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مقدمة:
ضمن مسعى مساعدة األساتذة على التعامل مع منهاج اللؽة العربٌة باألسلوب الذي ٌمكنهم

من

فهمه و االجتهاد فً تطبٌقه نقدم إلٌهم هذه الوثٌقة المرافقة للمنهاج التً نتناول فٌها شرح الخطوط العرٌضة
لمنهاج السنة األولى من التعلٌم الثانوي العام و التكنولوجً.
و تحقٌقا لهذا المبدإ ،انصب الشرح على العناصر األساسٌة الواردة فً المنهاج و حرصنا منا على
أن ال ٌحلق الشرح فً آفاق المعارؾ النظرٌة أدعمناه بؤمثلة عملٌة تطبٌقٌة ترفع اللبس عن كل ؼموض و
توضح كل مبهم.
و على العموم ،فإن العناصر التً كانت محل الشرح هً:
أ) المقاربة بالكفاءات:
لما كان المنهاج مبنٌا على المقاربة بالكفاءات ،كان طبٌعٌا أن تتعرض الوثٌقة المرافقة إلى تفصٌل
القول فً هذه المقاربة من حٌث هً مقاربة بٌداؼوجٌا اعتمدت فً بناء المنهاج من منطلق اإلدماج .حٌث ال
مكان للتعلمات المجزأة التً كثٌرا ما أضرت بتكوٌن المتعلمٌن إذ جعلت منهم مستوعبٌن للمنهاج عاجزٌن
عن توظٌؾ مضامٌنه فً حٌاتهم العملٌة.
فالمناهج التربوٌة السابقة المبنٌة على المحتوٌات انطلقت من كون عقل المتعلم مستودعا فارؼا
ٌنبؽً ملإه بكنوز المعرفة بؽض النظر عن جدوى حاجته إلى هذه المعرفة .فً حٌن أن المقاربة بالكفاءات
تقوم على أساس أن قلٌل العلم ٌستعمله العقل خٌر من كثٌر ٌحفظه القلب .حٌث إن العناٌة موجهة إلى فاعلٌة
التعلمات و عملٌتها على صعٌد حٌاة المتعلم .و جدوى ما ٌتعلمه مرهون بما ٌقدر على فعله ال بما ٌقدر على
خزنه.
ب) المقاربة النصٌة:
و قد أوضحنا أهمٌة هذه المقاربة بالنسبة إلى المقاربة بالكفاءات فً كونها رافدا قوٌا ٌمكن المتعلم
من ممارسة كفاءته عن طرٌق تفعٌل مكتسباته حٌث إن النشاطات المقررة فً تدرٌس اللؽة العربٌة تنطلق
من النص .فالنص ٌصبح المحور الربٌس الذي تدور فً فلكه هذه النشاطات خدمة لملكة التعبٌر الكتابً و
الشفوي لدى التلمٌذ.
ج) تقدٌم حصص تدرٌس اللغة العربٌة:
و هنا ،حرصنا على تقدٌم نماذج تطبٌقٌة للحصص المقررة بما رأٌناه كافٌا لتنوٌر درب األستاذ فً
تنشٌط فعله التربوي وفق نمط بٌداؼوجٌا اإلدماج.

د) بٌداغوجٌا المشروع:
1

و قد بٌنا مدى نجوع هذا األسلوب التعلمً فً بناء كفاءات التعلم إذ إن المشارٌع المقررة
فً المنهاج كثٌرا ما تدعو المتعلمٌن إلى البرهنة على قدراتهم المعرفٌة  -الفعلٌة فً إنجاز أعمال فعلٌة.
و قد حرصنا على تقدٌم نموذج تطبٌقً فً تنشٌط حصة مشروع من المشارٌع.

المقاربة بالكفاءات و بناء المنهاج:
2

إن المقاربة بالكفاءات مقاربة بٌداؼوجٌا و قد اعتمدت فً بناء مناهج التعلٌم االبتدابً و المتوسط
و بداللتها ٌتم بناء مناهج التعلٌم الثانوي العام و التكنولوجً.
و من حق األستاذ أن ٌتساءل :لماذا وقع االختٌار على بناء المناهج باعتماد المقاربة بالكفاءات؟
و اإلجابة عن هذا السإال تستلزم إطاللة على الوضع المعرفً فً عصرنا الحاضر .فمن الثابت أن
المعارؾ أخذت تزداد فً هذا العصر بشكل سرٌع ،حٌث إن الخبراء ٌإكدون أن المعارؾ فً شتى المٌادٌن
تتؽٌر كلٌة كل سبع أو خمس سنوات األمر الذي ٌجعل من عالم الٌوم ٌعٌش بحق مرحلة االنفجار المعرفً
فكان لخبراء التربٌة أن أخذوا ٌفكرون فً إعادة بناء الفعل التعلٌمً – التعلمً على مبادئ قابمة على ما هو
أنفع و أفٌد بالنسبة إلى المتعلم و أكثر اقتصادا لوقته .و المتعلم ال ٌستطٌع أن ٌكون

فً مستوى تتبع

هذه المعارؾ المتنامٌة و استفادة أهمها إذا لم ٌكن ٌتوافر على ذكاء ٌرقى إلى فهم مركبات هذا العصر .و
من هنا ،فإن الحدٌث عن المقاربة بالكفاءات هو فً حقٌقة األمر حدٌث عن الذكاء فً مفهومه العام .و إن
هذا التصور ٌدعو – أساسا – إلى العناٌة بشخصٌة المتعلم داخل المجتمع ،و ذلك قصد تؤهٌله بالشكل المالبم
داخل المإسسة التربوٌة؛ حتى ٌتمكن من التكٌؾ السلٌم مع المحٌط المحلً

و العالمً .هذا التكٌؾ الذي

ٌتطلب درجة معٌنة من التحكم فً مستوى من الكفاءات و فً عدد منها .إال أن عملٌة التمكن من مستوى
محدد من اإلتقان للكفاءات المطلوبة ،ال ٌعنً بالضرورة بلوغ الؽاٌة المنشودة ،ذلك أن مستوى كفاءة فً
فترة زمانٌة ما ،قد ٌصبح فً فترة الحقة ؼٌر مساٌر لمتطلبات التكٌؾ؛ و لذلك فإن عملٌة استمرارٌة تحٌٌن
مستوى الكفاءات ،عن طرٌق التكوٌن المستمر ،تعد

من األمور الضرورٌة لضمان مسؤلة قدرة

اإلنسان على التكٌؾ داخل المحٌط الذي ٌتفاعل معه.
و الكفاءات باعتبارها وسٌلة أساسٌة للتكٌؾ مع المحٌط المحلً و العالمً ،تعتبر فً عصرنا
الراهن محط اهتمام جمٌع المإسسات التربوٌة و التعلٌمٌة ،خاصة و أن المنافسة بٌن مختلؾ المجتمعات،
أصبحت تفرض من خالل منطقها أن الرابح فً هذه المنافسة هو ذلك الشخص أو المجتمع المتمكن
من المستوٌات العلٌا من الكفاءات.
و بنظر فاحص إلى بناء البرامج التعلٌمٌة السابقةٌ ،مكن أن نالحظ دون عناء بؤن هذه البرامج مثقلة
بمعارؾ ؼٌر ضرورٌة للحٌاة فً مجملها و ال تسمح لحاملها أن ٌتدبر أمره فً الحٌاة العملٌة .فكان البد من
التفكٌر فً مقاربة بٌداؼوجٌا تساٌر مستجدات العصر.
و على العمومٌ ،مكن تحدٌد خصابص المقاربة بالكفاءات فٌما ٌؤتً:
 النظر إلى الحٌاة من منظور عملً. التخفٌؾ من محتوٌات المواد الدراسٌة باالقتصار على الجانب العملً منها. تفعٌل المحتوٌات و المواد التعلمٌة فً المدرسة و فً الحٌاة. -السعً إلى تثمٌن المعارؾ المدرسٌة و جعلها صالحة لالستعمال فً مختلؾ مواقؾ الحٌاة.
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 جعل المتعلمٌن فً قلب العملٌة التعلٌمٌة – التعلمٌة – بدفعهم إلى بناء تعلماتهم بؤنفسهم عن طرٌق حسنالتوجٌه إلى استثمار مكتسباتهم.
و ما ٌجدر ذكره أن التكوٌن المتمحور حول المقاربة بالكفاءات طموح ،ألنه ٌستدعً القدرة
على استعمال المعارؾ المكتسبة بفاعلٌة ،فمن وجهة نظر الجانب التعلمً ٌشكل اكتساب الكفاءات تحدٌا
أكبر من اكتساب المعارؾ .مع العلم أن الكفاءة ذات مستوى أعلى من المهارات و المعارؾ .هذه المهارات
و المعارؾ التً تشكل روافد بناء الكفاءة.
و إن الكفاءة تإدى

فً إطار وضعٌة اندماجٌة ذات داللة ،و إن هذه الوضعٌة االندماجٌة تسمح

للتلمٌذ أن ٌبرهن بؤنه قادر على تسخٌر مختلؾ مكتسباته بصورة فعالة و إجرابٌة ،و من ثمة تعطً للعملٌة
التعلمٌة معنى خاصا.
و لعل هذا الكالم ٌقود إلى الحدٌث عن عالقة المقاربة بالكفاءات بالعملٌة التعلمٌة .و هنا ٌمكن القول
بؤن المقاربة بالكفاءات تسهم فً ترقٌة العملٌة التعلمٌة ،و هذه الترقٌة تتحدد أساسا فً ثالثة مستوٌات هً:
 إضفاء داللة على التعلمات :و ذلك بتحدٌد أبعادها عن طرٌق جعل المعارؾ النظرٌة روافد مادٌة تساعدالمتعلم بفاعلٌة فً حٌاته المدرسٌة و العابلٌة أو فً حٌاته المقبلة عندما ٌبلػ سن الرشد ،حٌث ٌدخل الحٌاة
سواء بوصفه عامال أو مواطنا.
مثال :التلمٌذ ٌتعلم الكتابة ،و ٌزداد اهتمامه بتعلمها عندما ٌوضع فعل الكتابة فً السٌاق الداللً له مثل كتابة
رسالة للتواصل مع اآلخرٌن فً مختلؾ شإون الحٌاة .و هنا ٌدرك المتعلم بؤن تعلم الكتابة ٌكتسً معنى فً
حٌاته.
 جعل أشكال التعلم أكثر فاعلٌة :بتثمٌن المعارؾ المدرسٌة و جعلها صالحة لالستعمال فً مختلؾ مواقؾالحٌاة ،فتكون المكتسبات أكثر ارتباطا فٌما بٌنها و أكثر وضوحا ،و ٌكون االهتمام منصبا على األهم دون
المهم .و لعل هذا ما جعل أحد المربٌن ٌطلق على المقاربة بالكفاءات تسمٌة "بٌداؼوجٌا األهم

و ترك

المهم".
 بناء التعلمات الداخلٌة :إن جعل مختلؾ مكتسبات التالمٌذ فً وضعٌة تناسق تدرٌجً و توظٌؾ متصل وفً وضعٌات ذات داللة؛ فكل هذا ٌجعل هذه المكتسبات تجاوز إطار القسم البٌداؼوجً أو الموسم الدراسً
إلى بناء – داخلٌا – لدى المتعلم نظام أكثر شمولٌة و ثراء .فمن سنة إلى أخرى و من طور

إلى آخر

ٌعاد استؽالل المكتسبات المتراكمة تدرٌجٌا و توضع هذه المكتسبات فً خدمة كفاءات أكثر تعقٌدا.
و بهذا تسهم المقاربة بالكفاءات فً بناء التعلمات الداخلٌة و تؤسٌسها وبالتالً فً صنع المتعلم
الكؾء.

تحقٌق الكفاءة فً الحقل التربوي:
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إن تحقٌق الكفاءة لدى الفرد ٌتطلب أن ٌتوافر على مكتسبات (معارؾ ،معارؾ فعلٌة ،طرابق،
مواقؾ )...و لكن األهم من هذه المكتسبات أن ٌقدر على تسخٌرها و تجنٌدها بصورة فعلٌة لمعالجة وضعٌة
مشكلة معٌنة .ألن الكفاءة تعنً بالنسبة إلى الفرد إمكانٌة تسخٌر مجموعات مندمجة من القدرات و
عن

اإلمكانات بهدؾ معالجة وضعٌة مشكلة تنتمً إلى وضعٌات ذات مجال واحد .و عند الحدٌث
الكفاءات فإن ذلك ٌفترض اإلشارة إلى:
-

الموارد و اإلمكانات التً ٌتوافر علٌها المتعلم مثل المعار ؾ و المعارؾ الفعلٌة و المعارؾ

السلوكٌة التً ٌدعى التلمٌذ إلى تسخٌرها أمام وضعٌة معٌنة.
-

الوضعٌات التً ٌدعى فٌها التلمٌذ إلى تسخٌر موارده و إمكاناته .و إن المقصود بالموارد بالنسبة

إلى اللؽة العربٌة هً:
 المعارؾ – أي – التحكم فً لؽة التعبٌر.
 المعارؾ – الفعلٌة :صوغ األسبلة ،اإلجابة عن األسبلة ،حسن توظٌؾ أزمنة األفعال ،استعمال عالمات
الترقٌم حسب مقتضٌات المقام ،االستعمال الصحٌح للتراكٌب النحوٌة و الصٌػ الصرفٌة

و أدوات

الربط و التسلسل فً بناء األفكار .الرسم الصحٌح لقواعد اإلمالء ،التعلٌل المنطقً للموقؾ.
 المعارؾ السلوكٌة :وضوح الكتابة ،حسن الخط ،التنظٌم فً عرض األفكار...
و هذه الموارد و القدرات ٌستقٌها المتعلم من مخزون مادته التعلمٌة فً المدرسة .سواء كان مخزون
هذه المادة قد تم بالطرٌقة التقلٌدٌة أو انطالقا من وضعٌات مشكلة تعلٌمٌة حٌث ٌكون المتعلم محور الفعل
التعلمً.
مع العلم أن تحقق الكفاءة مرتبط بوضعٌات – مشكلة ذات المجال الواحد .و هً مجموع وضعٌات
مستهدفة «  Situations » ciblesالتً تشكل كل واحدة على حدة مجاال لممارسة الكفاءة .تكون هذه
الوضعٌات ذات مستوى متقارب من حٌث الصعوبة و تخدم تحقٌق الكفاءة المحددة سلفا.
و إذن فالبد من كلمة عن مفهوم الوضعٌة المستهدفة «  .Situation » cibleإن الوضعٌة
المستهدفة هً – أوال – انعكاس للكفاءة التً نرٌد من المتعلم أن ٌتحكم فٌها و ٌمكن اعتبارها مناسبة ٌقٌم
المتعلم من خاللها مدى كفاءته.

و على العموم ،إن الوضعٌات المستهدفة هً وضعٌات مشكلة معقدة .و زٌادة فً اإلٌضاح نتوقؾ
للحدٌث عن طبٌعة الوضعٌات – المشكلة.

 -الوضعٌات المشكلة:
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بادئ ذي بدء ،إن الوضعٌة – المشكلة وضعٌة تعلمٌة .أي بوساطتها تتم التعلمات ،إنها وضعٌة
بٌداؼوجٌة تسمح ببناء المعارؾ و إنها أخٌرا عملٌة شاملة ،معقدة و ذات داللة .و إذن فما المراد من هذه
النعوت المسندة إلى الوضعٌة المشكلة؟

 الوضعٌة المشكلة عملٌة شاملة:ألنها تنطلق من معطٌات و سٌاق لتحقق هدفا ،و هً تنجز فً ظل تظافر جملة من النشاطات
و الطرابق و العملٌات .و قد تتجزأ إلى عدة أجزاء أو عناصر.

 الوضعٌة المشكلة عملٌة معقدة:ألنها تتطلب معارؾ متعددة منها المعارؾ العلمٌة والمعارؾ العملٌة و المعارؾ المشروطة .إنها
تقدم للتلمٌذ إشكاال معرفٌا لٌس بالضرورة أن ٌصل إلى حله ،فهً تضع المتعلم أمام تحد فً متناوله بحٌث
ٌمكنه تخطٌه ألنه فعلً و قابل لإلنجاز.
تصاغ الوضعٌة المشكلة بداللة تؽطٌتها لهدؾ أو لعدة أهداؾ من المنهاج ،فهً مهٌكلة على صعٌد
المخطط التعلٌمً ألنها مبنٌة من منطلق تعلمات مدققة.

 الوضعٌة المشكلة ذات داللة:إنها ذات داللة بالنسبة إلى التلمٌذ ألنها تدعوه إلى تفعٌل مكتسبات ٌتوافر علٌها و هً ذات عالقة
مع واقعه المدرسً.
فهً وضعٌة فعلٌة تستهدؾ منتوجا ٌتطلب تحقٌقه استعمال معارؾ ،تقنٌات ،استراتٌجٌات
طرابق متعددة تإدي إلى الحل المطلوب.

خصائص الوضعٌة المشكلة:
-

تشتمل على معطٌات أولٌة تحدد سٌاق الوضعٌة ،و تكون هذه المعطٌات مفٌدة لحل المشكلة.

-

تتوافر على ؼرض تحققه (و هو ؼرض ٌختلؾ عن الهدؾ التعلٌمً) و هذا الؽرض بدوره ٌفسر
تسخٌر المعارؾ و تنظٌمها.

-

تسعى إلى تجاوز الصعوبات و العراقٌل؛ و هذه الصعوبات و العراقٌل تتطلب إعادة تنظٌم
المعارؾ الداخلٌة التً بدورها تدفع التلمٌذ إلى إٌجاد وسابل أخرى لتخطً هذه الصعوبات األمر
الذي ٌجعل المتعلم فً وضعٌة تعلم.
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و

-

تدفع المتعلم إلى إجراء بحث معرفً ثري و متنوع لمعرفة طرٌقة األسلوب الذي ٌجب اتخاذه
للوصول إلى الحل.

ممٌزات الوضعٌة المشكلة:
-

تسمح للمتعلمٌن بإنجاز تعلمات فعلٌة و ذلك بجعلهم محور العملٌة التعلمٌة.

-

تجعل من المتعلمٌن الفاعلٌن دون سواهم للعمل المنوط بهم باالعتماد على معارفهم الخاصة و
ذكابهم.

الوضعٌة المشكلة التعلٌمٌة و الوضعٌة "المستهدفة" أي فرق؟
لقد تحدثنا عن الوضعٌة المشكلة و عن الوضعٌة المستهدفة فً الحقل البٌداؼوجً .و عملنا على
تبٌان خصابص كل منهما .و اآلن نعمد إلى إبراز مظاهر الفرق بٌنهما زٌادة فً التوضٌح و رفعا لكل لبس.
الوضعٌة المستهدفة

الوضعٌة المشكلة التعلٌمٌة

« Situation » cible

Situation – problème didactique

 تعلم التلمٌذ إدماج مكتسباته.

 تٌسر السبٌل إلى تعلمات جدٌدة (معارؾ،

 تبٌن مدى كفاءته.

معارؾ فعلٌة)

 إنجاز األعمال ٌتم بشكل فردي بصورة

 إنجاز األعمال تتم عن طرٌق األفواج

خاصة.

أو جماعة.

 مجال لتعلم اإلدماج حٌث إن المعارؾ

 الدقة فً التعلمات
 بعض المعارؾ و المعارؾ الفعلٌة جدٌدة

و المعارؾ الفعلٌة قد درست و أصبحت
من مكتسبات المتعلم.
 الوضعٌة قرٌبة من وضعٌة فعلٌة معٌشة.

 الوضعٌة بنٌت ألؼراض بٌداؼوجٌة.

و على العموم ،إن الوضعٌة المستهدفة تحتل مركز ثقل المقاربة بالكفاءات فً المجال البٌداؼوجً،
حٌث إنها:
-

تسمح للتلمٌذ بؤن ٌتعلم إدماج مكتسباته ،و لهذا تسمى الوضعٌة المستهدفة بوضعٌة اإلدماج أو
بوضعٌة تعلم اإلدماج.

-

تسمح للتلمٌذ بتقوٌم مكتسباته .و تكون الوضعٌة المستهدفة حٌنبذ دالة على وضعٌة تقوٌم.
و بعد هذا كله ،نصل إلى الحدٌث عن مفهوم التلمٌذ الكؾء.
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مفهوم التلمٌذ الكفء:
إن التلمٌذ الكؾء هو ذلك التلمٌذ الذي ٌتمكن من توظٌؾ مختلؾ المعارؾ والقدرات توظٌفا داللٌا
فً وضعٌات معٌنة.
فالتلمٌذ الذي حصل على كفاءة فً الكتابة لٌس هو ذلك التلمٌذ الذي ٌكتب نصوصا بترصٌص
الكلمات و إنما هو التلمٌذ الذي ٌكتب نصوصا ذات معان لٌتمكن من التواصل مع اآلخرٌن.
و من باب إٌضاح القصد جدٌر بالذكر القول :لٌس معنى الكفاءة فً الحساب أن ٌعرؾ التلمٌذ
عملٌات الجمع و الطرح والقسمة ،و لكن التلمٌذ الكؾء فً الحساب هو الذي ٌتمكن من حل مسابل حسابٌة
بتحدٌد العملٌات المناسبة لهذا الحل.
و التلمٌذ الذي اكتسب عددا كبٌرا من المعارؾ ذات صلة بآداب اللؽة – مثال – و عجز

عن

تطبٌق هذه المعارؾ فً كتابة خطبة بمناسبة معٌنة لٌس بكؾء.
و مهما ٌكن من أمر ،فالممارسة للكفاءة تحدث – ال محالة – فً وضعٌة إدماجٌة ذات داللة.
و التلمٌذ الذي حصّل كفاءة ماٌ ،كون قد حصّل على قوة للتحرك بصورة إٌجابٌة فً الحٌاة
االجتماعٌة .و معنى ذلك أن الكفاءة تحمل فً طٌاتها داللة بالنسبة إلى المتعلم .هذه الداللة هً التً تسمح
للمتعلم بتوظٌؾ جملة من المكتسبات أو التعلمات لإلنتاج أو القٌام بعمل أو لحل مشكلة مطروحة فً نشاطه
المدرسً أو فً حٌاته الٌومٌة.

مركبات الكفاءة:
إن مركبات الكفاءة ثالثة هً:
 المحتوى ).(contenu القدرة (.)capacité الوضعٌة ( )situationو نعنً بها الوضعٌة – المشكلة.فً سٌاق الحدٌث عن الكفاءة ورد ذكر مصطلحً "الداللة" و "إدماج المكتسبات" و إذن ،البد
من التعرٌؾ بهذٌن المصطلحٌن تٌسٌرا لإلحاطة بفهم المقاربة بالكفاءات فً الحقل البٌداؼوجً.

أ) مفهوم الداللٌة فً وضعٌة التعلم:
إن الوضعٌة ذات الداللة ( )La situation significativeهً الوضعٌة التً توظؾ موارد
و إمكانات المتعلم ،هً الوضعٌة التً تجعل هذا المتعلم فً موقع عمل ،و إنها أخٌرا وضعٌة تضفً معنى
على المادة التعلمٌة.
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و على العموم ،تكون "الوضعٌة" ذات داللة:
 إذا كانت تجعل التلمٌذ ٌسخر معارفه فً معالجة واقعه المعٌش. إذا كان ٌشعر بفاعلٌتها و جدواها فً عالج عمل معقد. إذا كانت تسمح للتلم ٌذ بؤن ٌقٌس الفرق بٌن ما ٌعلم من أجل إٌجاد حل لوضعٌة معقدة و بٌن ما الٌعلم.
 -إذا كانت تسمح بتفعٌل مختلؾ المواد مجتمعة فً حل مشاكل معقدة.

ب) مفهوم إدماج المكتسبات:
عند استعمال مصطلح "اإلدماج" قد ٌنصرؾ الذهن مباشرة إلى عالم اإلنسان .حٌث كثٌرا ما نسمع
تعابٌر من نوع "االندماج الثقافً"" ،االندماج العرقً" ،أو االندماج فٌما بٌن األجٌال ،و كل هذه التعابٌر تدل
على التداخل و االختالط و التعاٌش و االنسجام.
ؼٌر أن مفهوم اإلدماج من حٌث التعرٌؾ العام – هو عملٌة نجعل بوساطتها مختلؾ العناصر
المتفككة عناصر مترابطة و ذلك من أجل توظٌفها بشكل واضح و منسجم لتحقٌق مسعى معٌن.
أما فً الحقل البٌداؼوجً ،فإن مفهوم "اإلدماج" ٌندرج ضمن عملٌة توظٌؾ المتعلم بشكل متصل
مختلؾ المكتسبات المدرسٌة لعالج وضعٌة ذات داللة.

الكفاءات و الوضعٌات المستهدفة

(« :)Compétences et situations » cibles

تإدي الوضعٌات المستهدفة فً المقاربة بالكفاءات دورا أساسٌا حٌث إن هذه الوضعٌات تشكل سبب
وجود هذه المقاربة ،إذ إن من خالل وضعٌات فعلٌة تظهر أهمٌة الكفاءات.
هذه الوضعٌات الفعلٌة هً فً حقٌقة األمر مجال لممارسة كفاءة التلمٌذ و تقٌٌمها ،إذ إن

من

خالل هذه الوضعٌات ٌتم تحدٌد مدى كفاءة التلمٌذ.
و ٌمكن تلخٌص ما تقدم بما ٌؤتً:
المدرسة

الحٌاة

الحٌاة

الحٌاة تتطلب أن ٌكون التلمٌذ لالستجابة لهذا المطلب ،تحضر بما أن المدرسة استطاعت أن
كؾءًاٌ .عنً أن ٌكون قادرا المدرسة التلمٌذ لٌتمكن من حل تجعل التلمٌذ كؾءًا ،حٌنبذ ٌمكنه
على معالجة وضعٌات فعلٌة وضعٌات فعلٌة و بداللة قدرته مواجهة
و حلها.

على حل هذه الوضعٌات تكون فً الحٌاة.
كفاءته.
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وضعٌات

فعلٌة

مفهوم التعلم من منظور المقاربة بالكفاءات:
من منظور المقاربة بالكفاءات هناك نوعان من التعلم:
 التعلمات الدقٌقة المتعلقة بالموارد و هً :المعارؾ ،المعارؾ الفعلٌة و المعارؾ السلوكٌة. -نشاطات اإلدماج و التقٌٌم التكوٌنً.

أ) التعلمات المتعلقة بالمعارف و المعارف الفعلٌة والمعارف السلوكٌة:
فً المقاربة بالكفاءات ،تبقى المعارؾ و المعارؾ الفعلٌة و المعارؾ السلوكٌة موضوع التعلمات
الدقٌقة حسب الطرابق البٌداؼوجٌة الناجعة ولكن وفق ما ٌؤتً:
 إٌثار تنمٌة المعارؾ و المعارؾ الفعلٌة و المعارؾ السلوكٌة المتعلقة بالكفاءة المحددة. أما المعارؾ والمعارؾ الفعلٌة ذات صلة بكفاءة اإلتقان فال ٌتطرق إلٌها إال بعد تحكم التالمٌذفً مجموع الكفاءات المرسومة.
 نحاول – فً حدود اإلمكان – أن نجعل هذه التعلمات ذات داللة بؤن نبٌن للتالمٌذ جدوى تدرٌسهامع تدرٌبهم على إدماجها فٌما بٌنها بالتدرج.

ب) نشاطات اإلدماج:
و األمر ٌتعلق هنا بتدرٌب التلمٌذ على تجنٌد و تسخٌر موارده و إمكاناته فً وضعٌات معقدة.

و

سنفصل القول فً هذه النشاطات عند التطرق إلى التقٌٌم فً ظل المقاربة بالكفاءات.

الهدف الختامً المندمج ):(L’objectif terminal d’intégration
الهدؾ الختامً المندمج كفاءة مكبرة ) (Macro-compétenceو مثل كل كفاءة؛ فإن هذه الكفاءة
الم كبرة تحدث فً وضعٌة مندمجة وكلمة "ختامً" تدل على الفترة الزمنٌة التً ٌصبح فٌها المتعلم ٌتحكم
فً المادة التعلمٌة ،و قد تمتد هذه الفترة الزمنٌة إلى سنة دراسٌة أو طور دراسً (أنظر الفصل الخاص
بالتقٌٌم فً ظل المقاربة بالكفاءات).
و على العموم لقد حاولنا من خالل ما تقدم أن نلقً الضوء على المقاربة بالكفاءات من حٌث هً
مسعى بٌداؼوجً اعتمد فً بناء المناهج ،و ذلك بما ٌقرب مفهومها و خصابصها من أذهان األساتذة حتى
ٌتمكنوا من التعامل مع الفعل البٌداؼوجً وفق رإٌة جدٌدة مبنٌة على الداللٌة و اإلدماج.
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و لما كانت األشٌاء بالمقارنة تتضح و تتبٌن ،نعمد إلى تقدٌم الجدول اآلتً الذي ٌمٌز خصابص
المقاربة بالكفاءات عن البٌداؼوجٌا التراكمٌة و عن بٌداؼوجٌا األهداؾ حتى تزداد معرفة األستاذ أكثر
بؤسس المقاربة بالكفاءات.

مقارنة بٌن بٌداؼوجٌا تبلٌػ المحتوٌات و بٌداؼوجٌا الكفاءات

ب) بٌداؼوجٌة الكفاءات

أ) بٌداؼوجٌة تبلٌػ المحتوٌات

11

.1
.2
.3
.4
.5
.6

المعلم مالك المعرفة ٌنظمها و ٌقدمها
للتالمٌذ.
التلمٌذ ٌكتسب المعرفة و ٌستهلك
المقررات.
ٌرتبط المحتوى بكنوز المعرفة
المتوافرة المخزونة فً الكتب
و الوثابق.
و المراجع
عقل التلمٌذ مستودع فارغ ٌنبؽً
ملإه بكنوز هذه المعرفة.
فً طرٌقة التدرٌس:
 المعلم عارؾ و التلمٌذ جاهل.
 المعلم متكلم و التلمٌذ سامع.
المعلم منتج و التلمٌذ مستهلك.

 .1المعلم منشط ،موجه.
 .2التلمٌذ مسهم فعال فً بناء معارفه بمختلؾ
أنواعها.
 .3المحتوٌات تحددها الكفاءة التً ٌؤمل
المدرس تحقٌقها.
 .4التلمٌذ ٌعمد إلى البحث و االكتشاؾ.
.5
.6

 .7وسٌلة التعلٌم تكاد تقتصر على
الكتاب المدرسً.

.7

 .8التقٌٌم ٌكاد ٌنحصر فً امتحانات
مبنٌة على قٌاس الحجم المعرفً
المخزون فً ذاكرة المتعلم.
 .9ترتكز على منطق التعلٌم.
 .11التلمٌذ مستقبل للمعارؾ و خزان لها.
 .11البرنامج مبنً على أساس المحتوٌات.

.8

فً طرٌقة التدرٌس :التالمٌذ بصدد اكتساب
قدرات و مهارات ،و معارؾ ومعارؾ
فعلٌة و سلوكٌة بمساعدة المدرس.
تتعدد الوسابل و األدوات كما تتعدد معاٌٌر
اختٌارها و توظٌفها.
التقٌٌم ٌتصؾ بالشمولٌة و ال ٌنحصر
فً المعارؾ وحدها بل ٌتعداها إلى
المعارؾ الفعلٌة و السلوكٌة ،بتوظٌؾ
قدرات المتعلم و مهاراته.
ترتكز على منطق التعلم.

 .9التلميذ محور التعلم.
.11البزنامج مبني على أساس الكفاءات.

مقارنة بٌن التكوٌن باألهداؾ و التكوٌن بالكفاءات

الموضوع

التكوٌن باألهداؾ )(F.P.O
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التكوٌن بالكفاءات )(F.P.C

ٌ -رتكز – خصوصا – على

ٌ -ركز – خصوصا – على المعارؾ

المعارؾ.

التعلم

الفعلٌة.

 -مقاصد التعلم فً ؼاٌة الوضوح.

 - -مقاصد التعلم شاملة و أقل وضوحا.

 -التعلم مجزأ (األهداؾ ؼٌر

 - -التعلم مندمج (معارؾ ،مهارت ،قدرات).

مندمجة).

-

 - -جد متؤثر بالسٌكولوجٌا السلوكٌة.

- -

-

جد

متؤثر

بالسٌكولوجٌا

المعرفٌة

)(P. Cognitive

ٌ - -عتمد فً تطوره على التمارٌن

ٌ - -عتمد فً تطوره على األنشطة التطبٌقٌة.

النظرٌة.
ٌ - -درك بصعوبة تحقٌق النتٌجة لكونها

ٌ -درك بسهولة تحقٌق األهداؾ.

تتصؾ بالشمولٌة.
التلمٌذ

ٌ -ندفع إلى النشاط بحافز خارجً.

ٌ - -ندفع إلى النشاط بحافز داخلً.

ٌ -رتكز على تعلٌمات واضحة

 ٌ -رتكز على تعلٌمات عامة تساعد علىالمبادرة.

تساعد على إنجاز الفعل.
 -تظهر أهمٌة التعلٌم التلقٌنً.

 ظهور أهمٌة التعلٌم ذي العناصر المتبادلةالتؤثٌرٌ( .رتكز على أنشطة التعلم و التقٌٌم

التعلٌم

التكوٌنً).
 -المٌل إلى التحلٌل.

 -المٌل إلى الشمولٌة.

 -تخطٌط أنشطة التعلٌم ،أوال بداللة

 تخطٌط أنشطة التعلٌم بداللة الكفاءات ثمبداللة محتوى المادة.

األهداؾ ثم بداللة محتوى المادة.
 -حجم التقٌٌم أقل سعة.

 -حجم التقٌٌم أكثر سعة.

 -عملٌة القٌاس موضوعٌة.

 عملٌة القٌاس نسبٌة (تتضمن إصدارحكم).

 فً بعض األحٌان ٌحدث شق بٌنالتقٌٌم

التعلم و التقٌٌم.
 -التقٌٌم ٌحدث بصوغ أسبلة

 البحث عن اإلدماج بٌن التعلٌم و التعلمالتقٌٌم.

و

أحٌانا عن طرٌق المشروع.
 التقٌٌم معٌاري :المقارنة بٌنالتالمٌذ.
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ٌ -حدث التقٌٌم عن طرٌق فعل مندمج.

و

 -المٌل إلى الكمٌة.

 - -التقٌٌم مقٌاسً :مقارنة النتابج بمقاٌٌس

 البحث عن فاعلٌة المحتوى (تؽطٌةمجموع محتوى المادة).

النجاح.
 -المٌل إلى النوعٌة.

ٌ -عرِّ ؾ بالنتابج بداللة األهداؾ.

 انتقاء المحتوى .البحث عن إدماجالكفاءات.
 ٌعرؾ بدرجة التحكم فً الكفاءاتاستراتٌجٌة التعلم.

المقاربة النصٌة:
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المقاربة النصٌة – من منظور بٌداؼوجً – مقاربة تعلٌمٌة تهتم بدراسة بنٌة النص و نظامه ،حٌث
تتوجه العناٌة إلى مستوى النص ككل ،و لٌس إلى دراسة الجملة .إذ إن تعلم اللؽة هو التعامل معها من حٌث
هً خطاب متناسق األجزاء ،منسجم العناصر .و من ثم تنصب العناٌة على ظاهرة االتساق

و االنسجام

التً تجعل النص ؼٌر متوقؾ على مجموعة متتابعة من الجمل ،بل تتعدى ذلك إلى محاولة رصد كل
الشروط المساعدة على إنتاج نص محكم البناء ،متوافق المعنى.
لقد تمكن التلمٌذ من معرفة أنماط النصوص فً مرحلة التعلٌم المتوسط و تدرب عموما على فهم
النصوص و تقنٌات الكتابة فً مختلؾ األنماط.
و فً بداٌة هذه المرحلة من التعلٌم الثانويٌ ،نصب االهتمام على تعزٌز التعلمات السابقة
فً مجال التعامل مع النص مع السعً إلى تعمٌقها وفق ما ٌسمح به المستوى الفكري للمتعلم.
إن النص مجموعة من الجمل المترابطة ،فهو منتوج ،مترابط ،متسق و منسجم و لٌس تتابعا
عشوابٌا لأللفاظ ،و الجمل و األفعال الكالمٌة؛ و إنما هو تتابع للجمل تستند فٌه الجملة الالحقة على الجملة
السابقة .و حتى ٌتحقق ذلك البد من وجود روابط بٌن هذه الجمل ،و هذا ٌتطلب ارتباط عناصر ببعضها –
أي الجمل  -؛ و هذا ما ٌوصل إلى بناء نسٌج النص .و كل نص له نسٌج ٌمٌزه عما هو ؼٌر نص،

و

هذا النسٌج ٌنتج من العالقة االتساقٌة بٌن عنصر و آخر ،و مفهوم النسٌج باعتباره عالقة اتساقٌة ٌفتح مجال
الكالم عن الروابط .و لكن قبل ذلك ٌجب التطرق إلى ماهٌة االتساق.
ذكرنا منذ قلٌل أن المقاربة النصٌة ترتكز على أساس االنطالق من النص ال الجملة ،ؼٌر أن ذلك ال
ٌتم إال عند التحكم فً آلٌات تناسق أجزابه و ترابطها ،و بالتالً التمكن من القدرة على إنتاج النص،

و

على هذا األساس ٌقصد باالتساق ذلك التماسك الشدٌد بٌن األجزاء المشكلة لنص ما.
و إذن ٌتناول االتساق الكٌفٌة التً ٌتم بها تآلؾ الجمل لضمان تطور النص ،و ٌتجلى ذلك فً قدرة
المتعلم على إنتاج نص متسق .فالنص – عموما – كلٌة تحده مجموعة من الحدود تسمح لنا أن ندركه
بصفته كال مترابطا بفعل العالقات النحوٌة التركٌبٌة التً تسوده .و كذلك باستعمال أسالٌب اإلحالة و
ضروب العابد و الروابط المختلفة ،على أن النص ال ٌكون مترابطا فحسب بل ٌنبؽً أن ٌتصؾ باالتساق
الذي ٌعد من الشروط األساسٌة لب ناء نصٌة المعنى ،و ٌنتج هذا االتساق باستعمال النظابر الداللٌة .و إذن
فمفهوم االتساق داللً إذ أنه ٌحٌل إلى العالقات المعنوٌة القابمة داخل النص و التً تحدده من حٌث هو
نص ،و لكن لٌس معنى هذا أن نتوقؾ عند المحتوى الداللً (المعانً) فحسب ،بل ٌتم االتساق كذلك على
المستوى النحوي المعجمً (األشكال) و الصوت و الكتابة (التعبٌر).
هذا ،و الالفت للنظر أنه ال ٌتم انسجام نص ما إال إذا كان متسقا ،فعندما نقرأ نصا خالٌا
من عناصر االتساق كالروابط – مثال – فهذا ٌدل على عدم تحكم صاحبه فً آلٌات تشكٌل النص مثل
القواعد النحوٌة التً تجعله ٌوظؾ العناصر التً تراعً تناسق النص و انسجامه.
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و إذن ال ٌمكن أن نتصور نصا منسجما دون أن ٌكون متسقا و بهذا المعنى ٌكون االتساق شرطا
ضرورٌا لالنسجام.
على أن االنسجام هو نظرة شاملة تضع فً الحسبان مقاربة النص فً بنٌته الداللٌة و الشكلٌة .بٌنما
ٌقوم االتساق على الصٌؽة التً ٌتم بوساطتها التركٌب أو الربط فٌما بٌن الجمل أو أقسامها.
فاالتساق بذلك ٌتعلق على وجه الخصوص باألسالٌب المعتمدة إلحالل الربط فٌما بٌن المعلومات
السابق تقدٌمها (المعلومات السابقة) و تلك الجدٌدة.
و من باب الزٌادة فً اإلٌضاح ،نورد فٌما ٌؤتً بعض مظاهر االتساق و االنسجام التً تتخلل
النصوص و تعترٌها و ذلك لٌستؤنس بها األستاذ فً الدراسة و التحلٌل.

أ) من مظاهر االتساق:
 )1الضمٌر :و ٌتعلق بعودته على سٌاق قبلً.
مثال :كان خالد بن الولٌد إذا سار ،سار النصر تحت لوابه.
 )2التعرٌؾ :و ٌتحقق باالنتقال من النكرة إلى المعرفة.
مثال :و أشار إلى وردة فً البستان ،ثم اقترب منها ،فحركها برفق ،فتحركت الوردة.
 )3االعتماد على موجود لؽوي للوصول إلى ؼٌر موجود:
مثال :أما الموسوعة العالمٌة فقد تركها األب البنه األكبر محمد ،بٌنما ظفر علً بمجموعة والده
القصصٌة.
فالسٌاق "بٌنما ظفر علً بمجموعة والده القصصٌة" ٌجعل القارئ ٌستنتج أن علًٌا ابن هذا األب مثل
محمد ،و السٌاق "ابنه األكبر" ٌوصل إلى أن لهذا األب أكثر من ولد.
 )4ربط السابق بالالحق :و ذلك تحقٌقا للعالقة القابمة بٌنهما.
مثل :شراء النفوس باإلحسان خٌر من بٌعها بالعدوان.
فالتعبٌر السابق "شراء النفوس باإلحسان" مرتبط بالتعبٌر الالحق "خٌر من بٌعها بالعدوان"
الرابط هو خبر المبتدإ "خٌر".
 )5إضافة ما هو جدٌد لما هو قدٌم (و العنصر الرابط هو العنصر القدٌم فً هذه الحالة)
مثل :انطلق لسانه من عقاله فؤوجز و أعجز.

و من أدوات االتساق نذكر ما ٌؤتً:
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و

 حروؾ العطؾ.
 لكن ،إذن ،بما أن ،ألن ،و هكذا ،لهذا ،إذا ،لما ،عندما ،و مهما ٌكن ،إال ،بمجرد أن ،حتى
ٌكون...،
 أسماء اإلشارة ،األسماء الموصولة ،و الظروؾ.
 الضمابر ،أسماء الشرط ،أدوات التشبٌه.

ب) و من مظاهر االنسجام:
 الترابط بالرابط أو بدونه( .و العالقة بٌن الجمل عالقة تركٌبٌة و داللٌة) .و الترابط ال ٌتوقؾعلى وجود الروابط ،كما أن عدم وجود الروابط ال ٌعنً عدم الترابط .مثال :طارق بن زٌاد قابد
مؽربً ،فتح األندلس سنة  92هـ.
 توفر العالقة الداللٌة بٌن معانً الكلمات.مثال :بسبب مسمار نضٌع النضوة و بسبب النضوة نضٌع الحصان ،و بسبب الحصان نفقد
الفارس.
 الشخص المتحدث عنه فً طرفً الجملة هو نفسه.مثال قوله تعالى" :أال إن أولٌاء هللا ال خوؾ علٌهم و ال هم ٌحزنون".
 الترتٌب الزمنً :فلو قلنا – مثال – أمس كان الطقس حارا جدا ،فذهبنا إلى الشاطا ،فً األسبوعالماضً ،تعبٌر ؼٌر معقول و ؼٌر مترابط لعدم توفر الترتٌب الزمنً.
 ارتباط المعنى الالحق بالسابق ارتباطا منطقٌا :مثل :حلمت أن الطقس حار جدا ،فذهبت إلى الشاطا.(فكون الطقس حارا فً الحلم ال ٌبرر الذهاب إلى الشاطا فً واقع الحٌاة) ،و إذن فهذا التعبٌر ٌنعدم
فٌه ارتباط المعنى الالحق بالسابق.
و على العموم ،إن التعامل التقلٌدي مع النص كان منصبا على الجملة و كان البعد النصً مهمال ،و
قد نتج عن ذلك أن التلمٌذ أصبح بإمكانه تكوٌن جمل سلٌمة و تحدٌد وظابؾ الكلمات فٌها ؼٌر أنه بالمقابل
ال ٌستطٌع إنتاج نص طوٌل نسبٌا و منسجم سواء على مستوى الكتابً أو الشفوي.
و علٌه اتجه األسلوب التربوي إلى البحث عن وسابل تعلمٌة تمكن المتعلم من التحكم فً إنتاج
النصوص بمختلؾ أنواعها عن طرٌق إطالعه على عٌنة كافٌة من كل نوع من األنواع النصٌة بما ٌمكنه
من تمثل الخصابص اللؽوٌة و البنابٌة لكل نوع و استٌعابها .و ضمن هذا المنظور اتجه منهاج التعلٌم
المتوسط بمختلؾ مراحله إلى تصنٌؾ النصوص حسب المهارة النصٌة المراد تعلٌمها للتلمٌذ ،و كذا
الكفاءات المؤمول التحكم فٌها .و هكذا بنٌت النٌة التعلمٌة على أساس جعل المتعلم ٌتموقع فً الزمان
و المكان من خالل التدرب على نصوص اإلخبار و الوصؾ و السرد.
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و من خالل التطرق إلى النص الحواري و الحجاجً ٌتمكن من المناقشة و بناء أسس االستدالل
على وجهة نظره و الدفاع عنها.
و ٌتم التركٌز فً منهاج السنة األولى الثانوٌة على النص الحجاجً والتفسٌري لما لهما من صلة
بالنمو الفكري للمتعلم فً هذا المستوى و لكن دون إهمال ألصناؾ النصوص األخرى.
و الفابدة التً ٌجنٌها المتعلم من معرفة خصابص كل نمط من أنماط النصوص هً أن التلمٌذ إذا
استوعب مٌكانٌزمات نمط معٌن من خالل تعامله مع نماذج عدٌدة منه ،فإنه ٌكتسب كفاءة أو مهارة نصٌة
تٌسر له التعامل مع أي نص آخر.
و من شؤن االهتمام بالنصوص بمختلؾ أنماطها أن نجعل التلمٌذ ٌطلع على خصابص كل نمط
من النصوص و ممٌزاته األمر الذي ٌجعله ٌكتسب االستعماالت اللؽوٌة و تقنٌات التعبٌر و أنواع البناء
الخاصة بكل نمط فٌمكنه كل ذلك من اإلبداع فً الكتابة التحلٌلٌة و اإلنشابٌة.
و الجدٌر بالذكر – فً هذا السٌاق – أن مهمة األستاذ ال تنحصر فً تمكٌن المتعلم من التحكم
– كتابة – فً أنماط نصٌة كٌفما اتفق بل علٌه الحذق فً التوجٌه بما ٌجعل المتعلم قادرا على إنتاج نص
وظٌف ً ذي داللة ،متماسك ،سلٌم البناء تماشٌا مع المقاربة بالكفاءات التً تإثر أن تكون التعلمات التً
ٌتلقاها المتعلم ذات منفعة تؤخذ بٌده فً حٌاته المدرسٌة والعملٌة خارج المدرسة.
و الخالصة :إن المقاربة النصٌة تقتضً التحكم فً اإلنتاج الشفوي و الكتابً وفق منطق البناء
ال التراكم ،و وفق اتساق تعابٌر المتعلم لمكتسباته القبلٌة و هذا ما ٌفسر االتجاه إلى تدرٌس قواعد اللؽة
و البالؼة و العروض و النقد األدبً من خالل النصوص و ألن المقاربة بالكفاءات تعد هذه النشاطات روافد
للنص و من ثمة ٌكون التعامل معها وفق نمط اندماجً ضمن تناول النصوص.
و بهذا ٌصبح النص المحور الربٌس الذي تدور فً فلكه كل النشاطات اللؽوٌة خدمة لملكة التعبٌر
الكتابً و الشفوي لدى المتعلم.
و بهذا األسلوب تصبح هذه النشاطات اللؽوٌة وسٌلة لضبط نصوص األدب أو المطالعة ضبطا
لؽوٌا سلٌما ،و فهمها فهما عمٌقا ،و أداة فعالة تساعد المتعلم على كشؾ معطٌات النص و مناقشتها،
و طرٌقة من الطرابق التً تسهل علٌه التعبٌر على مستوى المشافهة أو الكتابة ،و تمكنه فً النهاٌة
من امتالك الملكة النصٌة أي القدرة على فهم النصوص و إنتاجها وفق المواقؾ و األوضاع المناسبة.

تقدٌم النشاطات التعلمٌة المقررة بالنسبة
إلى السنة األولى –18جذع مشترك آداب
و السنة األولى – جذع مشترك علوم و تكنولوجٌا.

تنجز نشاطات اللؽة العربٌة فً السنة األولى من التعلٌم الثانوي بنظام الوحدات التعلمٌة .تتكون
الوحدة التعلمٌة من أسبوعٌن( .ارجع إلى دلٌل األستاذ الخاص بالكتاب).

أ) بالنسبة إلى السنة األولى – جذع مشترك آداب:
تنشط حصص اللؽة العربٌة وفق ما ٌؤتً:
 )1األسبوع األول:
 الحصة األولى :أدب و نصوص (نص أدبً ،قواعد اللؽة ،عروض ،نقد أدبً ،تطبٌقات). الحصة الثانٌة :مطالعة موجهة. الحصة الثالثة :تعبٌر كتابً. )2األسبوع الثانً:
 الحصة األولى :أدب و نصوص (نص تواصلً ،قواعد اللؽة ،بالؼة ،و تطبٌقات). الحصة الثانٌة :تعبٌر شفوي. -الحصة الثالثة :تعبٌر كتابً.

ب) بالنسبة إلى السنة األولى – جذع مشترك علوم و تكنولوجٌا:
ٌكون تناول نشاطات اللؽة العربٌة على النحو اآلتً:
 )1األسبوع األول:
 الحصة األولى :أدب و نصوص (نص أدبً ،بالؼة ،تطبٌقات). الحصة الثانٌة :مطالعة موجهة. الحصة الثالثة :تعبٌر كتابً. )2األسبوع الثانً:
 الحصة األولى :أدب و نصوص (نص تواصلً ،قواعد اللؽة ،تطبٌقات). الحصة الثانٌة :تعبٌر شفوي.19

 الحصة الثالثة :تعبٌر كتابً.و تجدر اإلشارة إلى ضرورة تنشٌط التعلمات الواردة فً الحصة األولى من كل أسبوع بمنطق
اإلدماج ال مجزأة بتحدٌد مدة زمنٌة لكل نشاط .حٌث إن هذه النشاطات تتناول انطالقا من النص
على أساس أنها جزء منه ال مفصولة عنه.

طرٌقة تناول الحصة األولى:
فً الحصة األولى من كل أسبوع ٌتناول األستاذ نصا أدبٌا أو نصا تواصلٌا مع ما ٌتبعه
من نشاطات رافدةٌ .نطلق من النص نفسه لدراسة هذه النشاطات و دفع التالمٌذ إلى اكتشاؾ أحكامها.

و

إذن ٌبقى النص – كما سبق ذكره – المحور الذي تدور فً فلكه هذه النشاطات.
ٌقبل األستاذ على دراسة النص مع تالمٌذه ،و لكن لٌس من منطلق تقلٌدي مؽلق ،بل انطالقا
من كون النص هو نص احتمالً ،نص متعدد ،نص منجم مفتوح على قراءات متنوعة تسهم فً إؼنابه
و إثرابه .متدرجا فً شرحه و تحلٌله حسب المراحل اآلتٌة:
 )1التعرٌؾ بصاحب النص :و ٌكون التعرٌؾ بكلمة موجزة عن حٌاة األدٌب و عصره فٌما له عالقة
بالنص.
 )2تقدٌم موضوع النص :و ذلك بقراءته قراءة سلٌمة بمراعاة جودة النطق و حسن األداء و تمثٌل المعنى.
 )3قراءة فردٌة من قبل بعض التالمٌذ :و تكون قراءة كل واحد منهم مقتصرة على جزء من النص،
مع عناٌة األستاذ بتصوٌب األخطاء تصوٌبا مباشرا سرٌعا حتى ال ٌثبت الخطؤ فً أذهان التالمٌذ.

و

ٌنبؽً أن تتكرر قراءات التالمٌذ إلى أن ٌتعرفوا على النص و ٌحسنوا قراءته .أما إجادة القراءة فتترك إلى
ما بعد الدراسة الشاملة.
 )4إثراء الرصٌد اللؽوي للمتعلمٌن :من خالل القراءات األولٌة للنص ٌجتهد األستاذ فً تعٌٌن المفردات و
التراكٌب اللؽوٌة الجدٌرة بالشرح ،إذ أن من أبسط الحقابق التربوٌة و أهمها فً شرح النص أن معانٌه ال
تفهم إال إذا فهمت لؽته .و اللؽة مفردات و تراكٌب؛ و علٌه ،فمهارة الدارس فً التحلٌل اللؽوي تإدي دورا
هاما فً اكتشاؾ المعنى الخفً من خالل التركٌب الظاهر .ذلك أن دراسة النص عندما تنطلق
أدواته المشكلة لنظمه فإنها تصل بالدارس إلى الشرح الصحٌح للنص.
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من

و لٌس على األستاذ أن ٌكثر من الشرح اللؽوي للكلمات و التراكٌب و إنما ٌنبؽً أن ٌتوقؾ على بعضها بما
ٌجده كافٌا إلدراك المتعلم للمعنى ،على أن ٌتم الشرح بالتعرؾ المعجمً على معنى أو معانً الكلمة ،ثم
التعرض إلى ما توحً به من دالالت انطالقا من السٌاق الذي وظفت فٌه.
 )5اكتشاؾ معطٌات النص :المعطٌات بمدلولها العام ،هً تلك العناصر األساسٌة التً تمثل أرضٌة
االنطالق فً نشاط معٌن فكرٌا كان أو مادٌا.
أما فً الدراسة األدبٌة ،فإن المراد بالمعطٌات ،ما ٌتوافر علٌه النص من المعانً و األفكار ،من المشاعر و
االنفعاالت و العواطؾ ،من التعابٌر الحقٌقٌة و المجازٌة ،من األسالٌب التً ٌتخذها األدٌب وسٌلة لإلقناع و
التؤثٌر ،من موقؾ األدٌب و ؼرضه من إنشاء النص.
و على العموم ،كل ما ورد فً النص من وسابل استعان بها األدٌب لنقل أفكاره و مشاعره إلى اآلخرٌن
بمنطق أن العاطفة هً الؽاٌة األولى و الفكرة سند لها ،أي اكتشاؾ العناصر الفنٌة بالتعرؾ تدرٌجٌا
على األدوات الجمالٌة.
 )6مناقشة معطٌات النص :و المناقشة أهم مراحل الدراسة األدبٌة ،إذ فً هذه المرحلة ٌوضع المتعلم
فً وضعٌة تسخٌر مكتسباته لٌسلط ملكته النقدٌة على المعطٌات الواردة فً النص؛ سواء أتعلق األمر
بالمعانً و ا ألفكار أو بؤسالٌب التعبٌر المختلفة أو بجمالٌات اللؽة على أن ٌكون النقد إبداعٌا ٌعتمد تعٌٌن
الظاهرة ثم تقٌٌم مختلؾ أبعادها الفكرٌة ،و الفنٌة فً ضوء الرصٌد القبلً للمتعلم ،و المهم أال ٌكون النقد
وصفٌا ،نمطٌاٌ ،ؽلب علٌه طابع النمذجة ،و إنما ٌتٌح الفرصة للمتعلمٌن أن ٌتؤوّ لوا و أن ٌتوؼلوا باقتراحاتهم
فً طرح أكبر قدر ممكن من البدابل و المعانً المختزنة فً أنساق النص و مجازاته بما ٌفٌد انفتاح النص
على ما ال ٌحصى من الدالالت و المعانً.
و عموماٌ ،درس النص األدبً بما ٌدعو إلى المبادرة و التفعٌل و إعطاء شكل ٌنبض بالحٌاة من أجل تحوٌل
المعرفة األدبٌة إلى عمل و الدرس األدبً إلى إبداع.
 )7تحدٌد بناء النص :إن أي نص أدبً – بادئ ذي بدء – ال ٌظهر باعتباره نصا حجاجٌا أو سردٌا
أو وصفٌا أو تفسٌرٌا إلخ ...ظهورا انتمابٌا محضا لنمط من هذه النصوص .حٌث إن عناصر وصفٌة
أ و حجاجٌة أو ؼٌرها تتخلل النص السردي و كذلك العكس .و إذن ،فمن باب الموضوعٌة القول بؤن إحدى
خصابص النصوص هً الالتجانس ،و لكن رؼم ذلك ،فإن نوعا ٌهٌمن على األنواع األخرى ،و هو ما
ٌسمح بنعت نص بؤنه نص سردي أو حجاجً أو وصفً إلخ  ...و هناك عالمات نصٌة و بنابٌة

و

نوعٌة تسمح بالتعرؾ على الطبٌعة الؽالبة على النص .فإذا كان عنصر السرد هو الؽالب ،المهٌمن ،فإن
البنٌة الحجاجٌة – مثال – تكون فً خدمة البنٌة السردٌة.
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و اعتمادا على هذه المعطٌات فً تحدٌد نمط النصوصٌ ،دعى األستاذ إلى مساعدة تالمٌذه على تحدٌد
النمطٌة الؽالبة على النص و اكتشاؾ خصابصها .ثم تدرٌبه – مشافهة و كتابة – على إنتاج نصوص
من النمط المدروس.
 )8تفحص االتساق و االنسجام فً تركٌب فقرات النص :النص منتوج مترابط فً أفكاره ،متوافق
فً معانٌه ،منسق و منسجم و لٌس تجمعا اعتباطٌا للكلمات ،إذ قد نجد مجموعة متراصة من الجمل

و

لكنها ال تشكل نصا محكم البناء ،و حتى ٌتحقق ذلك البد من وجود روابط بٌن هذه الجمل.
و ال ٌحصل االنسجام لنص ما ،إال إذا كان متسقا ،حٌث إن االتساق شرط ضروري لالنسجام كما سبق
ذكره .فعندما نقرأ نصا خالٌا من عناصر االتساق كالروابط – مثال – فهذا ٌدل على عدم تحكم صاحبه فً
آلٌات تشكٌل النص مثل القواعد النحوٌة التً عن طرٌقها توظؾ العناصر التً تراعً تناسق النص
و انسجامه.
و على وجه اإلجمال ،فاالتساق هو ذلك التماسك الشدٌد بٌن األجزاء المشكلة للنص؛ و حتى ٌكون هذا
التماسك قابماٌ ،تجه االهتمام إلى الوسابل اللؽوٌة (الشكلٌة) التً توصل بٌن العناصر المكونة لهذا النص أي
إلى الكٌفٌة التً ٌتم بها تآلؾ الجمل لضمان تطوره .فاالتساق ٌقوم على العالقات و ٌشٌر

إلى

مجموعة من اإلمكانات التً تربط شٌبٌن ،و هذا الربط ٌتم من خالل عالقات معنوٌة ،التً تنتج بوساطة
وسابل داللٌة موضوعة بهدؾ خلق نص.
بٌنما االنسجام نظرة شاملة تضع فً الحسبان مقاربة النص فً بنٌته الداللٌة و الشكلٌة؛ إذ إنه ٌفترض أن
االنسجام ٌدل على "العالقة بٌن األفعال اإلنجازٌة"ّ فهو ال ٌتعلق فقط بظاهر النص ،إنما أٌضا بالتصور
الداللً أو المعرفً.
و على األستاذ – بوصفه مدٌر النص – أن ٌعرؾ تالمٌذه بعناصر االتساق و االنسجام من باب الدراسة
الجمالٌة لأللفاظ و التراكٌب اللؽوٌة من جهة و من باب إطالعهم على األدوات المشكلة لتماسك النصوص و
تدرٌبهم على محاكاة بنابها من جهة أخرى.
 )9إجمال القول فً تقدٌر النص :فً ختام دراسة النصٌ ،توصل األستاذ بالتالمٌذ إلى تلخٌص أبرز
الخصابص الفنٌة و الفكرٌة للنص مع التؤكٌد على إبراز خصوصٌات فن التوظٌؾ اللؽوي عند األدٌب
للتعبٌر عن أفكاره و كذا عن طرٌقته فً اإلفصاح عن معانٌه و عن الوسابل األسلوبٌة التً استعملها

أو

أكثر من استعمالها بوصفها من ممٌزات أسلوبه األدبً و تعكس رإٌته الجمالٌة بالدرجة األولى و تفرده عن
ؼٌره.

22

هذه هً المراحل التً ٌتوجب على األستاذ إتباعها فً دراسة النص األدبً قبل أن ٌتطرق

إلى

النشاطات الروافد المرتبطة به مثل قواعد اللؽة و البالؼة و العروض و النقد األدبً فً الجذع المشترك
(آداب) أو قواعد اللؽة و البالؼة فً الجذع المشترك (علوم و تكنولوجٌا) مع مراعاة مستوى المتعلمٌن فً
كل جذع.
و بما أن التدرٌس فً ظل المقاربة بالكفاءات ٌتوجه إلى جعل المتعلم بانٌا لمعارفه فإن هذا البناء ال
ٌتم إال بتنشٌط األستاذ لدرسه بوساطة األسبلة التً تعد عماد الفعل التربوي الناجع و الفعّال ألن هذه األسبلة
هً التً تمكن المتعلم من االكتشاؾ و االستٌعاب و ترسٌخ أحكام الدرس فً الذهن .و قدٌما قٌل "إننا قد
ننسى ما تعلمناه ،و لكننا ال ننسى أبدا ما اكتشفناه" .و إذا كان المربون منذ القدٌم قد أدركوا أهمٌة صوغ
السإال فً تنشٌط الدرس ،فإن العناٌة بصوغ األسبلة تزداد أهمٌة فً ظل التدرٌس بالكفاءات حٌث تصبح
هذه األسبلة تمثل استراتٌجٌة نجاح الدرس و التدرٌس إذ إنها:
 تحفز المتعلمٌن على التفكٌر. تثٌر حٌوٌتهم و فضولهم و نشاطهم. توجههم إلى القضاٌا الهامة فً الدرس. تبعث الثقة فً نفوسهم حٌث ٌشعرون بؤهمٌة مشاركتهم فً بناء عناصر الدرس و دورهم فًإثرابه و إؼنابه.
و بالنظر إلى األهمٌة التً تكتسٌها األسبلة فً تنشٌط الدرس ،فإن هذه األهمٌة تدعو األستاذ
إلى تحلٌل أحكام الدرس و بناء أسبلة لكل حكم مع مراعاة – عموما – الشروط اآلتٌة:
 ارتباط السإال بؤهداؾ الدرس التً ٌسعى األستاذ إلى تحقٌقها. تنوع مستوٌات األسبلة من المستوٌات الدنٌا إلى المتوسطة فالعلٌا. مراعاة خصابص المتعلمٌن العقلٌة و المعرفٌة. ترتٌب األسبلة وفق ترتٌب أحكام الدرس المراد استخراجها. عدد األسبلة ٌكون مناسبا لإلجابة المطلوبة. الدقة فً صوغ السإال بحٌث ٌفضً إلى اإلجابة المطلوبة أن ٌصاغ السإال فً عبارات قلٌلة واضحة.و األسبلة ال تكون بذات فاعلٌة إذا لم ٌعمد األستاذ إلى استثمار اإلجابات المتعلقة بها .و لهذا
الؽرض ،وجب تسجٌل إجابات التالمٌذ التً تخدم أحكام الدرس على السبورة بهدؾ إثراء الدرس بما ٌتطلبه
من معارؾ.
و نورد فٌما ٌؤتً دراسة لنص أدبً وفق ما تقتضٌه المقاربة بالكفاءات من حٌث هً مقاربة
بٌداؼوجٌة ،و المقاربة النصٌة من حٌث هً مقاربة تعلٌمٌة:
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الحصة األولى :النص األدبً.
 .Iالنص :فً مدح الخلٌفة عبد الملك بن مروان و بنً أمٌة (لألخطل).

24

 أتعلم من خالل هذا النص – باإلضافة إلى دراسة المعانً و األفكار و أسالٌب التعبٌر المختلفةو جمالٌات اللؽة : -
 بعض خصابص المدح فً شعر األخطل.
 اكتشاؾ المدلول الخفً وراء المدلول الظاهر فً النص.
 تحدٌد نمط النص و إبراز خصابصه.
 إنتاج نص قصٌر وفق النمط السابد فً النص.
 اسم الفاعل و صٌػ المبالؽة.
 اسم المفعول.
 بحر البسٌط.
 الطبع و الصنعة فً األدب.
توجٌهات بٌداؼوجٌة

 )1أتعرؾ على صاحب النص:
 -أذكر بعض الشعراء الذٌن ساندوا الخالفة األموٌة.

توجٌه أسبلة إلى المتعلمٌن

 -ما نسب هذا الشاعر الذي وقؾ ٌناصر البٌت األموي.

بالقدر الذي ٌجعلهم ٌتعرفون

 -لماذا لقب بهذه الكنٌة؟

على صاحب النص من

 أٌن وُ لد؟ ما الدٌن الذي كانت تعتنقه قبٌلته قبل ظهور اإلسالم؟ ماموقؾ قبٌلة الشاعر من خالفة األموٌٌن؟ ما الؽرض الشعري الذي

الجانب

الذي

ٌخدم

الموضوع.

اشتهر به؟
 ما نوع الشعر الذي خصّ به األموٌٌن؟ )2تقدٌم النص :فً هذا النص ٌمدح الشاعر األخطل الخلٌفة األموي عبد ٌكون التقدٌم موجزا ٌساعد
الملك بن مروان بعدما فتح العراق و انتصر على خصمه مصعب بن التالمٌذ على فهم جو النص
الزبٌر ،و تعد هذه القصٌدة من أقوى شعر األخطل السٌاسً.

إلى امـرئ ال تعدـٌنـا نوافلـه

أظفـره هللا فلٌـهنؤ لـه الـظـفـر

الخابض الؽمرة ،المٌمون طابـره

خلٌـفة هللاٌ ،سـتسقى بـه المطـر

فً نبعة من قرٌش ٌعْ صبون بهـا

ما إن ٌوازى بـؤعلى نبتها الشجـر

العام.

تعلو الهضاب و حلوا فً أرومتها

أهل الرباء ،و أهل الفخر إن فخروا

حشد على الحق عٌافـو الخنا أنؾ

إذا ألمت بهـم مكروهـة صبـروا

فإن تدجت على اآلفـاق مظلمـة

كان لهـم مخرج منها و معتصـر

أعطاهم هللا جدا ٌـنصـرون بـه

ال جـ ّد إال صؽـٌر بعـد محتقـر
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لم ٌؤشروا فٌه ،إذ كانـوا موالٌـه

و لو ٌـكون لقوم ؼٌرهـم أشـروا

شمس العداوة حتى ٌستقـاد لهـم

و أعظم الناس أحالمـا إذا قـدروا

ال ٌستقـل ذوو األضؽان حربهم

و ال ٌبٌـن فً عـٌدانهـم خـور

هـم الـذٌن ٌبـارون الرٌاح إذا

قل الطعام على العافٌـن أو قتـروا
تمت فـال منـة فٌهـا و ال كـدر

بنـً أمـٌة نـعماكـم مـجلله

و ذلك بقراءته قراءة سلٌمة
بمراعاة جودة النطق و حسن األداء

 )1.2قراءة األستاذ للنص.

و تمثٌل المعنى.
تكون قراءة كل واحد منهم
مقتصرة على جزء من النص .مع
عناٌة األستاذ بتصوٌب األخطاء
تصوٌبا مباشرا سرٌعا حتى ال
 )3قراءات التالمٌذ الفردٌة.

ٌثبت الخطؤ فً أذهان التالمٌذ .و
ٌنبؽً أن تتكرر قراءات التالمٌذ
إلى أن ٌتعرفوا
ٌحسنوا قراءته.

 )4أثري رصٌدي اللؽوي:

26

على النص و

 النبع :شجر ٌنبت فً قُمة الجبل ُتتخذ منه القسًُّ و السهام .و ٌقال فالنصلٌب النبع :شدٌد المراس .و هو من نبعة كرٌمة :ماجد األصل.
 َش َمس الٌوم و نحوهٌ ،شمُس ،شموساً :ظهرت شمسه أو قوٌت،و َش َمست الدابة ُ
شموسا ً و شِ ماساً :جمحت و نفرت .و َش َمس فالن:
تؤبى و استعصى .و شمس لفالن :ه َّم ََ به لٌإذٌه .فهو شامس
جُ /
شمّس و هن شوامس و شمس العداوة :العنٌؾ مع عدوه.
 حلَمٌ ،حلُم ،حُ ْلما ً و حُ لُماً :رأى فً نومه رإٌا .و حلِ َم البعٌرٌ ،حلَ ُم،حلَماًَ :ك ُثر علٌه الحلَم و الحلَ ُم :القُراد الضخم أو الصؽٌر .و َحلُم،
ٌحلُم ،حِلما :تؤنى و سكن عند ؼضب أو مكروه مع قدرة و قوّ ة ،و
الح ِْل ُم :األناة و ضبط النفس .الح ِْلم :العقل .و أعظم أحالما ً أي أعظم
عقوالً.

خدمة إلثراء الرصٌد اللؽوي
للتالمٌذ تشرح الكلمات شرحا ً
نوعٌا،

حٌث

ٌقتصر

الشرح

على الكلمات ذات أهمٌة سواء
أو

بالنسبة إلى معانً النص

بالنسبة إلى معانٌها المعجمٌة.
مع االقتصاد فً عددها .أما بقٌة
الكلمات فتشرح شرحا شفوٌا.

 )5أكتشؾ معطٌات النص:
 بم استهل الشاعر قصٌدته؟ ما الصفات التً خص بها الخلٌفة؟ حدد الفضابل التً خص بها الشاعر بنً أمٌة. ما نوع هذه الفضابل؟أسبلة

 -ما عالقة هذه الفضابل بحٌاة العربً؟

صوغ

 -ما هً الخاصة التً أكثر منها الشاعر فً مدٌحه لبنً أمٌة؟

من الوقوؾ على األفكار التً عبر

 -ما قصد الشاعر من إضفاء هذه الخاصة على مدٌحه؟

عنها

 -ما الصورة البٌانٌة فً قول الشاعر :الخابض الؽمرة – المٌمون طابره

إلى المجازات اللؽوٌة بما ٌكفً

– ما إن ٌوارى بؤعلى نبتها الشجرٌ -بارون الرٌاح.

الشاعر

تمكن
مع

المتعلمٌن
اإلشارة

للوصول إلى المعنى.

 كٌؾ ٌظهر لك األخطل من خالل مدحه للخلٌفة و بنً أمٌة؟ -بم ٌمكن أن تصؾ مشاعره؟ أدعم إجابتك بما ٌالبم من النص.

 )6أناقش معطٌات النص:

االجتهاد فً صوغ األسبلة التً
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-

-

ما موضوع هذا النص؟
ما الدٌن الذي كان األخطل ٌعتنقه؟
عالم تدل مشاركته فً البالط األموي ،بالنسبة إلى الخلفاء األموٌٌن؟
لماذا عمد الخلفاء األموٌون إلى تقرٌب الشعراء المإٌدٌن لهم بصرؾ
النظر عن عقٌدتهم؟
أذكر بعض الصور التً اختارها الشاعر من بٌبته و بٌن أثرها فً
أداء المعنى.هل ٌتؽٌر المعنى إذا حذفت عبارة "إذا قدروا" من البٌت
التاسع؟ و ما قٌمة ذكرها .فً البٌتٌن الثامن و التاسع لونان بٌانٌان
مختلفان ،وضحهما ،و بٌن أثرهما فً المعنى .ما قٌمة استخدام
الشاعر لكلمة "نبعة" فً أداء المعنى المقصود؟
من أٌن استقى الشاعر صفات مدحه فً هذا النص؟ أٌد رأٌك
بالشواهد.
ما هً جوانب الحٌاة التً ٌكشؾ عنها هذا النص فً عصر بنً أمٌة؟
علق على هذه الجوانب.

تمكن

التالمٌذ

من

الوقوؾ

على دراسة النص بما ٌدربهم
على الؽوص فً معانٌه

و

تشجٌعهم على بناء أسبلة قد تهتدي
بهم إلى دالالت و معان خفٌة.

 )7أحدد بناء النص:
 لماذا اهتم خلفاء بنً أمٌة منذ قٌام دولتهم بتقرٌب الشعراء إلٌهم؟ كٌؾ كان موقؾ الشعراء الذٌن دخلوا البالط األموي من الخالفةاألموٌة؟
 ما موقؾ هإالء الشعراء من خصوم األموٌٌن؟ فً هذا النص ،حرص الشاعر على تسجٌل بعض مفاخر بنً أمٌة ،ماعالقة هذه المفاخر بالخالفة؟
 ما وجه انسجام هذه المفاخر مع صفات الخلٌفة المسلم؟ أٌد إجابتكبناء أسبلة جزبٌة تهتدي بالمتعلمٌن

بشواهد.
 -إلى أي نمط من أنماط النصوصٌ ،نتمً إلٌه هذا النص؟ أٌد إجابتك

إلى كشؾ نمط النص و التعلٌل
لخصابصه مع الحرص

بؤمثلة.

على

 بمناسبة حصولك على إجازة "تهنبة" فً نهاٌة الثالثً األول خٌرك والدك تدرٌبهم على اإلنتاج وفق هذابٌن أن ٌشتري لك ساعة أو كتابا ،ماذا تختار؟ و لماذا؟

 )8أتفحص االتساق و االنسجام فً بناء النص.
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النمط ،فً مواقؾ ذات داللة.

 البٌتان األولٌان مرتبطان برابط ظاهر و خفً ،عٌنهما.من  -البٌت الثالث إلى البٌت الثانً عشر ،ساد ضمٌر مشترك ،حدده و
اذكر
عابده.
 ما أثر هذا الضمٌر على معانً األبٌات؟ عالم ٌعود الضمٌر فً الفعل "ٌعصبون"؟ عمن ٌتحدث الشاعر فً هذا البٌت؟ ما عالقة بنً أمٌة بالخلٌفة الذي ذكره الشاعر فً مطلع قصٌدته؟ ما أثر هذه العالقة على ارتباط البٌت الثالث بالثانً؟ معانً األشطر األولى من أبٌات النص سابقة ،و معانً األشطرالثانٌة
الحقة ،عٌن الروابط التً تربط األشطر الثانٌة باألولى؟
 ما أثر هذه الروابط على المعانً؟ عالم انبنى النص؟ أعلى الداللة أم على الشكل؟ أدعم إجابتك بؤمثلةمن النص.
 )9أجمل القول فً تقدٌر النص.

توجه

األسبلة

لجعل

التالمٌذ

ٌقدرون على اكتشاؾ مظاهر
الربط الداللً و الشكلً القابم بٌن
معانً األشطر و األبٌات.

 للنص مدلول ظاهر و آخر خفً ،أذكرهما.  -حدد خصابص المدلول الخفً. حدد خصابص المدلول الظاهر. ما المصدر الذي انتهل منه الشاعر فً إبراز فضابل بنً أمٌة؟ لماذا اعتمد الشاعر هذا المصدر؟ -ما خصابص هذه الفضابل و المحامد التً خص بها الشاعر بنً

صوغ أسبلة ٌتمكن المتعلمون
من خاللها رصد تقدٌر عام للنص.

أمٌة؟
 ما مختلؾ الروابط التً وظفها الشاعر؟ ما أثر هذه الروابط على معانً األبٌات؟ -أٌد إجابتك ببعض األمثلة.
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 )11تفعٌل الموارد
 -قال خالد بن صفوان عن األخطل" :إنه الشاعر الذي إذا مدح رفع".

تفعٌل الموارد جزبٌا خدمة للكفاءة

 -ابحث عن أبٌات لألخطل تإٌد هذا الحكم ثم بٌن مظاهره فٌها مع

المحددة فً المجال الكتابً.

التعلٌل.
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 .IIقواعد اللؽة /اسم الفاعل و صٌػ المبالؽة.
اسم المفعول.
)1

أعود إلى النص و أقرأ:

 -الخابض الؽمرة المٌمون طابـره

اختٌار األبٌات التً تتوافر على أحكام الدرس.

خلٌفة هللا ٌستسقً به المطـ ُر

بالعودة إلى النص.

 حشد على الحق عٌافو الخنا أنؾإذا ألمت بهم مكروهة صبروا

 )2عن طرٌق أسبلة مناسبةٌ ،عمد األستاذ إلى جعل  -إذا كانت أمثلة النص ال تتوافر على
التالمٌذ ٌستخرجون أحكام قاعدة الدرس باستعمال طرٌقة

جمٌع أحكام الدرس فلألستاذ أن ٌؤتً

مالحظة األمثلة.

بما ٌفً باستخراج هذه األحكام.
 كل حكم ٌستخرج ٌشفع بتطبٌقاتشفوٌة.

 )3صوغ أحكام القاعدة:

فً هذه المرحلة ٌتدرج األستاذ بالتالمٌذ

ٌ -تم استخراج أحكام القاعدة مدعومة بؤمثلة فعلٌة

إلى استخراج أحكام القاعدة عن طرٌق أسبلة
استكشافٌة.

من إنشاء التالمٌذ.
 )4إحكام موارد المتعلمٌن و ضبطها:
 ٌصوغ األستاذ أسبلة متدرجة فً الصعوبةخادمة للهدؾ الوسٌطً المندمج تتناول المعارؾ
و المعارؾ الفعلٌة و إدماج أحكام الدرس.
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هذا السإال األخٌر ٌتعلق بوضع التالمٌذ فً
وضعٌة

توظٌؾ

فً إنتاجهم المكتوب.

بعض

أحكام

القاعدة

 .IIIالعروض :بحر البسٌط ،بحر الخفٌؾ

)(1

)1

أعود إلى النص و أقرأ:

 فً نبعة من قرٌش ٌعصبون بهـاما إن ٌوازى بؤعلى نبتها الشجـرُ
تعلو الهضاب؛ و حلوا فً أرومتها

تنتقى األبٌات من النص بداللة التدرج
فً

أهل الرباء و أهل الفخر إن فخروا
حشد على الحق عٌافو الخنـا أنـؾ

التقطٌع

العروضً

من

السهل

إلى الصعب.
أما فٌما ٌخص بحر الخفٌؾ فلألستاذ أن ٌؤتً

إذا ألمت بهم مكروهـة صبـروا

بؤبٌات ٌستحسن أن تكون للشاعر نفسه

أعطـاهم هللا جـدا ٌنصـرون بـه
ال جـد إال صؽٌـر بعد محتقـر
ٌ )2درب األستاذ التالمٌذ على الكتابة العروضٌة للبٌت
األول مع وضع التفعٌلة المناسبة لرموز التقطٌع ،ثم
ٌساعدهم على اكتشاؾ مجموع التفعٌالت و على أثر ذلك
ٌعرض علٌهم جدول البحور الشعرٌة لٌكتشفوا نسبة مجموع

ٌقرأ األستاذ البٌت – محل التقطٌع – قراءة
إنشاد .و ٌدرب التالمٌذ على هذه القراءة.

التفعٌالت إلى البحر المناسب.
ٌ )3واصل األستاذ تدرٌب تالمٌذه على تقطٌع األبٌات التً
تنتمً إلى بحر البسٌط حتى ٌمكنهم من اكتشاؾ جمٌع بعد تقطٌع البٌت ٌكثر األستاذ من تدرٌب
الحاالت التً ٌجوز فٌها كتابة تفعٌالت البحر – محل التالمٌذ على إنشاده.
الدرس.-
 .4اختبر معرفتً الفعلٌة:
 و تكون باقتراح مجموعة من األبٌات تنتمً إلى بحور ٌنبؽً ربط التقطٌع باإلنشاد تنمٌة للحسمختلفة ثم مطالبة التالمٌذ باكتشاؾ بحر البسٌط ،و بحر الموسٌقً لدى المتعلمٌن.
الخفٌؾ موضوع الدرس .مع التقطٌع و اإلنشاد.

. IVنقد أدبي :الطبع و الصنعة
) (1هذا الدرس ٌخص الجذع المشترك األدبً فقط.
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)1

وضعٌة االنطالق:

 .1نشؤ طفل فً عابلة أفرادها متعلمون ،فؤخذ ٌتكلم لؽة سلٌمة
صحٌحة عن فطرة و سلٌقة دون حاجة إلى التعلم.
 .2و نشؤ طفل آخر فً عابلة أفرادها أمٌون ال صلة لهم بالعلم.
فكان هذا الطفل ٌتكلم لؽة شعبٌة فٌها لحن كثٌر .و لم تستقم
لؽته إال بعد أن دخل المدرسة و تمرس الدراسة.
 -ما مصدر سالمة اللؽة عند الطفل األول؟

تبنى وضعٌة االنطالق على

 -عن طرٌق ماذا استقامت لؽة الطفل الثانً؟

أسبلة تمهٌدٌة.

 هل الفطرة وحدها كافٌة لسالمة اللؽة و صحتها؟ لماذا؟ ماذا ٌحتاج هذا الطفل حتى ترقى لؽته و تثرى و ٌصبح قادرا علىالتعبٌر بها فً جمٌع مجاالت الحٌاة؟
 من الشاعر الذي كان ٌُعنى بتنقٌح شعره فً العصر الجاهلً؟-

كٌؾ ٌسمى مذهبه؟

 اذكر شاعرا كان ٌنظم الشعر عن فطرة و سلٌقة؟ كٌؾ ٌسمى المذهب الذي ٌنتمً إلٌه.)2

تعرٌؾ المصطلحٌن األدبٌٌن:
 -ما تعرٌفك للطبع فً ضوء ما تقدم؟

توجه أسبلة إلى التالمٌذ بالقدر

 ما تعرٌفك للصنعة؟ أذكر األدوات الضرورٌة التً تسمح للشاعر بنظم الشعر.-

الذي ٌمكنهم من التعرؾ على

ما العوامل التً تتحكم فً تطور الصنعة فً الشعر؟

 -ما عالقة الطبع بالصنعة للنبوغ فً الحقل األدبً؟

الحصة الثانٌة :مطالعة موجهة  /تعبٌر شفوي.
 فً هذه الحصة الثانٌة تنشط المطالعة الموجهة بالتداول مع التعبٌر الشفوي.ٌعمد األستاذ فً تنشٌط حصص التعبٌر الشفوي على:
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المصطلحٌن.

 نصوص المطالعة الموجهة فً معظم األحٌان.
 النصوص التواصلٌة كلما اقتضى الحال.
 )1المطالعة الموجهة:
ٌحضر التالمٌذ المطالعة الموجهة فً منازلهم وفق خطة ٌرسمها لهم األستاذ .على أن تتنوع هذه
الخطة من نص إلى آخر ،حسب طبٌعة النص و األهداؾ المرسومة للدرس.
و عموما ٌتناول درس المطالعة الموجهة من حٌث:
اكتشاؾ المعطٌات.
مناقشة المعطٌات.
استثمار المعطٌات.
(ارجع إلى النموذج الوارد فً دلٌل األستاذ الخاص بالكتاب المدرسً).
 )2التعبٌر الشفوي:
بالنظر إلى األهمٌة التً ٌكتسبها التعبٌر الشفوي ،تم إثباته فً منهاج السنة األولى من التعلٌم الثانوي
العام و التكنولوجً .و لكً ٌحقق هذا النشاط الفابدة المرجوة منه ،على األستاذ أن ٌجعل

من حصص

التعبٌر الشفوي وسٌلة هامة لتدرٌب التالمٌذ على التفكٌر و إبداء الرأي الحر ،و التجاوب العقلً المثمر ،و
أن ٌجتهد فً التوجٌه إلى التعبٌر السلٌم و التشجٌع على المناقشة الحرة.
و عموماٌ ،درس نشاط التعبٌر الشفوي من خالل:
 تحدٌد وضعٌة االنطالق ،و ٌكون بما ٌساعد التالمٌذ على التحدث و االنطالق فٌه و بما ٌنٌر عقلالمتعلم و ٌسترعً اهتمامه .و الجدٌر بالذكر أن ال وجود لوضعٌات جاهزة ،بل األمر ٌتوقؾ على
طبٌعة الموضوع و مستوى التالمٌذ المعرفً و الذهنً من جهة و على حذق األستاذ و ثقافته من
جهة ثانٌة.
 تحدٌد إطار الموضوع و عناصره ،و ذلك عن طرٌق فتح حوار واسع مع التالمٌذ تتخلله أسبلةدقٌقة تتمحور حول عنصر من عناصر الموضوع.
و كلما توصل التالمٌذ إلى تركٌب عنصر طالبهم األستاذ بالتعبٌر عنه؛ و هكذا ٌفعل معهم بقٌة
العناصر.
 الخاتمة :و فٌها خالصة لما توصل إلٌه التالمٌذ من خالل مناقشتهم للموضوع؛ و هً مناسبةلتدرٌب التالمٌذ على حسن االختتام و الحوصلة و االستنتاج.
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و فً أثناء ذلكٌ ،قوم األستاذ بتدرٌب التالمٌذ على إٌضاح الفكرة مع التحلٌل و التعلٌل و االستنتاج
و الربط و الموازنة و االستشهاد و الدعم.
علما بؤن مناقشة الموضوع مهما ٌكن مضمونه ٌجب أن تنطلق من منطق خدمة الهدؾ الوسٌطً
المندمدج .و األهداؾ الخاصة بالدرس التً ال تخرج عن إطار الكفاءة المحددة للمجال الشفوي.

الحصة الثالثة :التعبٌر الكتابً.
 )1التعبٌر الكتابً:
مفهوم التعبٌر الكتابً فً ظل المقاربة بالكفاءاتٌ ،ختلؾ عنه فً نمط التعلٌم التراكمً .حٌث إن
التعبٌر الكتابً من منظور بٌداؼوجٌا اإلدماج ٌعد ضربا من التقٌٌم و مجاال إلدماج المتعلم مكتسباته.
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و انطالقا من هذه المفاهٌم ٌتم صوغ موضوع التعبٌر الكتابً .و كما هو الحال بالنسبة إلى التعبٌر
الشفوي و سابر النشاطات التقٌٌمٌة الجزبٌة تجب فً التعبٌر الكتابً مراعاة الهدؾ الوسٌطً المندمج
و الكفاءة المحددة للمجال الكتابً .و لنتناول موضوعا ٌتعلق بالتعبٌر الخاص بالمجال األدبً،
صوغ الموضوع :الشعر السٌاسً قدٌم فً تارٌخ األدب العربً حٌث كان فً العصر الجاهلً
محصورا فً القبٌلة ،ؼٌر أن انتشاره استفحل فً العصر األموي .فؤصبح الشاعر ٌطرق بابه عن طرٌق
أؼراض مختلفة تكون مدحا أو هجاء أو وصفا و ذلك على أثر الرؼبة فً اعتالء عرش الخالفة اإلسالمٌة و
انقسام المسلمٌن شٌعا و أحزابا.
بالرجوع إلى اآلثار الشعرٌة التً درستها للعصر األموي :بٌن خصابص الشعر السٌاسً فً هذا
العصر مع ذكر الحجج التً كان ٌعتمدها الشعراء لمناصرة أحزابهم و التعلٌق علٌها.
هذا ،و تنشط حصص التعبٌر الكتابً وفق ما ٌأتً:
 الحصة األولى تخصص لتقدٌم الموضوع ومناقشته.
 الحصة الثانٌة لتحرٌر الموضوع داخل القسم؛ بعدها ٌستلم األستاذ المواضٌع لٌصححها.
 الحصة الثالثةٌ ،قوم األستاذ بإجراء تصحٌح جماعً لألخطاء مع التالمٌذ داخل القسم ثم
ٌوزع األوراق مصححة ،و ٌساعد التالمٌذ على تصحٌح أخطابهم فرادى.

 .Iالمشروع:
ٌتم تنشٌط المشروع تحت إشراؾ األستاذ الذي ٌسعى فً هذه الحصة إلى جعل المتعلمٌن ٌتمكنون
من فنٌات العمل و تزوٌدهم بالمهارات الالزمة للقٌام بالعمل المطلوب منهم على أحسن وجه.
و خالل تنشٌط المدرس لهذه المشارٌعٌ ،تقرب من المتعلمٌن فٌشٌم المخاٌل و ٌحل عقد الخجل

و

التردد و الخوؾ فٌهم .و قد ثبت بالتجربة أن التلمٌذ فً ؼالب األحٌان ٌعترٌه احتشام طبٌعً أو هٌبة أو
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خوؾ من استنقاص أصحابه له .و لكن بتقرب األستاذ منه و توثٌق عرى الصداقة به لكسب ثقتهٌ ،طمبن
إلٌه فتنفتح باب الصراحة فٌتعرؾ على مواطن الضعؾ و العجز ،و إذ ذاك ٌبادر األستاذ بالعالج مما
ٌعانٌه .و بالتالً ٌتحرر التلمٌذ من العوابق فٌكتسب الثقة بنفسه و من ثمة تزداد فرص نجاحه فً أداء عمله.
و على العموم ،إن المشروع ٌحقق األهداؾ اآلتٌة:
 تنمٌة معلومات التالمٌذ و مهاراتهم الفعلٌة و مدركاتهم الحسٌة بشكل شامل ،متكامل تتضح معهالمفاهٌم و المعانً و كٌفٌة تطبٌق معارفهم على نواحً حٌاتهم.
 إتاحة الفرصة للتالمٌذ لمعالجة الموضوعات و المشكالت بؤسلوب عملً فتنمو فٌهم عادة التفكٌرالموضوعً و النقدي و القدرة على حل المشكالت بحٌث ٌكون المتعلم هو العنصر اإلٌجابً الفعال
فً كسب المعرفة و الخبرة.
 تعوٌد التالمٌذ و تشجٌعهم على اكتساب المعارؾ بؤنفسهم من المراجع و المصادر األصلٌة.أ) إعداد المشروع:
إن إقبال األستاذ على تنشٌط مشروع من المشارٌع ٌستوجب منه إتباع المراحل اآلتٌة:
 -1تحدٌد الكفاءة أو الكفاءات الواردة فً المنهاج و ما ٌرتبط بها من أهداؾ تعلمٌة.
 -2استحضار الوسابل المعٌنة على إنجاز التالمٌذ للمشروع مع العلم أن هذه الوسابل تختلؾ
باختالؾ طبٌعة المشروع.
 -3الحرص على إعالم التالمٌذ بمدة اإلنجاز و بشكل العمل سواء أكان ذلك بصورة فردٌة،
زوجٌة أو جماعٌة.
 -4توزٌع أعمال إنجاز المشروع على التالمٌذ مع مراعاة رؼبة كل تلمٌذ و مٌله.

مثال تطبٌقً إلنجاز مشروع ذي طابع كتابً:
 .1موضوع المشروع :تألٌؾ مسرحٌة تعالج ظاهرة النمو الدٌموؼرافً.
 المرحلة األولى:
 تحدٌد البلدان التً تعانً من ظاهرة النمو الدٌموؼرافً المتزاٌد ،و جمع ما ٌمكن من المعلوماتحولها.
أهداؾ المرحلة:
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 جمع التوثٌق المناسب حول النمو الدٌموؼرافً فً العالم. انتقاء المعلومات المناسبة من هذا التوثٌق الستفادتها فً تركٌب المسرحٌة. قراءة نصوص متعددة حول ظاهرة النمو الدٌموؼرافً. كتابة بطاقة فنٌة حول بلد فً العالم ٌعانً من ظاهرة النمو الدٌموؼرافً. المرحلة الثانٌة:
 تشخٌص ظاهرة النمو الدٌموؼرافً فً احد بلدان العالم.أهداؾ المرحلة:
 تعرٌؾ ظاهرة النمو الدٌموؼرافً. أسباب ظهورها. تحدٌد أثارها االقتصادٌة قراءة نصوص تتعلق بالنمو الدٌموؼرافً. حسن استخدام اسمً المكان و الزمان. المرحلة الثالثة:
 تركٌب المسرحٌة.أهداؾ المرحلة:
 تحدٌد فصول المسرحٌة مع مراعاة االستراحة. تعٌٌن التالمٌذ الممثلٌن. توزٌع األدوار على التالمٌذ الممثلٌن. كتابة الحوار بمراعاة العقدة و الحل. توظٌؾ كاد و أخواتها. مراعاة السالمة النحوٌة و الصرفٌة أثناء الكتابة. المرحلة الرابعة:
 استحضار أدوات التمثٌل من مالبس و أثاث و ما ٌعٌن على اإلضاءة و إشاعة الموسٌقى أثناءالتمثٌل.
أهداؾ المرحلة:
 تحدٌد دٌكور المسرحٌة. توزٌع المالبس على الممثلٌن. تحدٌد النؽمات الموسٌقٌة المناسبة لكل فصل. المرحلة الخامسة :تمثٌل المسرحٌة.
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أهداؾ المرحلة:
 التعبٌر بؤسلوب أدبً مإثر. امتالك القدرة على التمثٌل. الجرأة على مواجهة المتفرجٌن. توظٌؾ التراكٌب النحوٌة و اللؽوٌة المدروسة. مراعاة السالمة النحوٌة و الصرفٌة أثناء الحدٌث. تمثٌل المعنى بدعمه بالحركات المناسبة و الصوت المناسب.التقٌٌم:
 -كتابة مسرحٌة قصٌرة بمراعاة عناصر بنابها ،تتناول موضوعا اجتماعٌا ذا داللة.

 .IIوضعٌة التقٌٌم فً ظل المقاربة بالكفاءات:
عندما ٌتعلق األمر بتقٌٌم للكفاءات ،فاالهتمام ال ٌنصب على صوغ أسبلة تتمحور حول المعارؾ و
لكن ٌجب أن ٌنصب االهتمام على وضع المتعلمٌن فً وضعٌة معقدة بحٌث ٌدعو حلها إلى تسخٌر الموارد
و اإلمكانات التً ٌتوافر علٌها هإالء المتعلمون.
و بالنظر إلى أهمٌة التقٌٌم من منظور المقاربة بالكفاءات فقد خصص المنهاج األسبوع الخامس بعد
كل أربعة أسابٌع دراسٌة إلجراء نشاط اإلدماج فٌعمد األستاذ إلى بناء وضعٌات مستهدفة بحٌث ٌمكن التلمٌذ
من الممارسة الفعلٌة إلدماج مكتسابته و التعرؾ على حجم الكفاءة الذي حققه.
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و الجدٌر بالذكر أن الوضعٌات المستهدفة – باعتبارها وضعٌات تقٌٌم – تصاغ بهدؾ تقٌٌم مدى
تحقق الكفاءات المحددة .فالتلمٌذ ال ٌعد كؾءًا إال بمقدار قدرته على حل الوضعٌة المستهدفة المقترحة علٌه
حٌث إن إنجاز هذه الوضعٌة المستهدفة ترجمة صادقة لتحقٌق بعض من الكفاءة المحددة.

أمثلة تطبٌقٌة:

المجال الشفوي
جمٌع الجذوع

منصوص الكفاءة
41

بمناسبة الٌوم الوطنً للمعلم ،ألقى بثانوٌتك خبٌر فً شؤون التربٌة محاضرة موضوعها:
"ال تنهض األمة إال بنهضة العلم"
و عند رجوعك إلى القسم طلب منك أستاذك استخالص الحجج التً قدمها المحاضر
للنهضة بالعلم والتعلٌق علٌها .قدم ملخصا شفوٌا ٌفً بالمطلوب مع توظٌؾ المفعول
المطلق و االستعارة المكنٌة و التصرٌحٌة.

التحلٌل ()2

منصوص الوضعٌة المستهدفة رقم ()2

طلب والدك من أخٌك الكبٌر أن ٌشتري له هاتفا محموال من المؽازة المجاورة لمنزلك،
41

و إذا بأخٌك ٌعرج على السوق الموازٌة فٌؽرٌه السعر الزهٌد ،فٌقتنً الجهاز .و عندما
تفقده والدك اكتشؾ بأنه جهاز مؽشوش.

التعلٌق ()3

منصوص الوضعٌة المستهدفة

تأخر زمٌلك عن موعد الدخول إلى الثانوٌة صباحا فلم ٌسمح له بالدخول إلى القسم.
علق على هذه الوضعٌة بتوظٌؾ ما ٌناسب من أخوات كاد.

المجال الكتابً
جذع مشترك آداب

منصوص الكفاءة

كتابة نصوص حجاجٌة42و تفسٌرٌة فً وضعٌات ذات داللة
و نصوص لنقد أثر أدبً من العصور المدروسة.

فً نهاٌة السنة حصلت على نتائج تؤهلك لالنتقال إلى القسم األعلى؛ فاختلفت مع والدك
فً اختٌار الشعبة المالئمة.
أدعم اختٌارك بالحجج المناسبة إلقناع والدك باختٌارك موظفا ما ٌناسب من األفعال
المزٌدة و من المحسنات البدٌعٌة.

نص تفسٌري

منصوص الوضعٌة المستهدفة

على إثر انتشار داء الرمد الحبٌبً فً43ثانوٌتك ،أخذ التالمٌذ ٌتؽٌبون الواحد تلوى اآلخر.
 -كٌؾ تفسر ظهور هذا الداء و انتشاره.

نص نقدي

منصوص الوضعٌة المستهدفة

بٌنما كنت فً البادٌة ،إذا بك تمتع نظرك بمشاهد طبٌعٌة ،عندئذ تذكرت قٌمة الطبٌعة فً
الشعر العربً ،و أثناء رجوعك إلى بٌتك أخذت تبحث عن قصٌدة تجسد ما شاهدته من
مناظر .فعثرت على نص من العصر الجاهلً شفى ؼلٌلك ،و عندما عرضته

على

أستاذك طلب منك اكتشاؾ معطٌاته و مناقشتها.
انقد هذا النص مستوفٌا طلب أستاذك.

فً سبٌل بناء شبكة تقٌٌم منتوج المتعلمٌن:
عندما ٌتم تحدٌد األهداؾ ،تؤتً عملٌة تحدٌد المعاٌٌر التً تعكس مدى تحققها.
و هذا الكالم ٌقودنا إلى الحدٌث عن جدوى المعاٌٌر فً تصحٌح منتوج التالمٌذ.
من مبادئ المقاربة بالكفاءات أنها تحارب النجاح ؼٌر المستحق و الفشل المجحؾ .و لتحقٌق هذا المبدإ
تظهر أهمٌة معاٌٌر التصحٌح .و السٌما أن األساتذة – فً ؼالب األحٌان – ٌقدرون سلبا منتوج التلمٌذ الذي
ارتكب بعض األخطاء فً أداء عمله .فتترك هذه األخطاء انطباعا سٌبا فً المصحح و هذه األخطاء قد
تكون أحٌانا سطحٌة و لٌست بذات أهمٌة ؼٌر أنها تإثر بشكل مجحؾ على مردود التلمٌذ.
فً رسوبه بدل نجاحه.
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و قد تتسبب

األمر الذي ٌإدي حتما إلى ضرورة بناء األستاذ لشبكة تقٌٌم ٌمتثلها فً تصحٌح منتوج التالمٌذ و
جدوى اللجوء إلى إقرار معاٌٌر للتصحٌح ال تنحصر فقط فً استقرار عالمة التقٌٌم .بل و كذلك تمكن من
تشخٌص الصعوبات التً تعترض سبٌل التلمٌذ بشكل دقٌق و بالتالً السعً إلى عالجها.
هذا و نشٌر إلى أن بناء المعاٌٌر ٌخضع من حٌث النوع و العدد إلى طبٌعة المادة
محل التقٌٌم – ؼٌر أنه ٌجب التمٌٌز بٌن نوعٌن من المعاٌٌر:
 معاٌٌر الحد األدنى. معاٌٌر اإلتقان.و على العموم ٌمكن إخضاع منتوج التالمٌذ بالنسبة إلى اللؽة العربٌة إلى المعاٌٌر اآلتٌة:

المدلول

معاٌٌر الحد األدنى
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–

 استجابة المنتوج للتعلمة و توافقه معها. -استجابة المنتوج لنمط الكتابة المطلوب.

معـ :1 .المالءمة مع الوضعٌة

 استعمال رصٌد معجمً فصٌح ،مناسب. توافر االتساق و االنسجام فً المنتوج. بناء الجمل بناء سلٌما. -حسن توظٌؾ قواعد النحو و الصرؾ.

معـ :2 .سالمة اللؽة

 صحة توظٌؾ أزمنة األفعال. استعمال عالمات الوقؾ حسب مقتضىالحال.
 مراعاة قواعد الكتابة. -الرسم الصحٌح لما هو متصل بالرسم

معـ :3 .سالمة الرسم

و اإلمالء.
 ثراء األفكار. التعلٌل للرأي. -ثراء الرصٌد المعجمً المستعمل.

معـ :4 .مصداقٌة التعبٌر و جمالٌة العرض.

 توافر األسلوب على الجمال الفنً. وضوح الكتابة و حسن الخط.-

التنظٌم.

علما بؤن هذه المعاٌٌر توافق مستوى التعلٌم الثانوي و هً موضوعة من باب االستبناس ،و ٌمكن
لألستاذ أن ٌجتهد فً إثرابها.
و فً ضوء هذه المعاٌٌر ٌمكن االجتهاد فً إعداد مقٌاس التصحٌح:

المعاٌٌر

التحكم األدنى

معاٌٌر التنقٌط
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التحكم األقصى

اإلتقان

 المالءمة مع الوضعٌة.معاٌٌر الحد األدنى  -سالمة اللؽة.
 سالمة الرسم.معاٌٌر اإلتقان

مصداقٌة التعبٌر
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