتفق على تسميتها بإحكام و ذلك ضمن حصة .  في آل حصة سابعة من نشاط التعبير الكتابي –الشعب 
  .موارد المتعلم و ضبطها

و هي وضعيات تقييمية وفق ,          و هذا التفعيل إنما یحصل بعالج المتعلمين لوضعيات مستهدفة
  :منظور المقاربة بالكفاءات حيث 
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  .یتعلم التلميذ إدماج مكتسباته * 
  

  .من خالل إنجازه للوضعيات المستهدفة یتبين حجم آفاءته * 
  

  .الوضعيات المستهدفة تكون قریبة من وضعيات فعلية معيشة * 
  

  .الوضعيات بنيت ألغراض تقييمية * 
  
  : و من فوائد هذه الحصة أنها ■
  
  . تعود المتعلم االعتماد على نفسه -
  
  . ترسيخ الموارد و تثبيتها لدى المتعلم -
  
  .و القدرة على اإلنتاج ,  إآساب المتعلم مهارة اإلبداع -
  
  . تعكس إنجازات المتعلمين و مدى نجاح األستاذ في تنشيط دروسه -
  
  . یبين عالج هذه الوضعيات مدى قدرة المتعلم على تفعيل معارفه و معارفه الفعلية و معارفه السلوآية -
  
  . تدریب المتعلم على الربط و االستنباط و إثارة تفكيره نحو الحقائق المقصودة -
  
الء العنایة الالزمة لهذه الحصة لما تكتسيه من أهمية في بناء شخصية المتعلم و بيان  و على األستاذ إی■

  .قدرته في استفادة موارده المكتسبة 
  
  التعبير الكتابي في بيداغوجيا الكفاءات یقوم على اإلدماج و قد یتعلق بوضعية:  التعبير الكتابي ) 8

  ... و قد یتعلق بوضعية فكریة أو تحليلية إلخ–تهدفة  مثل ما هو الحال في بناء الوضعيات المس–فعلية 
  آان لزاما, ولهذا . و في التعبير الكتابي تصب موارد المتعلم و تظهر مهارته في التصرف بهذه الموارد 

  :على األستاذ أن یسعى إلى بناء هذه المهارات لدى المتعلم بالنسبة إلى هذا النشاط و ذلك من حيث 
  
و معنى هذا أن یضع أفكاره و خبراته في آلمات و جمل یبرزها , ظيمها و تسلسلها  عرض الفكرة و تن-

  .و یوضحها 
  
  . القدرة على دعم الفكرة و تأیيدها و شرحها -
  
  . القدرة على اختيار الكلمات المالئمة و العبارات التي تؤدي المعنى -
  
  . حسن التصرف في توظيف األساليب المناسبة لتعليمة الموضوع -
  
  . القدرة على المناقشة بما تتطلبه من قوة في المعارضة و قدرة في الجدل -
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بعد اطالع األستاذ على موضوعات المتعلمين و تصحيحها و وضع : في تصحيح التعبير الكتابي ) 8-1
حتى یتمكن , خط تحت الخطإ الجوهري في الموضوع و اإلشارة إلى نوع الخطإ برموز متفق عليها 

یقوم بتصنيف المواضيع إلى مجموعات تبعا لألخطاء التي وقع فيها ,  تصحيح خطئه بنفسه المتعلم من
  .المتعلمون 

  .و إن أهم أنواع األخطاء التي یجب أن ینبه إليها األستاذ هي األخطاء اللغویة و الفكریة معا 
م ترآيب من حيث القوة ث, التصميم و ترتيب األفكار ثم أخطاء القواعد و اإلمالء , فيالحظ عند التصحيح 

ثم األثر الذي یترآه الموضوع في نفس القاريء أو السامع من حيث , و أخطاء المفردات , و الرآاآة 
  .إبانة المتعلم عن فكرة و توضيح شعوره 

عند تصحيح األستاذ لمواضيع التالميذ عليه أن یضع على ورقة الواجبات مالحظات آافية تتناول بيان 
ببيان مدى قيمة األفكار و صحتها و ترتيبها و نوع األخطاء , ي الشكل و المضمون أخطاء التلميذ ف

  .اللغویة 
  
  
  
  
  

             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  محور األدب و النصوص ) 9-1
  
  ) هـ 1213 - هـ 656( عصر الضعف )  أ

  
 محور النص التواصلي محور النص األدبي     

  
  . من الشعر التعليمي -
 

  
 .نشأة الشعر التعليمي 

  
  . من نثر الحرآة العلمية -

  
 حرآة التأليف في عصر المماليك في المشرق      

  .و المغرب 
  

  
  )  هـ إلى هذا العصر 1213( من األدب الحدیث و المعاصر ) ب
  
  
 . شعر النهضة و موقفه من الحضارة الغربية -

  
  .أدب النهضة و الحضارة الغربية 

 
  
 الشعر الملتزم و قضایا التحرر و االستقالل في -

 .الوطن العربي 

  
  . االلتزام في الشعر العربي الحدیث 

  
 

  
  .ة فلسطين في الشعر  نكب-

  
  .فلسطين في الشعر العربي 

   
  
  الثورة الجزائریة عند شعراء المشرق أو المغرب-
  

  
  . الثورة التحریریة في الواجهة الشعریة العربية

  
  . الشعر في الدفاع عن اإلنسان و حقوقه -

  
  .النزعة اإلنسانية في الشعر العربي المعاصر 

  
  
  .  االجتماعية  الشعر في مواجهة اآلفات-

  
  . الشعر االجتماعي و قضایا العصر-
   

  
المقالة (  من مظاهر ازدهار الكتابة الفنية -

  ) .نموذجا

  
 المقالة و الصحافة و دورها في نهضة الفكر و -

  .األدب 
  

  
  الفن القصصي القصير المعاصر و هموم اإلنسان-
  ).القصة القصيرة الجزائریة نموذجا ( 

  
قصير في مواجهة التغيير االجتماعي القص الفني ال
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  . من الفن المسرحي في بالد المشرق -

  
  . المسرح في األدب العربي -
  

  
  . من األدب المسرحي في الجزائر -

  
  .الواقع و اآلفاق :  المسرح الجزائري -
  

  
  : محاور المطالعة الموجهة ) 9-2
  

صور المقررة تنتقى موضوعات نشاط المطالعة بهدف إغناء موارد المتعلم و إثرائها حول محاور الع
الموجهة من جنس المقالة بمختلف أنواعها و القص الفني مع الترآيز على اإلنتاج الجزائري على أن 

  ینصب عالج هذا اإلنتاج على 
  قضایا علمية  -
 قضایا اجتماعية -
 قضایا اقتصادیة -
 قضایا سياسية -

  
   :قواعد النحو و الصرف ) 9-3
  

  . إلى أآثر من مفعول إعراب المتعدي -
 .الجمل التي لها محل من اإلعراب  -
 .الجمل التي ال محل لها من اإلعراب -
 .معاني األحرف المشبهة بالفعل  -
 .الخبر المفرد و الجملة و الشبيه بالجملة  -
 .أحرف الجر و معانيها  -
 .أحرف العطف و معانيها  -
 .أحكام التمييز و الحال و ما بينهما من فروق  -
 .دل و عطف البيان أحكام الب -
 .حينئذ , إذن , إذا , إذ  -
 .لوما , لوال , لو  -
 .نون الوقایة  -
 .نون التوآيد مع األفعال  -
 .الهمزة المزیدة في أول األمر -
 .تصریف األجوف  -
 .تصریف الناقص -
 .تصریف اللفيف  -
 .اسم الجمع  -
 .اسم الجنس الجمعي و اإلفرادي  -
 .موازین األفعال -
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  البـــالغــــــة)9-4
  

  االستعارة و بالغتها -بالغة التشبيه                                               -
  
  الكنایة و بالغتها-             بالغة المجاز المرسل و المجاز العقلي -

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :المـشـاريــــع ) 9-5
  

 إعداد إضبارة تتضمن عوامل النهضة األدبية في العصر الحدیث و مظاهرها مع إثبات صور أهم -
  .روادها في المشرق و المغرب 

  
 إنتاج تقصيبة لجمعية العلماء المسلمين الجزائریين ببيان أهم نشاطاتها مع الحرص على إثبات صور -
  .هم أعضائها أ

  
 تحضير تقصيبة تمثل المدارس األدبية األوروبية و أثرها في األدب العربية على أن تدعم آل مدرسة -

باللوحة الفنية المناسبة لها و بجملة من القصائد الشعریة األوروبية المترجمة إلى اللغة العربية بقصائد 
  .عربية تجسد مظاهر تأثير هذه المدارس 

  
  .صيرة تعالج وضعية ذات داللة بالنسبة إلى المتعلم  آتابة قصة ق-
  
  . إعداد مسرحية تعالج مسألة اجتماعية ذات داللة بالنسبة إلى المتعلم -
  

  :التعبير الكتابي ) 9-6
  

  . التعبير التدريبي -
  

  تلخيص نصوص ذات أنماط متنوعة * 
  

   التعبير الفكري -
  

  .إلطارها الذهنية العلمية تصحيح للمعرفة و توسيع * 
  

  .دون علم لن یتعلق إال باألوهام . اإلنسان ال یتواصل مع األشياء إال عن طریق المعرفة و الحب * 
  .العلم وحده یقدم عمق الحقيقة الضروریة للحياة 

  
   التعبير األدبي -

  
  .إجراء موازنة بين المدرسة الرومنسية و المدرسة الواقعية * 
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  .خصائص الفنية تحليل مسرحية إنطالقا من ال* 
  
  : طرائق التدريس ) 9-7
  
  هذا اإلدماج یتجلى . إن الكفاءة في حد ذاتها هي نتيجة إدماج المعارف و المهارات : الطرائق النشطة ) أ

و قيامه به في , و على فهمه ما یعمل , عندما یكون المتعلم قادرا على تحقيق نتائج و أداءات محددة 
  .استقاللية تامة 
تسمح للمتعلم بتجاوز اآتساب , فإن ذلك لن یتأتى إال بطرائق تدریس نشطة , قاربة بالكفاءات و حسب الم

و اآتساب مختلف الكفاءات و القيم و االتجاهات و القدرة على التفكير , المعارف إلى الوعي بالذات 
  .المنطقي و حل المشكالت 

  
   :و من مبادىء هذه الطرائق النشطة ما يأتي

  
  . الموارد و المشروع  الربط بين-
  
  . بناء المتعلم لمعارفه بنفسه من خالل آل نشاط تنمية للكفاءات -
  

  . اعتماد دینامية األفواج آسند للتعلم -
  
  . قيام األستاذ بدور الموجه و المرشد و المنظم -
  
  . تنمية قدرات البحث و االآتشاف لدى المتعلمين -
  
  . إثارة التفكير و االستقصاء -
  
  .س روح التفكير النقدي المبني على البناء و الرقي  غر-
  
  . توظيف الموارد القبلية الآتشاف معارف جدیدة -
  

التدریس بالمشكالت وهي طریقة تدعو إلى البحث و تثير في المتعلة روح , و من الطرائق النشطة 
حيث تفتح ,  نشاط المتعلم آما أنها ترآز على, التساؤل الذي یحتاج إلى إجابة و تعد أساس بناء المعرفة 

  :و هي عموما طریق تدریس , له المجال للتفكير
  
  . تضع المتعلم أمام قضایا شاملة و معقدة من اإلشكاليات -
  
  .  تتماشى و واقع المتعلم أي تربطه بمجتمعه و بيئته -
  
  . تشجع على البحث باعتباره عملية تقوم على التساؤل -
  
  .طوات التفكير العلمي  تدفع المتعلم إلى اتباع خ-
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تعتمد بيداغوجيا المشروع على تشجيع المتعلمين على التقصي          : في بيداغوجيا المشروع ) 9-8
  و االستكشاف و المساءلة و البحث عن حلول لقضایا شائكة آما أنها تشجع على توسيع دائرة معارف 

   .المتعلم من المجرد إلى المحسوس و من النظري إلى العملي
  :و تعد طریقة التعلم بالمشاریع نموذجا للتعلم المرآز على المتعلم لكونها 

  
و تكون هذه , حيث أنها تنطلق من أسئلة محوریة قد یطرحها هو بنفسه ,  تعطيه اإلحساس بالتملك -

  .األسئلة ذات عالقة بوحدات النشاط 
  
یتطلب نظرة شمولية حول هذا , لمتعلم  تخلق لدیه اإلحساس بالتحدي ذلك أن تصميم المشروع من قبل ا-

  .المشروع و ذلك بإخراجه من مرحلة التصور إلى مرحلة التنفيد 
  األمر الذي یجعل.... و إنما یتأتى ذلك عن طریق البحث و التحليل و الترآيب و النشر و التواصل إلخ 

  .المتعلم یتفتح على مصادر المعلومات خارج فضاء المدرسة 
  
   التعلمية بينما یقتصر–س بالمسؤولية بحيث یؤدي الدور المحوري في العملية التعليمية  تمنحه اإلحسا-

  .دور المدرس على التوجيه 
   تعلمية مفتوحة و قریبة–فطریقة التدریس بالمشاریع ترتكز على نشاطات تعليمية ,                و عليه 

  .عي من الواقع المعيش للمتعلم سواء المدرسي منه أو االجتما
  
  من سمات المقاربة بالكفاءات أنها تفتح المجال أمام المتعلم آي یتعلم بنفسه   : وضعيـات التعلــم ) 9-9

  . التعلمية –وینمي قدراته ذات الصلة بالتفكير الخالق المبدع و تجعله مرآز النشاط في العملية التعليمية 
اآرة المتعلم بل هو االنطالق من البنيات  ال یتعلق بجمع و إضافة معلومات في ذ– هنا –و التعلم 

  .المعرفية التي یتوافر عليها المتعلم 
  - حينئد–فاألستاذ , و لما آان التعلم عملية بنائية یسهم فيها المتعلم بنفسه وفق ما یتوافر عليه من موارد 

  :لك یعمل على تفعيل و استثمار هذه الموارد آأسلوب الآتشاف موارد جدیدة في المتعلم و ذ
  
  . بتحدید التعلمات المواد إدماجها -
  
  . بتحدید آيفية تنفيذ النشاط -
  
  مبينا جدارتها و جدواها في إحداث التعلم فضال عن أهميتها,  بإقناع المتعلم بالنشاطات المقترحة عليه -

  .بالنسبة لواقع الحياة 
  
في خطوات نجاحه فيها و العوامل التي و ,  بمحاورة المتعلم و مناقشته في صعوبة المهام المقدم عليها -

  آما یساعده على, و یذآره بالمعارف و الخبرات المكتسبة سلفا , تسهم في تحقيق فوزه أو تحول دونه 
  .التفكير في الصعوبات و وضع الخطط المالئمة لحلها و تجاوزها 

  
  .و أخيرا بجعل المتعلم یبرز معارفه السلوآية في آل ما ینجزه من عمل 

على األستاذ أن ینبه المتعلمين في آل نشاط على أهمية هذه المعارف , لى ذآر المعارف السلوآية و ع
  .في بناء شخصيتهم مستقبال و في نجاحهم في حياتهم المهنية و االجتماعية 
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         إن استخدام الوسائل التعليمية على اختالف أنواعها بطریقة فعالة  : الـوسـائـل التعـلـيـمـية ) 9-10

و محكمة یساعد على تحقيق عائد تربوي هام یتعذر بلوغه في غياب  الوسائل التعليمية اإلیضاحية في 
  .آثير من األحيان 

  :و الوسائل المطلوبة في تنفيذ هذا المنهاج  تتطلب ما یأتي 
  
  . الوثيقة المرافقة للمنهاج -
  
  . آتاب التلميذ المترجم لهذا المنهاج -
  
  . اب المدرسي الخاص باألستاذ  دليل الكت-
  

من منطلق المقاربة بالكفاءات أصبح أداء المتعلم یتطلب منه اآتساب :  تـدابيـر التقـيـيـم  ) 10
  إنه أداء وظيفي یحتاج إلى متعلم یستطيع , معارف و معارف فعلية و سلوآية جدیدة و بطرق ذاتية 

  .لتواصل و التعاون مع اآلخرین أن یكيف سلوآه و ینظم تفكيره ذاتيا و یقدر على ا
  تطلب تحوال جوهریا في الفكر و الممارسات التربویة و منهاجيات, إن هذا التوجه في الفعل التربوي 

  حيث تم االنتقال من ثقافة االختبارات إلى ثقافة التقویم التي یجب أن تكون متنوعة     . جدیدة للتقویم 
  .ه  و التي تتطلب منه مهارات التفكير و االستدالل و حل المشكالت و مثيرة لالهتمامات المتعلم و دافعيت

   على قدرة المتعلم على إظهار ما اآتسبه من معارف اعتمادا– غالبا –و إذا آان التقویم التقليدي یرآز 
  فإن التقویم المبني على بيداغوجيا الكفاءات یرآز على أداء المتعلم    . على ما هو مخزون في ذاآرته 

  أي تقویم متعدد األبعاد مبني على مقایيس. على فهمه و مدى تنظيمه لبنيته المعرفية , محصول آفاءاته و
  .متعددة تعطي صورة أآثر ثراء عن تعلمات المتعلم 

  ألن التقویم األحادي البعد, تأتي ضرورة التحول من  التقویم المنفصل إلى التقویم المتكامل , و من هنا 
  بل ال بد من تقویم متعدد , ال یكفي )  نهایة مدة دراسية معينة لقياس تحصيل المتعلماختبار واحد في( 

و االستدالل و حل المشكالت مما ,  األبعاد یرآز على آيفية استخدام المتعلم للموارد السابقة و توظيفها 
  :مثل فيما یأتي و من هنا یصبح لهذا النوع من التقویم وظائف آبرى تت. یتخطى الحدود الدنيا لألداء 

  
   أي تقویم التعلمات القبلية مع مستهل السنة الدراسية قبل االنطالق في وضعيات : توجيه التعلم -

  .و ذلك قصد تشخيص الصعوبات و معالجتها , تعلمية جدیدة 
  
  و ذلك إثباتا للتعلمات و تحسينها و یكون ذلك عن طریق جعل المتعلمين یتحكمون في  :  ضبط التعلم-

  .ار الدرس و یتخطون ما یالقونه من صعوبات مس
  
  عن طریق الوقوف على مدى تمكن المتعلم من الكفاءات التي تسمح له باالنتقال إلى :  تأآيد التعلم-

  .مستوى أعلى 
  

  و في آل هذه النشاطات التقویمية تنمو استقاللية المتعلم و تدمج مكتسباته و هذا من     
  . الكفاءات أهداف التقویم في بيداغوجيا

  
إن عملية التقویم في ظل المقاربة بالكفاءات عملية شاملة و متكاملة و مالزمة لكل وضعية  , و الخالصة 

   جملة من المهارات من – أي الوضعية المستهدفة –لذا تتطلب عملية بناء الوضعية التقویمية . تعلمية 
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  :ضع ألربعة معایير هي منها مهارة بناء الوضعية و هذه المهارة تخ,قبل األستاذ 
  .  الوضوح و عدم التعقيد -
  
   - محل التقویم – التوافق مع الكفاءة -
  
  . إثارة تفكير المتعلم -
  
  . االنسجام مع قدرات المتعلم و اهتماماته -
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