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العربيةغةاللمبادةاخلاصةالرتبويةالتوجيهات

ختلفة،املالرتبويةاملستجداتمعاالبتدائي،التعليممنالستللسنواتالعربية،اللغةمبادةاخلاصةوالتوجيهاتالربامجمالءمةتعد

ستحضارامتالغرضهلذا.ومقتضياتهابالكفاياتاملقاربةمتطلباتوفقتعلمها،وحتسنياللغةهذهتعليمآلياتتطويرتستهدفضروريةعملية

تدريسومنهجيةاملادة،وطبيعةاالبتدائية،املدرسةيف(ة)املتعلمخصوصياتتفرضهااليتالعامةاملبادئمنعددواعتماداالعتبارات،منجمموعة

.واالعتباراتاملبادئتلكجممليأتيوفيما.السلكهلذااملناسبةاللغويةالكفاياتمن(ة)املتعلممتكنييفوالرغبةمكوناتها،

املنهاج الدراسي للتعليم االبتدائي

.I مبادئ واعتبارات عامة:

1

مبدأ اعتماد المداخل الثالثة للمنهاج•

مدخل القيم؛−
مدخل الكفاايت؛−
ر؛مدخل الرتبية على االختيا•

(ة)مبدأ التمركز حول المتعلم•

مبدأ االنغماس اللغوي•

مبدأ الوحدات•

والديدكتيكيمبدأ التنويع البيداغوجي •

للتعلماتمبدأ المالءمة وإعطاء معنى •

مبدأ التقويم والدعم المنتظمين•

مبدأ نسقية اللغة•

مبدأ التوليف من أجل االستثمار•

مبدأ التفويض التدريجي للمسؤولية•

مبدأ التكامل•

مبدأ اإلضمار والتصريح•

مبدأ لتدرج واالستمرارية•

التدرج يف بناء الكفاايت؛−
؛ديدكتيكياالتدرج ابعتباره اختيارا −
التدرج داخل املستوى الواحد ومن مستوى آلخر−
مبدأ التركيز على الكيف•

(انظر املنهاج)عالقة األهداف العامة وجماالهتا ابملقاربة ابلكفاايت .  1.2.

عالقة األهداف العامة وجماالهتا ابملقاربة ابلكفاايت . 23.
تنمية املهارات الشفهية 1.3.1

:يوىل منهاج اللغة العربية اهتماما خاصا ابملهارات الشفهية، ويتجلى ذلك من خالل ما أييت



يجبكماتدريسه؛فيمتبعالالديداكتيكيوالتدبيرالمدروسةوالمواضيعالحصصمستوىعلىمستقالومكوناذاته،حدفيهدفاباعتباره(وتحدثااستماعا)الشفهيبالتواصلاالهتماماألمريتطلب

األخرىالدراسيةالموادأغلبتعليمفيتستثمرمستعرضةكفايةأخرى،جهةمنوباعتباره،وتعلمها،العربيةاللغةمادةمكوناتمختلفتعليمتخدملغويةأداةجهة،منلكونه،أيضابهاالهتمام

تسهمالتيالمواد،تلكفيالمختلفةوالمهاراتوالمواقفوالقيموالمفاهيمالمعارفالكتسابأيضابينهمفيماوالتواصلوالمتعلمين،والمتعلمات(ة)األستاذبينالتواصليتمخاللهمنإذوتعلمها؛

.الشفهيةوالمهاراتالقدراتإنماءفيبدورها

فهمعمليتاتستلزمهالذيظيفيالورصيدهوتطويرواألسلوبيةاللغويةالبنيةاستضمارمن(ة)المتعلمولتمكينوتعلمها،اللغةتعليمفيوالتحدثاالستماعمهارتيلقيمةاعتبارا

:اآلتيةالمداخلاعتمادتمالشفهي،واإلنتاجالمسموع

علىنفتاحاالمع،(ومواقفوقيماومهاراتمعارفتتضمنتواصليةوضعياتنصوص،حكايات،):وتنويعهاوالتحدثباالستماعالمرتبطةالجوانبإغناءضرورة•

اإلنسانية؛انفتاحاتهمراعاةمعواهتماماته(ة)المتعلممحيط

أصنافتوظيفبينووفهمها،القرائيةالنصوصأنواعقراءةبينأيضاوالتمييزمعين،موضوعحولالشفهيالتعبيروبينوفهمهالمكتوبقراءةبينالتمييزأهمية•

الخطاببأنواعخاصةالاللغوياإلنتاجأساليبأو(...يعترضيعلل،اآلخر،يناقشيطلب،ينصح،ينهى،يعتذر،يعبر،يحكي،غيره،أونفسهيقدم)الكالميةاألفعال

؛(الحجاجالتفسير،السرد،التوجيه،الوصف،اإلخبار،)المستهدف

؛(اللغةلتعليماألخرىالمكوناتمنهجياتعنوالتحدثاالستماعمكونتعليممنهجيةتمييزخاللمن)خاصةوديدكتيكيةتنظيميةبتدابيرالشفهيالتواصلتخصيص•

االستماععلىالتدريباللخمنالشفهية،الوضعيةفهممنهجية):الشفهيالتواصلفيالمستعملةواالستراتيجياتالتقنياتعلىوالمتعلمينالمتعلماتبتدريباالهتمام•

الوضعياتمعاملالتعفي(تدريجيا)االستقاللية(ة)المتعلموإكسابالشفهيللتواصلالبيداغوجياالستثمارمنهجياتوتنويعوأنماطه،الخطابأشكالوتغيير

؛(الشفهية

معينة؛وشروطمواصفاتوفقحجاجيأوتوجيهي،أووصفيأوإخباريأوسرديطابعذاتنصوصإنتاجإعادةتقنياتعلى(ة)المتعلمتدريب•

المطلوبة؛والشروطللمواصفاتمطابقتهمنوالتحققالشفهيإلنتاجهالذاتيالتقويمعلىتدريبه•

.التبادليأوالذاتيوالتشخيصالتقويمنتائجمنانطالقاإنتاجهتطويرمنهجياتعلىتدريبه•

املنهاج الدراسي للتعليم االبتدائي

::الوضع االعتباري للشفهي. 1. 1. 3

:اإلطار املنهجي لتعليم االستماع والتحدث  . 2. 1. 3
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املنهاج الدراسي للتعليم االبتدائي

أمهية القراءة. أ
معانيهاموفه(والنصوصوالجملالكلمات)المكتوبةالرموزفكتشملمركبة،تفكيرعمليةالقراءة

فحصهوالمقروءواستثمارواالستنتاج،والتركيب،التحليلمهاراتخاللمنوالضمنيةالصريحة

.فيهالرأيوإبداءوتذوقه،

:تشكلأنهامنطلقمنوذلكاإلنسان،حياةفيكبرىأهميةوتعلمهاالقراءةتعليميكتسي

األدبية؛الخبرةلتنميةآلية•

.المعرفةمجتمعيتطلبهاالتيوالمعارفالعلوممختلفوتحصيلللتعلممفتاحا•

باللغةدريسهاتيتمالتيوالفنيةواالجتماعيةالعلميةوالموادالعربيةاللغةتعلملتحسينمفتاحا•

.العربية

.لألطفالالتعليميالمستقبلنوعيةوتحديدالدراسيللنجاحأساسا•

:تنمية املهارات القرائية . 2. 3

3

اإلطار املنهجي لتعليم القراءة وتعلمها. ب
كرالمبالتعليممجالفيعاماتجاهاألخيرةالسنواتفيظهر

علىوللقراءة،محددةمكوناتعلىيركزمفهومايعتمدللقراءة،

لمتعلماتالتمكيناألولى،السنواتفيتدريسهالمنهجيةمقاربات

وهذهة،فعالبكيفيةالقراءةعلىقدرتهمتنميةمنوالمتعلمين

:هيالمكونات

الصويت؛الوعي•
األلفبائي؛املبدأ•
القراءة؛يفالطالقة•
املفردات؛اكتساب•
.القرائيالفهم•

السنة الثانية السنة األولى ... الوعي الصوتي

السنة الثالثة السنة الثانية السنة األولى ... الأللفبائيالمبدأ

السنة الثالثة السنة الثانية السنة األولى ... الطالقة

السنة الثالثة السنة الثانية السنة األولى ... المفردات

السنة الثالثة السنة الثانية السنة األولى ... الفهم



:ن الكتابةابلتدريج على املهارات الكتابية املختلفة، من خالل مترينه على نوعني م( ة)يهدف برانمج اللغة العربية إىل تدريب املتعلم
.ــ  النقل واخلط واإلمالء والتطبيقات الكتابية

.   ــ  التعبري الكتايب

املنهاج الدراسي للتعليم االبتدائي

:تنمية املهارات الكتابية. 3. 3

4

:الةتعلم اللغة باعتماد أنواع اخلطابات والسياقات الد. 4. 3

اابتاخلطأنواعابعتماداللغةتعلم.أ
تعلملالوظيفيالبعدلضمان

منلفةخمتأنواعاعتمادمتالعربية،اللغة
اري،واإلخبالسردي،اخلطاب:اخلطاابت
ي،والتفسري والتوجيهي،والوصفي،
ترويجمطلبإغفالدون.واحلجاجي
.رةاملقر اللغويةوالبنياتاألساليب

(جماالت دراسية)تعلم اللغة يف سياقات دالة .ب 
تصرفتماعيةواجوتواصليةمعرفيةسياقاتابعتبارهادراسيةسنةلكلجماالتستاعتمادمت

متوقد.(ة)للمتعلمعامةالاحلياةيفاللغةوظيفيةمبدأحيققبشكلاللغوية،والتعلماتاملكتسباتخالهلامن
واالجتماعيوالوجداينذهينالابلنمولعالقتهاتبعادراسيةسنةكليفوترتيبهااملضمونيةاجملاالتهذهتنظيم

العامليإىل،(ة)تعلمللماألوىلاجملتمعيةاملؤسسةابعتبارهالبيتمناجملايل،االمتدادوحسب،(ة)للمتعلم
واحملليالوطيناحمليطو املدرسيابحمليطمرورااملطاف،آخريفاملستهدفاإلنسايناالمتدادابعتبارهوالكوين

.واجلهويفاإلقليمي



:أسبوعا للدراسة الفعلية، تنقسم كالتايل34يتم تصريف الربانمج السنوي للغة العربية على مدى 
أسبوع للتقومي التشخيصي والدعم االستدراكي يف بداية السنة الدراسية؛-
بيع، ختصص أربعة ؛ وتضم كل وحدة دراسية مخسة أساأسدوسنيابقي األسابيع تنتظم عرب ست وحدات دراسية موزعة ابلتساوي على -

م والتدخل املبكر؛جديدة وبنائها وتقوميها تقوميا تكوينيا هادفا، وخيصص خامسها إلجراءات التقومي والدعتعلماتمنها لتقدمي 
األول؛األسدوسخمصص للدعم املرحلي يف هناية ( 17)األسبوع السابع عشر -
الثاين؛لألسدوسإلجراء دعم مرحلي ( 33)األسبوع الثالث والثالثون -
.خيصص إلجناز إجراءات آخر السنة الدراسية( 34)األسبوع الرابع والثالثون -

املنهاج الدراسي للتعليم االبتدائي

:يةالتنظيم البيداغوجي العام لربنامج مادة اللغة العرب. 4

5

:الغالف الزمني األسبوعي:السنوات الدراسية:بيةالغالف الزمين املخصص ملادة اللغة العر. 5

ساعات10السنة األولى

ساعات 9السنة الثانية

ساعات 8السنة الثالثة

ساعات ونصف6السنة الرابعة

ساعات 6السنة الخامسة

ساعات 6السنة السادسة



املنهاج الدراسي للتعليم االبتدائي

:تقدمي

األوىلوالسنتنياألويلعليمالتسنيتمنيتكوناألولالسلك:امليثاقيفاملعتمدةاهليكلةحسبسلكنيمناالبتدائيالتعليميتكون
.ابتدائي6و5و4و3السنواتيضمالثاينوالسلكابتدائيوالثانية
للسلكاستعدادااألساس،ويةاللغوالقدراتواملواقفواملهاراتاملعارفوتوظيفواكتسابلتلقيواإلعدادالتحسيسطابععليهمايغلبوالثانيةاألوىلالسنة

.الالحق
للمكتسباتاألفقيالتدرجييالتوسعو والرتكيزوالتثبيتالبناءطابععليهمايغلبوسطىمرحلةتشكالنواللتانوالرابعةالثالثةنيالسنتيشملالثاينالسلك
وترصيدالعموديوالتعميقلرتسيخاطابععليهمايغلبواللتانوالسادسةاخلامسةوالسنتان.املستهدفةوالتواصليةاللغويةالكفاايتوتطويراملستفادةاللغوية

للتعليماملسطرةوالتواصليةيةاللغو الكفاايتبناءاستكمالالبيداغوجيةاملمارساتتستهدفحيثعموما،االبتدائيللتعليمواللغويةالرتبويةاملكتسبات
.االبتدائيللتعليمالعربيةاللغةنهاجميفواحملددةالعامةالرتبويةواالختياراتالتوجهاتيفاملعلنةواملخرجاتاملواصفاتحتقيقأيضاوتستهدفكله،االبتدائي

6

بتدائياالللتعليمالدراسياملنهاجمستجدات

:مستجدات السنتني األوىل والثانية

سنتينالبهاتيناللغةدروستستند
مكتسباتإلىاألولىبالدرجة

.والتحدثاالستماع
الغالفالدراسيةالمكونات

اللغةلمادةاألسبوعيالزمني
:العربية

يةالعرباللغةبرنامجيتكون 
:اآلتيةالمكوناتمنالسنتينبهاتين

ة مكونات مادة اللغة العربية بالسن

األولى

مكونات مادة اللغة العربية بالسنة الغالف الزمني

الثانية

الغالف الزمني

حكايات،)والتحدثاالستماع

(تواصليةوضعيات
225=45x5اتوضعيحكايات،)والتحدثاالستماع

(تواصلية
120= 430x

45 =1x45
المبكرالتعليممكونات)القراءة

(للقراءة

225=45x545= 225(قراءةللالمبكرالتعليممكونات)القراءةx5

التعبيراإلمالء،النقل،الخط،

.الكتابي

150= 30x5،بيرالتعكتابية،تماريناإلمالء،الخط

.الكتابي

150 =30x5

بدون)الضمنيةاللغويةالقواعد

(خاصةحصص
ضمنية بدون 

حصص

صحصبدون)الضمنيةاللغويةالقواعد

(خاصة
ضمنية بدون 

حصص



املنهاج الدراسي للتعليم االبتدائي

املرتبطةاتاخلصوصيتراعىكمااملواد،ملختلفالدراسيةواحلصصالزمينالغالفتوزيعضوءيفلالسرتاحةاملخصصةالفرتاتتراعى

.املدجمةوباألقساماملشرتكةاألقسامحباالت

:ملحوظة

:والتحدثاالستماعمكون أـ
.والتحدثاالستماعمهارتيلتنميةالتواصليةوالوضعياتاحلكاياتاستثماروالتحدثاالستماعمكونأنشطةتتضمن

:األستاذة/األستاذفيهيستثمرالتعلماتبناءأسابيعمنأسبوعنيخاللواحددرسبتقديموالتحدثاالستماعمكونتدبريويتم

.الشفهيوالتعبرياللغويوالرصيدالسماعيالفهملتنميةواحدةحكايةـ

موقفعبريي،تنص)واملتعلماتاملتعلمنيباهتماماتعالقتهيفباجملالترتبطان(أسبوعكليفواحدةتواصليةوضعية)تواصليتنيوضعيتنيـ

.(..مطلوبةمهمةلعبة،تشخيصي،موقفبصري،أو/ومسعيمقطع،وصويراتمشاهدحواري،

:  ـ مجاالت البرنامج الدراسي2
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:القراءةمكون ـب
:ول األ بالسنةالقرائيالدرستدبير

واحدحرفتقديمفيهايتم:األول المنهجية
ههذوتوظف،التعلماتأسابيعمنأسبوعكل

الثةوالثوالثانيةاألول الوحداتخاللالمنهجية
.حصصخمسعبروتمر

يتم:الثانيةالمنهجية
حرفينتقديمفيها

وعأسبكلفيقرائيين
،التعلماتأسابيعمن

المنهجيةهذهوتوظف
الرابعةالوحدةخالل

عبروتمروالخامسة
.أيضاحصصخمس

بالمجال،بطةمرتوبسيطةقصيرةقرائيةنصوصتقديمفيهايتم:الثالثةالمنهجية
بينهافيالنصوصتتنوعحيث،(السادسة)األخيرةالوحدةفيالمنهجيةهذهوتوظف

الصوتيةتالصعوباتصفيةإل يهدفنصوكلالشعرية،والنصوصالنثريةالنصوص
.حصصخمسفيوُينجزُ محددة،بحروفالمرتبطةوالخطية
النصو النثري النصمنلكلبالنسبةنفسهاهيالموظفةالمنهجيةأنإل ونشير

ون لكراجعاالختالفوهذا،(الخامسة)األخيرةالحصةفيصغيراختالفمعالشعري،
مرحلةري الشعللنصالخامسةالحصةمراحلفينجدوعليهلإلنشاد،قابلالشعري النص

.النثري للنصبالنسبة"النصتلخيص"مرحلةتقابلها"النصإنشاد"
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:الثانيةبالسنةالقرائيالدرستدبير
:األول المنهجية

.الوظيفيةالقراءةدرسبتدبيرمتعلقة
للمجال،مناسبأسبوعكلفيقرائينصيقدم:األولىالوحدةفي

حوظةالملالحاجةحسبالقرائيةالصعوباتتدبيرفيهويتم
.للقراءةالمبكرالتعليممكوناتباستعمال

:الثانيةالمنهجية
.والشعريةالنثريةبالنصوصمتعلقة

المهاراتنميةتفيهاتتموبسيطة،قصيرةشعريةونصوصنثريةنصوصتقدم:الوحداتباقيفي
والتدريبالتفكيرو الفهممستوى علىوالشعريةالنثريةالنصوصمضامينواستثمارالمختلفةالقرائية
.ةالمستهدفاللغويةالكفاياتمعارتباطفيوذلكالشفهي،والتواصلوالبحث،اللغوي 

:الكتابةمكون ـج
:الكتابةمننوعنيعلىواملتعلماتاملتعلمنيمترينإىلوالثانيةاألوىلالسنتنييفالكتابةأنشطةهتدف

.اإلمالءمثاخلطإىلقلالنمنبتدرجواجلملوالكلماتاحلروفكتابةعلىأنشطتهاوتتمحورواملران،ابلتدريبتكتسبمهاراتوهي:واإلمالءواخلطالنقلـ
مايتقامسونمثنص،أوفقرةأولةمجكتابةأجلمنواملتعلماتواملتعلموناألستاذفيهيشرتكتعليمينشاطوهيالتفاعلية،الكتابةخاللمنالكتايبالتعبريـ

.ويعرضونهويراجعونهأنتجوه

العرضاملراجعةاملسودةالتخطيط:اآلتيةاملراحلخاللمنالعمليةهذهوتتم
:األول السنةفيالكتابةحصصتدبير

الحصص األسبوعيةتدرج تقديم الحروف

والتعبريهة،جمنواإلمالءواخلطالنقلعملياتبنيالكتابةحصصتوزيعيتماألسبوعيفواحدحرفثةوالثالوالثانيةاألولىالوحدات
.التفاعليةالكتابةابستعمالالبسيطالكتايب األسبوعيفحرفانوالخامسةالرابعةالوحدتان

يتغطواإلمالءاخلطيفداعمةأنشطةإلجناز28/29/30/31األسابيعختصصعامسنويدعمالسادسةالوحدة
.الكتابةالصعوابتتصفيةوتستهدفاملدروسةاحلروفمجيع
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:النصوصاختيارمعايريـ1
مناليةخفصيحةلغةتعتمدأنالنصوصاختياريفيراعى

الاألطفأبدبصلةذاتتكونوأنوالتصنع،التكلف
عندالنصوصيفالتصرفوميكن.وميوهلمواهتماماهتم

.بطبيعتهاخيلتعسفغريمناالقتضاء
9

:الثانيةالسنةفيالكتابةحصصتدبير
تدرج تقديم احلروف يف الوحدات

حصص

احلصص األسبوعيةتدبري حصص اإلمالء

الوحدات األوىل والثانية

منوالقراءةالخطبينالربط

هةالمتشابالحروفكتابةخالل

.صوتاالمتقاربةأوخطأ
بإنجازالقصيرةوالجملللكلماتاإلمالئيالرسمعلىلتدربا

مالءاإلباعتمادوذلكمقررة،إمالئيةظواهرعلىبسيطةتطبيقات

.المنظوروغيرالمنظور

طالخعملياتبينالكتابةحصصتوزيعيتم

ة،الكتابيالتطبيقاتوتمارينجهة،منواإلمالء

.التفاعليةابةالكتباستعمالالبسيطالكتابيوالتعبير الوحدات الثالثة والرابعة 

واخلامسة

اءةبالقرمرتبطةإمالئيةظواهر

.واإلمالء

.عامسنويدعمالوحدة السادسة

رة،المقراإلمالئيةالظواهرلمجملعامسنويدعمتحضيريتم

بعدةالمرصوداإلمالئيةالصعوباتتصفيةعلىالتركيزمع

.السنويةالتعلماتلحصيلةإجماليتقويميإجراء

إلنجاز28/29/30/31األسابيعتخصص

جميعتغطيواإلمالءالخطفيداعمةأنشطة

المدروسةاإلمالئيةوالظواهرالحروف

.الكتابيةالصعوباتتصفيةوتستهدف

:منهجيةموجهات
:البصريةالكلماتـ2

يصحالعظمهاومالصور،بواسطةللطفلتعليمهاالغالبيفميكنالكلمات"هي
علىيعتمدكولذلتكتب،والتنطقأصوااتتتضمنألهنامقاطع،إىلحتليلها
املوصولةمساءواألاإلشارةأمساء:مثلتتجزأ،الواحدةكوحدةإليهاابلنظرمعرفتها

الكلماترأكثأهناعلىالبصريةالكلماتيعرفمنوهناك.املنفصلةوالضمائر
."النصوصيفتكرارا
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:التعلماتبناءملسؤوليةالتدرجييالتفويضـ3
التدرجييويضالتف"مبدأ:مبدآنالقراءةتدريسيفاملتداولةاملبادئبنيمن

مبدآنمهاو ،"القراءةملهاراتواملباشرالصريحالتدرج"ومبدأ"للمسؤولية
(ة)املتعلمإىل(ة)اذاألستمنالتعلماتبناءملسؤوليةالتدرجيياالنتقاليتيحان
يقدمهااليتروحالشبتلقياكتفائهبدلالقراءةمفاتيحامتالكمنلتمكينه
.(ة)األستاذ
:التعلمموضوعطبيعةحبسبصيغتنيخاللمنوذلك

.القراءةمهاراتلتنميةاإلجرائيةاخلطواتاستخدامصيغةـ
.القراءةاسرتاتيجياتصيغةـ

:كاآليتاإلجرائيةللخطواتالتمثيلوميكن

ةبيئة تعلم آمن

ةبيئة تعلم آمن

الممارسة 
الموجهة النمذجة الممارسة التهيئة

التطبيقالمستقلة

واألماناألمننمإطاريفالسابقةاخلطواتإجنازللتعلماآلمنةابلبيئةواملقصود
الودمنجويفارسهاومياملهارةيتعلمأبنه(ة)املتعلميشعرحبيثوالبدين،النفسي
.والزمالء(ة)األستاذلدنمناإلجيايبوالدعم

:القواعدـ4
إلمالئيةواالرتكيبيةوالظواهراألساليبمترر

أبسلوباملقررةوالتحويالتالصرفيةوالصيغ
عرباضمنيتروجيهايتمحيث،االستضمار

ةبصفوالتحدثاالستماعوأنشطةدروس
.ةوالكتابالقراءةدروسعربوكذلكخاصة،

:والداعمةاملندجمةاألنشطة.5
إلجنازفرتةصيصخت(ة)لألستاذميكنمناسبدراسيزمنوتوفرالرتبوياألسبوعأهدافتغطيةمتتكلما

ارينمتلغوية،ألعابحكاية،أنشودة،مسرح،)الدراسيةللحصصداعمةتكونمتنوعةمدجمةأنشطة
متتأنهإىلارةاإلشمعذلك،إلجنازالدراسيةالوحدةمناألخريلألسبوعالفرصةتركتوإال،(..تفاعلية
17سبوعاألمنكلخاللوذلكاهلادفةالرتبويةاألنشطةمنالنوعهذالتوظيفأخرىفرصةإضافة

.33واألسبوع
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:والتحدثاالستماعمكونـ1
(وحدةكليفحكايتان(=)أسبوعكلمتتاليةحصص3)أسبوعنيخاللحكاية
يفتواصليةوضعيات4(=)أسبوعكلمتتاليتانحصتان)أسبوعخاللتواصليةوضعية

(وحدةكل

:الثالثللمستوى الزمنيالغالف
:مستجدات السنتني الثالثة والرابعة

مدة الحصة عدد 

الحص

ص

عناصرهـــــــــــا المكونات

(30×1(+)45

×2)
3

حكـــــــــــــاية
االستماع والتحدث

وضعية + حكاية )

30× 2(تواصلية 2
وضعية تواصلية

(30×3(+)45

×2)
5

أس )نص وظيفي 

1،2،3)
القراءة

(4أس )نص شعري 

30×1 1 يةالتطبيقات الكتاب

1×30الكتابة 1 التعبير الكتابي

30×1 1 اإلمالء

30×1 1 مـــــــشــــــروع الـــــــــوحــــــــدة

بدون حصصضمنية اللغويةالظواهر

د480 المجموع

:موجهات منهجية

:ةالكتابالتطبيقاتمكون.2
أسبوعكلواحدةحصة

ارواستثماألساليباستعمال
املعجم
الصرفيةالظواهرتوظيف

يفضمنياهاتروجيمتاليتوالرتكيبية
املكوانتابقيحصص

:اإلمالءمكون.3
أسبوعكلواحدةحصة
بطهاوضواقواعدهايفاخلوضدونالظواهرتقدم

عضببالتلفظمنمينعالهذاانغرياللغوية
املفسرةو املوضحةالبسيطةواملصطلحاتاملفاهيم
اللغويةاخاصياهتبعضإىلالتلميحوكذاللظاهرة
.البسيطة

:الكتايبالتعبريمكون.4
وحدةكلواحدموضوع

أسبوعكلواحدةحصة
املراحللخالمنالتفاعليةالكتابةتدبر
عة،املراجاملسودة،التخطيط،:اآلتية

العرض

:القراءةمكون.5
األسابيعيفوظيفيةنصوص3تقدم

،4عاالسبو يفشعرينصويقدم،3و2و1
خاللالنصوصمجيعدعميتمأنعلى

5األسبوع
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ويشجعهموعهممشر إجنازيفالشروعإىلواملتعلمنياملتعلماتاألستاذيقود
والصورتوالبياانالواثئقخبصوصوآرائهمومالحظاهتمتعليقاهتمتدوينعلى

اإلنتاجىعلحلفزهمومواردهاملشروعملفمنجزءاتكونأنميكناليتوالقصاصات
.حصتنييفاملرحلةهذهأنشطةوتدبراللغوي،

12

:مرحلة تحديد المشروع والتخطيط له

:مشروع الوحدة

::مرحلة إنجاز المشروع

:يدبر مشروع واحد يف كل وحدة دراسية يرتبط مبجاهلا عرب املراحل التالية

تياراخعلىواملتعلمنياملتعلماتاألستاذيساعد
الدراسيةالوحدةمبجالارتباطيفالوحدةمشروعموضوع

حلومراالعملشكلمعهمويناقشعنها،املعربوابالهتمامات
علىزعويو وآلياته،وسائلهووأدواتهالتنفيذوسبلاإلجناز

.لبياانتوااملعلوماتمصادرإىلوحييلهاواألدواراملهاماجملموعات

العرضصيغيعتنو معابلتناوبعملهمحصيلةواملتعلماتاملتعلمونيقدم
املتعلماتلباقياجملاليفسح.(...شفهيعرضخطاطة،وفقعرضمكتوب،تقرير)

.والتحسنيالتجويدهبدفواقرتاحاهتممالحظاهتمإلبداءواملتعلمني

::مرحلة عرض المشروع
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:القراءةمكون.1
للوحدة؛األول الثالثةاألسابيعفيحصصأربعفيواحدوظيفينصيستثمر
وحدة؛كلمنالرابعاألسبوعفيحصصأربعفيواحدشعري نصيستثمر
.المسترسلللنصاألول األربعةاألسابيعمنأسبوعكلمنالخامسةالحصةتخصص

:موجهات منهجية:الرابعللمستوى الزمنيالغالف
مدة الحصة ع 

الحصص
عناصرهــــــــا المكونات

30×1 1
نص سماعي التعبير

الشفهي

30×4 4

وظيفي نص

(1،2،3أسابيع )

أس)نص شعريالقراءة

4)

30×1 1 نص مسترسل

45×1 1 تابيةالكالتطبيقات

1×45الكتابة 1 ابيالتعبير الكت

30×1 1 مشروع الوحدة

30×1 1 تراكيب

الظواهر

اللغوية
30×1 1 صرف وتحويل

30×1 1 إمالء

د390 المجموع

:الشفهيالتواصلمكون.2
:أتييلماتبعاوذلكأسبوعينمدىعل حصتينفيواحدسماعينصباستثمارأنشطهتدبر

واستثمارهومناقشتهالمسموعفهمعل القدرةالمتعلماكتساب:األولاألسبوع
:خاللمنالشفهياإلنتاجإعادة:الثانياالسبوعفي
...جديدنصإنتاجالنص،مواقففيالتوسعاللغوية،وبنياتهالنصأساليبغرارعل النسجـ
يلمفعرضمناظرة،أدوار،لعبعروض،مستديرة،موائدتنظيمطريقعنللتحدثالمجالفسحـ

...قصير

اللغويةالظواهرمكون.3
واالمالءوالتراكيبوالتحويلالصرف:األتيةالعناصراللغويةالظواهرتشمل
القواعدعتفريفياإلغراقدون فاالكتسابوالتلمسالتحسيسمنالظواهربهذهتصريحيتدرج
اللغويةاالستثناءاتورصدالمدروسةاللغوية
غايةالوسيلةمجردوالقواعدالمفاهيمعل التدرب
اإلمالءو والتحويلوالصرفالتراكيبلدروسأساسامنطلقاغالباالوظيفيالقرائيالنصيتخذ
الظاهرةالستكشافمنهمااألول الحصةتخصصحصتين؛مدارعل الواحدةاللغويةالظاهرةتقدم

سلسبشكلالدرسالستثمارتيسيراوذلكوالتطبيق،للتثبيتالثانيةالحصةوتخصصوبنائها،
.لتداولهاأكبرفرصةوإعطاءومرن،

13
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أسبوع؛كلواحدةحصةلهختصص•
فقط؛األوىلالوحدةيفالتفاعليةالكتابةمهاراتعلىللتمرنكتابيةأنشطةختصص•
والتحويلوالتوسيعوالتلخيصالتعليقمهاراتبتوظيف(اإلنشاء)الكتايبالتعبريأنشطةتنجز•

؛(ختيليأوواقعي)املوجهأواحلروالتعبري
معاإلنشائيحريرالتيفاملضامنيووضوحاللغةبسالمةالعنايةإىلواملتعلماتاملتعلمونيوجه•

ومعلنة؛دقيقهومؤشراتمعايريابعتمادمنتجاهتموتقوميذلك،علىتدريبهم
اجملالوفتحهاقررةاملالدراسيةاجملاالتمبضامنيارتباطهاالكتايبالتعبريموضوعاتيفيراعى•

املكتسبة؛التحريرومهاراتواملعجميةاملعرفيةاحلصيلةابستثمارللمتعلم
إىلوحدةمنمون،واملضالشكلمستوىعلىالرابعةالسنةيفإنتاجهااملطلوباملوضوعاتتتدرج•

.ابتدائيوالسادسةاخلامسةالسنتنييفتدرجيياهبااالرتقاءويتمأخرى؛

14

:التطبيقات الكتابية

:مكون الكتابة

::مرحلة إنجاز المشروع

لكتابية؛اللتطبيقاتأسبوعكلواحدةحصةختصص
بعضبطلضابجملالمرتبطقصرينصفيهايعتمد

روسة؛املدللظواهرتبعاابلشكلمجلهأوكلماته
ملاجلأوالكلماتضبطيفالتدرجمبدأيعتمد

التام؛ابلشكلاملختارة
القواعديقلتطبالكتابيةالتمارينيفاجملاليفسح

اللغوية؛
بتوظيفاإلنتاجعلىواملتعلماتاملتعلمونيتدرب

.املدروسةالظواهر
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بطاقة واصفة لبرنامج اللغة العربية للسنتين الخامسة والسادسة  . 1:سةمستجدات السنتني اخلامسة والساد
المكونات الدراسية والغالف الزمني األسبوعي لمادة اللغة العربية. 2.1

توزيع املدد واحلصص عناصرها املكونات

د390 X30 النص الشعري/النص الوظيفي
القراءة

د 30 = 1 X 30 النص المسترسل

د 30 = 1 X 30 النص السماعي التواصل الشفهي

د 30 = 1 X 30 الصرف التحويل

داللغويةالظواهر 30 = 1 X 30 التراكيب

د 30 = 1 X 30 اإلمالء

د 30 = 1 X 30 الشكل والتطبيقات الكتابية
الكتابة

د 60 = 2 X 30 التعبير الكتابي

د 30 = 1 X 30 الوحدةمشروع

ساعات 6 360دقيقة  = املجموع
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ىل ل إتتخذ هاتان السنتان مكانة حامسة من حيث كونهما جماال لتمظهر بناء الكفاية اللغوية النهائية وحمطة إعدادية ملرحلة اإلشهاد واالنتقا

.السلك املوالي، حبيث يتم اعتبار املستويني اخلامس والسادس مرحلة لالستثمار املهارات اللغوية وتثبيتها وإغنائها

.الوظيفية، الشعرية واملسرتسلة: يتم الرتكيز يف هذين املستويني على ثالث أنواع من النصوص القرائية-

: يتم تدبري األنشطة القرائية يف أربع حصص أسبوعيا-

. يستثمر نص وظيفي واحد يف ثالث حصص يف األسابيع الثالثة األوىل للوحدة-

.يستثمر نص شعري واحد يف ثالث حصص يف األسبوع الرابع للوحدة-

.  ختصص احلصة الرابعة من كل أسبوع من األسابيع األربعة للنص املسرتسل-

، إضافة إىل االنسجام بني طبيعة  احلجاجيةاإلخبارية، السردية، الوصفية، التوجيهية، التفسريية و : يراعى طبيعة النصوص الوظيفية-

.  النصوص وخصوصية اجملال

.  يراعى اإلطار املرجعي للتقويم والدعم يف األسبوع اخلامس من الوحدة-

يستثمر الدرس القرائي يف التدريب على اسرتاتيجيات الفهم اخلاصة باملفردات والفهم القرائي، مع الرتكيز على املهارات العليا من  -

... حتليل، تركيب، نقد، تأويل، إبداع، أبداء الرأي

... يستثمر النص الوظيفي على مستوى املعجم واألساليب والظواهر اللغوية-

... يستثمر النص الشعري يف حتقيق األهداف القرائية العامة وتنمية مهارات اإلنشاد والتذوق الفين واألدبي-

... يقدم نص مسرتسل واحد يف الوحدة، يقسم إىل أربعة أجزاء لتنمية مهارات الفهم والتحليل والرتكيب والتقويم-
16

:مكون القراءة

:القراءةمكون موجهات.أ
:مكونات مادة اللغة العربية للسنتني اخلامسة والسادسة . 2
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:مكون القراءة :مكونات مادة اللغة العربية للسنتني اخلامسة والسادسة . 2

:النصوصاختيارمعايير.ب
النص الشعري النص املسترسل النص الوظيفي

لكلواحدشعرينصاعتماد-
الوحدةمبجاليرتبط-وحدة

ليةوقابموسيقيإبيقاعيتميز-
وقيممضامنيعلىيشتمل-لإلنشاد
إنسانية

طبيعةلتبعاالتدرجمننوعايراعي-
...فاملستهدواجملالالشعريالنص

:مراعاةعمالوظيفيالنصمعايريلنفسخيضع-
القابنسبيا،طويلنص:الشكلحيثمن-

.أجزاءأربعةإىلللتجزيء
ثريننصصيغةيفيقدم:املضمونحيثمن-

(...مسرحيةقصة،)أديب
بيبهاوحتللقراءةطويلنفسخلقإىليهدف-

...إليهم

الدراسي؛ابجملاليرتبط-
ردي،سوصفي،إخباري،:الواحدالدراسياملستوىيفيتنوع-

...توجيهي
؛الربجمةاللغويةالظواهريتضمن-
والوجداينوالنفسيالعقليالنموتناسبمعرفيةمضامنييعتمد-
؛واجتماعيةإنسانيةوقيممواقفيروج-
.ةالطويلاحلركاتإالالتامابلشكلالنصوصمجيعضبط-

:مكون التواصل الشفهي :مكونات مادة اللغة العربية للسنتني اخلامسة والسادسة . 2

:الشفهيالتواصلمكون موجهات.أ

.واستثمارهومناقشتهوحتليلهاملسموعفهمعلىالقدرةاملتعلمإكساب:األولاألسبوع-

فسحثمالنص،مواقفيفالتوسعاللغوية،وبنياتهالنصأساليبغرارعلىالنسجخاللمنالشفهياإلنتاجإعادة:الثانياألسبوع-

...أدوارلعبعروض،مستديرة،موائدطريقعنللتحدثاجملال
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:مكون التواصل الشفهي :مكونات مادة اللغة العربية للسنتني اخلامسة والسادسة . 2

:أهداف مكون التواصل الشفهي. ب
.السماعيللنصوالضمنيةالصرحيةاملعانياملتعلمفهم-

.الشخصيبأسلوبهمسعهماإعادة-

اصلويتويناقشيعرب،يلخص،الرئيسية،األفكارالعامة،الفكرةحيدد-

...استدالليوأسلوبمعجميرصيدباستعمالشفهيا

:معايير اختيار النصوص. ج
وثائقية،سردية،إخبارية،وتنويعها،الدراسيالجمالارتباطها-

...حوارية،

كتابيفواملشاهدالصورومعالكفايةمنطوقمعانسجامهامراعاة-

...(ة)املتعلم

:الظواهر اللغويــة :مكونات مادة اللغة العربية للسنتني اخلامسة والسادسة . 2

:الشفهيالتواصلمكون وموجهاتعناصر

.       الصرف والتحويل، الرتاكيب واإلمالء: تشمل الظواهر اللغوية-

يستمر التصريح بها باالنطالق من النص الوظيفي           -

.                 تقدم الظاهرة اللغوية على مدى حصتني، ختصص احلصة األوىل الستكشاف الظاهرة وبنائها واحلصة الثانية للتثبيت والتطبيق-

تتم دراسة الظاهرة اإلمالئية يف السنة اخلامسة على مدى حصتني، مبعدل حصة واحدة يف األسبوع، احلصة األوىل الستكشاف الظاهرة  -

.                واحلصة الثانية للتطبيق

يف السنة السادسة، تقدم الظاهرة اإلمالئية يف حصتني خالل األسبوعني األول والثاني، وختصص حصتا األسبوعني الثالث والرابع لتصفية -

.الصعوبات اإلمالئية أو املشرتكة
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:مكون الكتــابة :مكونات مادة اللغة العربية للسنتني اخلامسة والسادسة . 2

:عناصر وموجهات الكتابة -أ
.الكتابيوالتعبريالكتابيةوالتطبيقاتالشكلالكتابةمكونيتضمن-

عدلمبمتتالنيأسبوعنييفاألنشطةتدبر:الكتابيةوالتطبيقاتالشكل-

رالستثماثانيهماوختصصوالشكلالفهمألنشطةأوالهماختصصحصتني،

.وتوظيفهااللغويةالظواهرأنشطة

ية،والوظيفاإلبداعيةالكتابةمهاراتعلىالتمرنإىليهدف:الكتابيالتعبري-

:يليكماحصصأربعمدىعلىالواحدةاملهارةفتقدم

هلاواإلعدادوالتخطيطمنذجتهااملهارة،تقديم:األوىلاحلصة

.(األوىلاحملاولة)اإلجناز:الثانيةاحلصة

.  املراجعة  وإمتام اإلجناز : احلصة الثالثة

.            تصحيح اإلجنازات وعرضها :  احلصة الرابعة

.األسبوعمناألخرييناليومنييفالكتابيالتعبريحصتاوتربمج

:أهداف مكون الكتابة. ب

ابةالكتطريقعنعنهاوالتعبريأفكاره(ة)املتعلمترمجة-

.الشخصيواإلبداعاحلرة

سرداأوحكياالكتابةأساليبمناملناسباألسلوبتوظيف-

...حواراأو

.عناصرهوحتديدللموضوعتصميموضع-

إدراجمعالرتقيمعالماتواستعمالمنتجهتنظيم-

.املناسبةاالستشهادات
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:مشروع الوحدة :مكونات مادة اللغة العربية للسنتني اخلامسة والسادسة . 2

:مشروع الوحدة عناصر وموجهات -أ

.ياووجدانمهاريامعرفيا،(ة)باملتعلملالرتقاءومنهجيابيداغوجياإطاراباعتباره

.دراسيةوحدةكليفواحدمشروعيدبر-

.الدراسيةالوحدةمبجاليرتبط-

عوالرابالثالثاملستوينيمنهجيةيفسلفااملذكورةللمراحلتبعايدبر-

:ومؤشراتمعايريباعتمادالوحدةمشروعيقوم-

للكاملسندةاملهاموتنفيذاجملموعة،داخلالتفاعلمهاراتتقويم:فرديا

.عضو

.العرضوجبودةالنهائياملنتجوبشكلاملشروعخبطواتااللتزام:مجاعيا

:مشروع الوحدةأهداف مكون . ب

على البحث ( ة)يشجع املتعلم-

واالتصال مبصادر املعلومات  

.     املختلفة

يعمق البحث حول اجملاالت -

الدراسية، وينمي القدرة على االختيار 

والتخطيط

يذكي احلس التعاوني وروح االنتماء  -

... واملبادرة واملسؤولية
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:يلملزيد من التعمق يُرْجى االطالع على املرجع األصلي عرب الرابط التا

https://www.men.gov.ma/Ar/Documents/NCurrPrim29072020.pdf

https://www.men.gov.ma/Ar/Documents/NCurrPrim29072020.pdf

