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  منزلة اللغة العربّية
  ودورها في تحقيق الكفایات األفقّية

  
  

فهي اللّغة الوطنّية التـي     تحظى اللّغة العربّية بمنزلة مركزّية في المنظومة التّربوّية التّونسّية،            
وهي أداتـه   . ّيةبها يتجذّر المتعلّم في هوّيته الوطنّية وبواسطتها يتأّصل في الحضارة العربّية اإلسالم           

الّرئيسّية التي يعتمدها في التّواصل مع اآلخرين والتّعبير عن المفاهيم والمعاني الذهنّية أو الوجدانّية              
 وتبعا لذلك فهي تُعلَّم في كافة المراحل تعليما يضمن حذقها وإتقانها            .واإلفصاح عن مشاعره وحاجاته   

  . مجاالت المعرفةبما يمكّن من استعمالها تحصيال وإنتاجا في مختلف
  

  : إّن تدريس العربّية يهدف عبر مختلف أنشطتها إلى تحقيق المقاصد التّربوّية التّالية 
غرس روح االعتزاز في نفوس النّاشئة بلغتهم ودعم إيمانهم بقدرتها على مواكبة العـصر               -

 .في تطّوره الحضارّي والعلمّي
 .ياة االجتماعّية والعيش مع اآلخرينتوثيق صلتهم بواقعهم قصد تهيئتهم لالندماج في الح -
تغذية عاطفتهم وصقل أذواقهم بمساعدتهم على اكتشاف ما في العربّية من أسـرار فنّيـة                -

 .وجمالّية
  .تنمية خيالهم وإيقاظ طاقة اإلبداع لديهم -
تنمية الملكة اللّغوّية لدى المتعلّمين بإغناء زادهم اللّغوي وتمكينهم من حذق أساليب العربّية              -

 .راكيبها وصيغها كتابة ومشافهة بما يعّزز قدرتهم على التّواصل مع اآلخرينوت
 .تنمية قدراتهم اللّغوّية التّواصلّية بتوظيف التّكنولوجيا الحديثة للمعلومات واالتّصال -
توسيع دائرة معارفهم وثقافتهم بتمكينهم من فرص البحـث ومعالجـة المـشاكل وإنجـاز                -

 .المشاريع
  .قد والتّقييم وتوخّي منهجّيات ناجعة من أجل بناء مواقف شخصّيةتدريبهم على النّ -
 

  : وبناء على ذلك  أقيم برنامج اللّغة العربّية على الكفايات التّالية 
  .كفاية التّواصل الشّفوي •
 .كفاية قراءة النّصوص •
 .كفاية إنتاج النّصوص •
 



  4      البرامج الّرسمّية للّدرجة األولى من الّتعليم األساسي

  نظام الوحدات
  

 :التّعليمّية -مفهوم الوحدة التّعلّمّية -1
  

 تدريس العربّية بمختلف فروعها استنادا إلى نظام الوحدات ضمانا للتّكامل والتّفاعل بـين              يقوم
  .كفايات المواّد والمحتويات التّي ُيتوّسل بها لتنشيط عملّية التّعلّم

تعليمّية تدمج مجموعة من األنشطة بشكل يضفي معنًى        -وتعّرف الوحدة بكونها وضعّية تعلّمّية    
ي إلى إكساب المتعلّم جملة من الكفايات  قابلة للتّوظيف في معالجة بعض القضايا              على التّعلّمات ويفض  

  .حّل المشكالتفي المقترحة في إطار أحد المدارات و
  :وتتيح الوحدة باعتبارها شكال من أشكال تنظيم أنشطة التّعلّم 

مـستمّرة للمفـاهيم    تجنّب التّدّرج الخطّّي للتّعلّمات وتحقيق تدّرج لولبّي يمكّن من العـودة ال             -أ 
 المدروسة قصد تدقيقها ورعايتها وإغنائها بما يسمح ببناء قاعدة متينة للمكتسبات الجديدة

) تواصل شفوّي، قراءة، قواعد اللّغة، إنتاج كتـابيّ       (ضمان ترابط مختلف األنشطة والمواّد        -ب 
 بما يتيح اندماجها لتحقيق الكفاية التّواصلّية الشّاملة

علّمين تقييما دورّيا ومعالجة صعوبات التّعلّم في إّبانها تجنّبا للفشل غيـر            تقييم مكتسبات المت    -ج 
 الّداّل

تأمين تمشّ يأخذ بعين االعتبار فترات االستكشاف والبحث والهيكلـة واإلدمـاج والتّقيـيم                -د 
 والعالج

 .توزيع محتويات التّعلّم توزيعا متوازنا على امتداد الّسنة الّدراسّية  -هـ
 
 :بنية الوحدة  -2

  
تتكّون الوحدة في مجال اللّغة العربّية من مجموعة أنشطة تؤّمن ممارستها إنماء كفايات تكفـل               
للمتعلّم القدرة على التّواصل الشّفوّي وإنتاج النّصوص المتنّوعة بتوظيف األدوات اللّغوّية التي تقتضيها             

  .مقامات التّواصل
  :تتألّف الوحدة من 

 الشّفوّي مجموعة أنشطة تتعلّق بالتّواصل   -أ 
  بقراءة النّصوصتتعلّق مجموعة أنشطة  -ب 
  مجموعة أنشطة تتعلّق بإنتاج النّصوص -ج 
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  الّتمّشيات البيداغوجّية
  

يرمي تدريس اللّغة العربّية إلى إنماء قدرات المتعلّمين التّواصلّية، وتسهم مختلـف أنـشطتها              
 من المعلّم أن يعمل في كّل األنشطة        واستنادا إلى ذلك ينتظر   . بنسب متفاوتة في تحقيق كفاية التّواصل     

    :على 
  .تنويع مقامات التّواصل الّدافعة إلى التّفاعل مع مختلف التّعلّمات •
تخّير الوضعّيات المستمّدة من واقع المتعلّمين والكفيلة بخلـق الـشّعور بالحاجـة لـديهم                •

 .الستعمال مكتسباتهم المعرفّية واللّغوّية استعماال وظيفّيا
 . التّلميذ منطلقا لتعلّمات جديدةاعتبار خطإ •
 . تشجيع المتعلّم على التّواصل بالعربّية الفصيحة انطالقا من زاده اللّغوّي •

  
  :إّن كفايات التّعلّم الثّالث المتّصلة باللّغة العربّية 

  يتواصل شفوّيا    
  يقرأ نصوصا متنّوعة    
  ينتج نصوصا متنّوعة    

  
ضمن الوحدة أنشطة اللّغة العربّية يومّيا شفوّيا وكتابّيا ممارسة وب. تندمج في وحدة تعليمّية متكاملة

 .تنمو تلك الكفايات ويتيّسر توظيفها بصورة طبيعّية بحسب مقتضيات المقام
ولتحديد محتويات الوحدة التّعليمّية، ينطلق المعلّم من خصوصّيات كّل مجال تعلّم ويحـرص             

كما يحرص على توخّي التّمشّي الذي يأخذ       . لوحدةعلى ترابط مختلف األنشطة بعضها ببعض داخل ا       
  .بعين االعتبار فترات االكتشاف والهيكلة واإلدماج والتّقييم التّشخيصي والعالج

  :ولتحقيق ذلك يمكن اعتماد التّمشّي اآلتي 
  .تحديد األداء المرتقب لكّل كفاية في مستوى الوحدة •
 .والقيم التي تنعقد عليها الّسنداتتحديد مدارات االهتمام التي تقوم عليها الوحدة  •
 .مراعاة تواتر المدارات بشكل متوازن •
في ضوء األداء المرتقب فـي كفايـة        ) النّصوص(اختيار الّسندات المكتوبة لكفاية القراءة       •

 . الكتابّياإلنتاج
 .إحكام الّربط بين نمط النّصوص المعتمد في القراءة والتّدريبات الخاّصة باإلنتاج الكتابّي •
وقد تكـون   ...) مواقف/مشاهد/نصوص/قصص(ختيار سندات متنّوعة للتّواصل الشّفوّي      ا •

 .سندات القراءة سندات للتّواصل الشّفوّي سواء أكانت نصوصا أم شخصّيات أم مواقف
فـي تـدريبات    ) صرف وتصريف /نحو/رسم(توفير فرص استثمار مكتسبات قواعد اللّغة        •

 .اإلنتاج الكتابّي
ـ عليمّية توزيعا يراعي التّوازن المطلوب بين الـتّعلّم والتّق        توزيع الوحدات التّ   • يم والـّدعم   ي

 . والعالج وفق النّسق المناسب للمتعلّمين
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  الّتوصيات المنهجّية
  :في التّواصل الشّفوي  )1

 .التّركيز في الّدرجة األولى على التّراكيب المحقّقة للعمل اللّغوي -
لتّواصل لدى المتعلّمين باستعمال التّراكيب والبنى المحقّقة تخّير وضعّيات ومحامل تثير الّرغبة في ا -

 .للعمل اللّغوي المستهدف بالتّعلّم حتّى ال يتحّول نشاط التّواصل الشّفوّي إلى مجّرد ترديد لقوالب لغوّية
تشجيع المتعلّمين على استعمال تركيبين أو أكثر في الحّصة الواحدة كلّما كانت هذه التّراكيب محقّقة  -

 .لعمل اللّغوّي المقصود بالتّعلّمل
 .تنويع مقامات التّواصل بما يحمل المتعلّمين على االستعمال الطّبيعّي الميسور للتّراكيب -
 .حثّ المتعلّمين على تنويع تعابيرهم وإغنائها بالطّريف من الِفكَر والمفردات -
ـّخصّية في التّواص -  .لتشجيع المتعلّمين على توظيف معيشهم وتجاربهم الش
  :في القراءة  )2

  ).الّسنة األولى بالخصوص(مراعاة التدّرج في تعلّم القراءة من الشّمول إلى التّحليل فالتّركيب  -
تدريب المتعلّمين على القراءة المسترسلة الّسريعة قصد إنماء قدرتهم على بناء المعنى عن طريق  -

 .المخالطة الّسريعة للمكتوب
ة لما لها من دور أساسّي في مساعدة المتعلّمين على فهم المقروء تخصيص فترات هاّمة للقراءة الّصامت -

 .وبناء المعنى انطالقا منه
تجنّب القراءة المثالّية غير المبّررة في بداية الحّصة وتوجيه المتعلّمين إلى القراءة الهادفة باعتماد  -

 .تعليمات وتدريبات ومهّمات قرائّية متنّوعة
لمطروحة واقتراح التّدريبات بما يكفل استثمار المقروء في كّل أبعاده مراعاة التّنّوع في األسئلة ا -

 .الشّكلّية والّداللّية والتّداولّيـة
ـّرات المتعلّمين لبناء أنشطة عالجّية تمكّنهم من تخطّي صعوباتهم -  .استغالل تعث
 .ى تجاربهم الشّخصّيةتدريب المتعلّمين على النّقد وإبداء الّرأي باتّخاذ مواقف تستند إلى النّّص أو إل -
اعتبار الكتابة نشاطا مدمجا في القراءة وإيالؤها األهمّية الالّزمة باعتبار أّن الخطّ الواضح الّسليم من  -

 .األدوات المساعدة على التّعامل مع النّّص
م فيه من خالل اعتبار الّرسم الّسليم للعناصر اللّغوّية نشاطا متّصال بالقراءة واإلنتاج الكتابّي ويتّم التّحكّ -

 .الممارسات اليومّية التّي تعّدل باستمرار في ضوء حاجات المتعلّمين والّصعوبات التّي تعترضهم
  :في اإلنتاج الكتابّي  )3

اعتبار حصص اإلنتاج الكتابّي فترات ممّيزة يتدّرب فيها المتعلّم بصفة تدريجّية على إنتـاج نـصوص     -
 .رّيةمتنّوعة تمكّنه من تطوير كفاياته التّحري

تمكين المتعلّمين من فرص كافية لإلنتاج الكتابّي انطالقا من مقامات وسندات متنّوعة أصيلة تخلق لديهم  -
 .الحاجة إلى التّواصل كتابّيا

 .التّركيز عند إصالح األخطاء على ما له عالقة مباشرة بطبيعة القدرة المستهدفة -
 .تجونه من نصوص تقييما ذاتّيا وتقييما متبادالإتاحة فرص كافية يمارس فيها المتعلّمون تقييم ما ين -
  .اعتبار الخطّ الواضح الّسليم من األدوات المساعدة على التّواصل في اللّغة -
إيالء الكتابة األهمّية الالّزمة في جميع مجاالت التّعلّم حتّى يكون النّّص المنـتج سـليم المبنـى قـابال                 -

  .للقراءة
لّغوّية نشاطا متّصال بالقراءة واإلنتاج الكتابّي يتّم التّحكّم فيه من خـالل            اعتبار الّرسم الّسليم للعناصر ال     -

 .الممارسات اليومّية التّي تعّدل باستمرار في ضوء حاجات المتعلّمين والّصعوبات التّي تعترضهم



  7      البرامج الّرسمّية للّدرجة األولى من الّتعليم األساسي

  في الحوار المنظّـم )4
مجـّرد  " المـنظّم الحوار  "ليس النّشاط المدرج بجدول توزيع برنامج اللّغة العربّية تحت عنوان           

حّصة تنضاف لدعم النّشاط اللّغوي من حيث الحجم الّزمنّي والمضمون المعرفّي، بقدر ما هو تـصّور                
جديد للنّشاط اللّغوي في عالقته بالفعل التّربوي في أشمل مظاهره وأوسع معانيه، حيث تتجاوز حـّصة                

ـّر فضاء أرحب ووضـعّية       المألوف من مشاغل النّشاط اللّغوي في أبعاده ا        الحوار المنظّم  لتّعليمّية لتوف
أنجع لتدريب المتعلّم على الممارسة الفعلّية لقواعد التّعامل مع غيره من خالل ما تتيحه هذه الحّصة من                 
فرص متعّددة ووضعّيات تواصل متنّوعة للحوار المنظّم بكيفّيات تساعد على الممارسـة الفعلّيـة لمـا      

 ضوابط أخالقّية واجتماعّية ومقامّية تعتبر األساس الّضروري لتوازن         يستدعيه التّحاور مع اآلخرين من    
ـّر هذه الحّصة فرص التّدّرب المنهجّي على إبداء الّرأي دون تعّصب أو تحّجـر،               . الشّخصّية كما توف

مع التّمّرس بما يتطلّبه االستدالل من صرامة المنهج وما يستوجبه اإلقناع من قرائن وحجـج أساسـها                 
 الّرأي ووجاهة البرهان، وكلّها أبعاد ضرورّية لبناء الكفايات األفقّية ودعـم القـدرة علـى                موضوعّية

إنمائها باعتبارها الشّرط الّضروري لضمان استقاللّية المتعلّم وقدرته على العيش مع اآلخرين، إضـافة       
ـّره من مسالك تدريبّية داعمة لتنشئته على المواطنة   .إلى ما توف

ة الحوار المنظّم هذه المكانة يغدو من الّضروري أن يعمل المدّرس على تخّير             ولّما كانت لحصّ  
  :ما يناسبها من األساليب والمحامل التّربوّية البيداغوجّية وذلك على نحو يساعد على تأمين ما يلي 

اعتماد أساليب تنشيطّية كفيلة بتمكين جميع المتعلّمين من المشاركة في عملّية الحوار دون              •
  . أو إقصاءتمييز

الوصول بالحوار إلى غاياته القصوى مع الفسح في المجال لمختلف وجهات النّظر وتقّبـل               •
 ...كّل اآلراء دون صّد أو تبخيس

التّالزم بين الحوار والفعل، بما يؤّهل حّصة الحوار المنظّم ألن تكـون فـضاء لمناقـشة                 •
توزيع األدوار  /  اإلنجاز   مراحل/ الهدف من المشروع    (مختلف المشاريع المزمع إنجازها     

وذلك بهدف تجنّب وضعّيات الحوار اللّفظي المجّرد وغيـر المـستند إلـى             ...) المتابعة/ 
محامل واقعّية أو سياقات نابضة بالحياة، ذلك أّن الحوار المنـسكب فـي مـسابك الفعـل                 

 .والمنفتح على مسالك التّوظيف يعتبر أنجع الّسبل للتّدريب على العيش الجماعي
نويع منطلقات الحوار واختيار ما كان منها أكثر داللة بالنّسبة إلى التّالميذ وأشّد التـصاقا               ت •

 :باهتماماتهم وأكثر ارتباطا بمحيطهم المدرسي واالجتماعي حيث يمكن لمواضيع من قبيل 
 حقوق الطّفل وواجباته داخل المدرسة ومظاهر تفعيلها 
 مظاهر االحتفال باليوم الوطني للتّضامن 
 )أو أّي مشروع آخر اتّفقت مجموعة القسم على إنجازه(شروع القسم م 
 اإلسهام في تجميل المدرسة والمحافظة على نظافتها 

ـّر منطلقات جّيدة لحّصة الحوار المنظّم   .أن توف
  

ومهما يكن األسلوب التّنشيطي المعتمد، ومهما تتعّدد المحامل وتتنّوع المنطلقات فـإّن تحقّـق              
 بلوغها من خالل هذه الحّصة يبقى رهين مدى نجاح المرّبي في االرتقاء بنشاط هـذه                المقاصد المراد 

الحّصة إلى المرقى الّذي تغدو معه مشاركة الطّفل في الحوار تعبيرا مسؤوال عن الّرأي، وقبوال واعيا                
لتزامـا  للّرأي المخالف، واحتراما ال مشروطا لحقوق اآلخر َوِلَما يمكن له أن يقّدم مـن إضـافات، وا                

بالمشاركة في العمل الجماعي، وانخراطا في مسالك الفعل طبقا لما تحتّمه مقتـضيات التّعـايش مـع                 
  ...اآلخرين وتقتضيه مستلزمات المواطنة
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  مجال الّتعــلـّم
 يتواصل المتعلّم باستعمال اللّغة العربّية مشافهة وكتابة  كفاية المجال-1

    

 جزا أعماال لغوّيـة محترما الّسلوكات التّواصلّيةيحاور اآلخر من  كفاية الماّدة-2
  

 2 1 المحتويات األهداف الممّيزة مكّونات الكفاية الّسنة
 × ×  ينصت باهتمام لخطاب اآلخر*

 يتقّبل خطابا × ×  يؤّول الخطاب استنادا إلى فرضّيات*

  يبني معنى للخطاب*
 

× × 

  نفي/ إثبات + المنادى + أّيتها / أّيها / يا /  النّداء بدون أداة - ينادي من أجل اإلخبار* 
 

× × 

/ اسـتفهام   + المنادى  + أّيتها  / أّيها  / يا  /  النّداء بدون أداة     -  ينادي لطلب القيام بعمل* 
 × ×  ... نهي/ أمر 

  . يطلب تعيين الذوات ويعّينها*
  
  
  

  من هذه ؟/  من هذا ؟ -
  ...هذه... /  هذا-
  ؟...الذين/التي.../الذي+من/ فعل ؟ +  من -
  ...هم الذين.../هي التي.../هو الذي ...-

×  
 

×  
 

  . يطلب تعيين المكان ويعّينه*
  
  

  نواة إسنادّيـة فعلّيـة ؟ / مبتدأ +  أين -
 - بجانب – في   -تحت  /  فوق   -وراء  /  قّدام   -هناك  /  هنا   -

  . على اليسار/ على اليمين 

×  
 
 

× 
  

  ينتج خطابا

  .يطلب تعيين الحدث المنقضي ويعّينه* 
  
  

  ؟) فعلها ماض ( جملة فعلّية + هل -
  .  استعمال نعم–) فعلها ماض (  جملة فعلّية -
  . استعمال ال-جملة فعلّية +  ما النّافية -

× × 
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 يحاور اآلخر منجزا أعماال لغوّيـة محترما الّسلوكات التّواصلّية  كفاية الماّدة-2
  

 الّسنة
لكفايةمكّونات ا  المحتويات األهداف الممّيزة 

1 2 
فـي  ( يطلب تعيين الحـدث غيـر المنقـضي         * 

  .ويعّينه) الحاضر أو المستقبل 
  ؟(+...) نواة إسنادّية فعلها مضارع +  ماذا -
   جملة فعلّية -

× × 

  .الحدث في الّزمان ويعّينه  يطلب تعيين*
  
  

ـّـة+  متى -    فعلّيـة ؟ نواة إسنادي
  ...األسبوع الفارط/...اليوم / غدا / أمس /  اآلن -
  )التّعاقب(بعد /  قبل -
  )المصاَحـبة(عند /  وقت -
  .بعد قليل/ بعد حين " + سـ" استعمال حرف االستقبال -

×  
 

×  
 

  ...مازال ... /  كان -  .االستمرار/ يعّبر عن االنقضاء * 
  

× × 

  ينتج خطابا

نتهاء في الّزمان يطلب تعيين االبتداء واال* 
  .ويعّينهما

  

نواة اسمّية خبرها مركّب إسـنادّي فعلـه        + أخذ  /  متى بدأ    -
  )أخذ المطر ينزل ؟/ متى بدأ : مثال (مضارع 

  ...حتّى/ إلى ... + من  ... + -

× × 
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 يحاور اآلخر منجزا أعماال لغوّيـة محترما الّسلوكات التّواصلّية  كفاية الماّدة-2

  

 المحتويات األهداف الممّيزةكفايةمكّونات ال الّسنة
1 2 

يطلب تعـيين االبتـداء واالنتهاء في الفـضاء       * 
  .ويعّينهما

  
  

  نواة إسنادّية فعلّية ؟+  من أين -
  ...من+  نواة إسنادّية فعلّية -
  نواة إسنادّية فعلّية ؟+  إلى أين -
  ...إلى+  نواة إسنادّية فعلّية -

× × 

  . يطلب تعيين الّصفة ويعّينها*
  
 

  ) كيف هو ؟: مثال (ضمير ؟ +  كيف -
  )كيف حالك ؟: مثال (؟ ...  كيف حالـ-
 )أنا بخير: مثال ( جملة اسمّية -

× × 

  ؟...) فاعل+فعل(نواة إسنادّية فعلّية +  كيف -  .يطلب تعيين كيفّية وقوع الحدث ويعّينها* 
  حال + نواة إسنادّية فعلّية -
أقبل الطّفـل   / أقبل الطّفل يبتسم    / أقبل الطّفل مبتسما    : أمثلة    

  .وهو يبتسم

× × 

   ؟... كم-  .يطلب التّقدير ويقّدر* 
  كم برتقالة جمعت ؟/ كم عمرك ؟  : مثال 

  .جمعت سبع برتقاالت/         عمري سبعة أعوام 
  ...كثير من/  قليل من -

× × 
  ينتج خطابا

/ عن المفاضلة يطلب المقارنة ويقارن للتّعبير * 
  التّشبيه/ التّماثل 

  
  
  
 

  اسم تفضيل ؟+اسم في صيغة المثنّى أو الجمع+ أّي-
ـّفضيل -   صيغة الت
  جملة ؟+  هل -
  .رقّية مجتهدة و أحمد أيضا:  أيضا مثال -
 ...كأّن/ مثل  -

× × 
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 يحاور اآلخر منجزا أعماال لغوّيـة محترما الّسلوكات التّواصلّية  كفاية الماّدة-2
  

 2 1 المحتويات األهداف الممّيزةمكّونات الكفاية الّسنة
  نواة فعلّية ؟+  ماذا -  .يطلب تعداد األشياء أو األحداث ويعّددها* 

  .مفعول به مركّبا بالعطف+  نواة فعلّية -
  )ثّم / ف /  و : أدوات االستئناف (  نّص قصير -

× × 

  .ة ويعّينهماالغاي/ يطلب تعيين الّسبب *
  

  نواة إسنادّيـة ؟+  لماذا -
  ... لِـ .../ ألّن +  نواة إسنادّية -

× × 

  .يأمر* 
 

  )ِافعل( الّصيغة الفعلّية القياسّية -
 تعال / هات:  بعض أسماء األفعال -

× × 

 × ×  )ال تفعل (  الّصيغة الفعلّية القياسّيـة -  .ينهى* 
عـرض والحـثّ    يطلب القيام بالفعل على وجـه ال      * 

  .والتّحضيض
  .فعل مضارع مجزوم+  هّيا -
  ؟...أتحّب أن/ ؟ ... أتريد أن-

× × 

  األمر  صيغة-  .يطلب القيام بالفعل على وجه االلتماس* 
  األمر+ من فضلك /  أرجوك -

× × 

 × ×  ...ليتك.../ ليتها.../ ليته.../ ليتني/  ليت -  .يطلب المستحيل أو ما يعسر نيله* 

ّبر عن موقفه الوجدانّي إزاء األشياء أو األحداث        يع* 
  .متعّجبا

 × × )أفَعـَل + ما (  أفعال التعّجب -

يعّبر عن موقفه الوجدانّي إزاء األشياء أو األحداث        * 
  .مستنكرا

 × ×  ؟...أهكذا.../  ما هكذا-

  ينتج خطابا

يعّبر باستعمال عبـارات تـسمح بـربط عالقـات          * 
  .اجتماعّية

 × ×  هنيئا / معذرة / عفوا / أهال وسهال /  حسنا-
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 يحاور اآلخر منجزا أعماال لغوّيـة محترما الّسلوكات التّواصلّية  كفاية الماّدة-2
  

 2 1 المحتويات األهداف الممّيزةمكّونات الكفاية الّسنة
يعّبر عن موقفه الوجدانّي إزاء خطاب اآلخـر        * 

 .متعّجبا
 × × )أفَعـَل + ما (  أفعال التعّجب -

يعّبر عن موقفه الوجدانّي إزاء خطاب اآلخـر        * 
  .مستحسنا

 × ×  / ...)أصبت / أحسنت (  عبارات استحسان -

يعّبر عن موقفه الوجدانّي إزاء خطاب اآلخـر        * 
  .مستنكرا

 × ×  ؟...أهكذا.../  ما هكذا-

/ يبـدي مـواطن الـنّقص     .(يناقش فكرة اآلخر  * 
  )الخطأ/ المبالغة

  

 يقّيم خطابا × ×   خطابات األتراب-

 - ُيعـرض عـن رأي     -يستدرك. (يعّدل فكرته * 
  ...)يدقّـق

 

 × ×   خطاب المتكلّم -
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 يتواصل المتعلّم باستعمال اللّغة العربّية مشافهة وكتابة  كفاية المجال-1
    

 يقرأ نصوصا سردّية متنّوعة موظّفا قدراته في بناء المعنى  كفاية الماّدة-2
  

 2 1 المحتويات األهداف الممّيزةلكفايةمكّونات ا الّسنة
  × نصوص/  جمل -  .جملة انطالقا من سند بصرّي/  يكّون نّصا *

  × نصوص/  جمل -  .نّص/  يعّبر عن فهمه لمضمون جملة *
  ×  الّرصيد المكتسب-  .نّص/ لة يعيد تنظيم المفردات المكّونة لجم* 
  ×  الّرصيد المكتسب-  .جملة/  يصوغ نّصا *

يقرأ نّصا سردّيا 
يحصل له من 

خالل بنيته الكلّية 
 معنى إجمالي

  ×  الخطوط واألشكال الممّهـدة لكتابة الحروف العربّية-  . يرسم خطوطا وأشكاال*
  ×  يقرأ المقطع منفردا وداخل المفردة* 
  يكتب المقطع منفردا وداخل المفردة* 

   المقطع المنفتح القصير -
  قطع المنفتح الطّويل الم-
   المقطع المنغلق-
  التّضعيف/  التّنوين -
  الشّمسّية/  أداة التّعريف المتّصلة بالحروف القمرّية -

× 

 

يقرأ الجملة قراءة مسترسلة منغّمـة باعتبـار        * 
  عالمات التّنقيط

 × ×  ام أو نقطة التعّجب جمل في آخرها النّقطة أو نقطة االستفه-

 × ×   نصوص شعرّيـة-  .يلقي نّصا شعرّيا إلقاء يدّل على الفهم* 

يتصّرف في النّص 
تصّرفا يدّل على 

 الفهم
/ الحـذف   /الّزيادة  /يعيد كتابة الجملة باإلبدال     * 

  . التّعويض
 × ×  . جمل تتألّف مفرداتها من مقاطع مدروسة-
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  المعنىيقرأ نصوصا سردّية متنّوعة موظّفا قدراته في بناء  كفاية الماّدة-2
  

مكّونات  الّسنة
 2 1 المحتويات األهداف الممّيزة الكفاية

  .يقرأ نّصا قراءة صحيحة مسترسلة منغّمة* 
×  ×  

د أحداث الـنّص وشخـصّياته واألزمنـة        يحّد* 
  .واألمكنة

  . نصوص سردّية متنّوعة متدّرجة من حيث حجمها-
   نصوص شعرّية-
   قّصة في حلقات-

×  ×  

يحلّل البنية 
الّسردّية إلى 

مكّوناتها ويتبّين 
/ الحـذف   /الّزيـادة   /يعيد كتابة النّص باإلبدال     *  دالالت كّل منها

  . التّعويض
 )المكان / الّزمان / األحداث / الشّخصّيـات (  مكّونات الّسرد -

×  ×  

  .يبدي الّرأي في حدث من أحداث النّص* 
×  ×  

  .يبدي الّرأي في شخصّية من شخصّيات النّص* 
×  ×  

  يتّخذ موقفا نقدّيا
 من النّص

  .يعلّل إجابة* 

  نّوعة نصوص سردّية مت-
  قّصة في حلقات-

×  ×  

  نصوص متنّوعة  .يقرأ نّصا* 
×  ×  

يستعمل 
 تكنولوجيات
المعلومات 
 واالتّصال

  نصوص متنّوعة  .يبحث عن معلومة* 
×  ×  
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 لعربّية مشافهة وكتابةيتواصل المتعلّم باستعمال اللّغة ا  كفاية المجال-1
    

 ينتج كتابّيا نصوصا سردّية متنّوعة  كفاية الماّدة-2
  

 2 1 المحتويات األهداف الممّيزةمكّونات الكفاية الّسنة
 × ×  جمل تتألّف من الّرصيد المكتسب في نشاط القراءة-  يرتّـب جمال بسيطة يكّون بها نّصا*

 يعيد كتابة نّص

ـ    *  نّّص دون إخـالل بـالمعنى      يتصّرف فـي ال
  :للحصول على شكل مغاير وذلك بـ 

   تنظيم جديد لعناصره-
   حذف بعض عناصره -
   إضافة عناصر جديدة-
   تعويض عنصر من عناصره-

  ...)حكاية( نّص -
  

×  ×  

   جمل منفصلة تؤلّف وحدة معنوّيـة- ينتج نّصا بترتيب جمل بسيطة* 
 وضمائر اإلحالة المناسبة  أدوات االستئناف -

× × 

 × ×  أحداث يمكن أن تأتلف في نّص-  . ينتج نّصا سردّيا انطالقا من أحداث مقّدمة له*
 × ×  عالمات التّنقيط الخاّصة بالقول-  ا بقول فأكثرا سردّي يغني نّص*

  ×  ×   عالمات التّنقيط الخاّصة بالحوار-  ا بحوارا سردّييغني نّص* 

 ينتج نّصا سردّيا

 × ×   الّرصيد المكتسب-  ا يتألّف من جمل بسيطة ينتج نّص*
ــستعمل  × ×  نصوص قصيرة- يعالج نّصا*  يـــــ

تكنولوجيـــــات 
المعلومــــــات 
واالتّصـــــال 

 × ×  رسالة- يرسل خطابا* 
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 يتواصل المتعلّم باستعمال اللّغة العربّية مشافهة وكتابة  كفاية المجال-1
    

 اصل للعيش مع اآلخرين والعمل معهميوظّف التّو  كفاية الماّدة-2
  

 المحتويات األهداف الممّيزة مكّونات الكفاية السنة
1 2 

 × ×  ينصت إلى اآلخر-
 × ×   يقبل رأي اآلخر-
 × ×   يقبل العمل مع اآلخر-
 × ×  يحترم اختالف اآلراء-

 يتقّبل اآلخر

 × × االتّفاق عليه يلتزم بما تّم -
 × ×  يهتّم بعمل اآلخر-
 × ×   يشارك في التّخطيط لعمل-
 × ×   ينجز عمال مع اآلخر-
 × ×  يستوضح اآلخر-

 × ×  يتبادل المعلومات-
 × ×  يناقش اآلخر-
 × ×  يغني فكرة اآلخر-

 × ×  يعّدل فكرة اآلخر-

 يتفاعل مع اآلخر

 × ×  يفاوض اآلخر-
 × ×  يقبل النّقد-

 يتجاوز ذاته × ×  يقّيم عمله-
  يتبنّى موقفا جديدا أو أسلوب عمل جديًدا-

  :األنشطة المتعلّقة بـ  -
 ملفّ التّعلّم •
  مشروع القسم •
 األبحاث المنجزة في إطار المدارات  •
 ميثاق القسم •
حقوق الطّفل وواجباته داخل المدرسة  •

 مظاهر تفعيلهاو
 االحتفال باليوم الوطني للتّضامن •
 تجميل المدرسة ونظافتها •
 مشروع تأليف قّصة •
 أحداث طارئة •
/ مكتبة القسم ( تهيئة الفضاء التّربوّي  •

 ...)متحف القسم

× × 
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  الّتقييم في الّتواصل الّشفوّي
  

األداء 
 المنتظر

مكتمال يعّبر  ينتج المتعلّم شفوّيا نّصا سردّيا: في نهاية الّدرجة 
 .فيه عن مقام تواصل

  

 ينتج المتعلّم شفوّيا مقطعا من نّص : نة األولىفي نهاية الّس 
 .سردّي يعّبر فيه عن مقام تواصل

  

  معایير الّتقييم ومؤّشراتها
  

 بعض مؤشّراته نّص المعيار المعيار

 المالءمة 1
  احترام التّعليمة عند اإلنجاز •
إنتاج الحّد األدنى المطلوب من حيث حجم الخطاب  •
 بق للمقاماستعمال الّرصيد اللّغوي المطا •

 التّنغيم 2
 النّطق الّسليم •
 احترام التّنغيم المناسب للمقام •
 االسترسال في األداء •

 إنجاز العمل اللّغوي الموافق للمقام • االنسجام 3
ترتيب األحداث وفق تعاقب زمنّي للقّصة أو الّسرد •

 االتّساق 4
 اجتناب التّكرار •
 استعمال أدوات الّربط استعماال سليما •
 يم لألبنية اللّغوّيةاستعمال سل •

ـّراء 5  الث
 استعمال معجم متنّوع •
 استعمال الوصف والتّنويع فيه •
 إبداء الّرأي •



  18      ليم األساسيالبرامج الّرسمّية للّدرجة األولى من الّتع

  الّتقييم في القراءة
  

األداء 
 المنتظر

يقرأ المتعلّم نّصا قراءة صحيحة مسترسلة : في نهاية الّدرجة 
 .منغّمة ويعّبر عن فهمه له باإلجابة عن أسئلة تتعلّق به

  

يقرأ المتعلّم نّصا قصيرا قراءة : ة الّسنة األولى في نهاي 
 .صحيحة مسترسلة منغّمة ويجيب عن سؤال يتعلّق به

  

  معایير الّتقييم ومؤّشراتها
  

 بعض مؤشّراته نّص المعيارالمعيار

القراءة الجهرّية 1
 النّطق الّسليم •
 االسترسال •
 األداء المنغّم المناسب للمقام •

 معالجة النّّص 2

ة شفوّيا أو كتابّيا عن أسئلة تتعلّق بمكّونات اإلجاب •
 اإلطاران الّزمانّي – األحداث –الفاعلون (الّسرد 
 )والمكانّي

 عّرف مرادف مفردة أو ذكُرهت •
 استخراج قرائن من النّّص لالستدالل •

 االستناد إلى تجربة ذاتّية • إبداء الّرأي 3
 استنتاج قيمة من النّّص •
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  تابّيالّتقييم في اإلنتاج الك
  

األداء 
 المنتظر

ينتج المتعلّم كتابّيا نّصا سردّيا متوازن : في نهاية الّدرجة 
 .األقسام

  

 .ينتج المتعلّم كتابّيا مقطعا سردّيا: في نهاية الّسنة األولى  
  

  معایير الّتقييم ومؤّشراتها
  

 بعض مؤشّراته نّص المعيار المعيار

 وضوح الكتابة • المقروئّية 1
  في الكتابةاالسترسال •

 توافق المنتوج مع الّسند • المالءمة 2
 توافق المنتوج مع التّعليمة •

3 
سالمة بناء 

 النّّص

 اكتمال البنية الّسردّية •
 ترتيب األحداث •

 استعمال الّروابط استعماال سليما •
 استعمال األبنية اللّغوّية استعماال سليما •
 )حسب المستوى(احترام قواعد الّرسم  •

4 
ثراء اللّغة 
 والطّرافة

 استعمال معجم فصيح •
 استعمال تراكيب متنّوعة غنّية بالمتّممات •
 ظهور فكرة متمّيزة •
 تصّرف طريف في حبكة النّّص •

  


