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والمدنیة خالل أسبوع اإلدماج

لغة العربیة خالل توزیع حصص ال
أسبوع اإلدماج



توطئة

 المدرسة ولغة والرسمیة، الوطنیة اللغة ھي العربیة اللغة      

 الوطنیة للھویة األساسیة المركبات وإحدى الجزائریة،
.الوطنیة السیادة رموز وأحد الجزائریة،

 للتالمیذ، الثقافي البعد تغذیة على تعمل أن المدرسة وعلى      للتالمیذ، الثقافي البعد تغذیة على تعمل أن المدرسة وعلى     
 استراتیجیات تبني خالل من وذلك ووجدانھم، أذواقھم وصقل
... األخرى للغات تنافس وجعلھا العربیة اللغة تثمن
 بلغتھم، الثقة التالمیذ استعادة على تعمل أن المدرسة وعلى     

 لألمة، باالنتماء الشعور لدیھم یعزز مما بثقافتھم، واالعتزاز
...والحضاریة الثقافیة ھویتھم وتأكید

من الوثیقة المرافقة لمنھج اللغة العربیة



خطوات تنص�ب الكفاءة ا��تامية

 خالل من الختامیة الكفاءة تنصیب یتم       خالل من الختامیة الكفاءة تنصیب یتم      

 التعلمیة، المشكلة الوضعیات تناول في التدرج
:التالیة الخطوات وفق



.»األم« االنطالقيةتقدمي الوضعية املشكلة  1

.إرساء املوارد .اإلدماج اجلزئي2 3

.تعلم إدماج املركبات 4

.االنطالقيةحل الوضعية املشكلة  5

.التقومي .املعاجلة6 7



.»األم« االنطالقيةتقدمي الوضعية املشكلة  1

 مناقشة وإجراء للمتعلمین تقدیمھا یتم       مناقشة وإجراء للمتعلمین تقدیمھا یتم      

 مرحلة إلى معلقا حلھا ترك مع حولھا عامة
.الجزئیة المشكلة الوضعیات تناول بعد الحقة



.إرساء املوارد 2

 وضعیة كل تناول أثناء ینجز منھجي تعلم وھو      

 مركبات من مركبة مع والمتوافقة جزئیة مشكلة مركبات من مركبة مع والمتوافقة جزئیة مشكلة
 تتطلب قد الواحدة المركبة أن العلم مع الكفاءة،

 كلھا تستھدف جزئیة مشكلة وضعیة من أكثر
 – فردي عمل( المتعلمین طرف من الموارد إرساء
.)جماعي عمل فوجي، – ثنائي



اإلدماج اجلزئي 3

 طریق عن ویكون      

 تستھدف مشكلة وضعیة

 بعد ذلك یتم      

 إرساء من االنتھاء

تعلم إدماج املركبات 4

 تستھدف مشكلة وضعیة
 المركبة مكونات ادماج

  –معرفیة( الواحدة
)سلوكیة – مھاریة

 إرساء من االنتھاء
 التأكد بھدف الموارد،

 المتعلم قدرة مدى من
 التعلمات إدماج على

.المجزأة



.االنطالقيةحل الوضعية املشكلة  5

       تجاوز مدى من التأكد ھو منھا الغرض      

 أثناء المتعلمین لدى مالحظتھا تم التي العقبات
 بدایة في االنطالقیة المشكلة الوضعیة عرض
.المقطع



.التقومي 6

 إدماجیة مشكلة وضعیة طریق عن ویكون      

 القصد المستھدفة، الختامیة الكفاءة لعناصر شاملة القصد المستھدفة، الختامیة الكفاءة لعناصر شاملة
 الموارد، في المتعلم تحكم درجة من التأكد منھ

 مدى عن تعبیرا وتحویلھا، تجنیدھا على والقدرة
 اتخاذ قصد المتعلم، لدى الختامیة الكفاءة تنصیب
.المناسب القرار



.املعاجلة 7

 منھا القصد التقویم لمرحلة كنتیجة وتأتي       منھا القصد التقویم لمرحلة كنتیجة وتأتي      

 المتعلم لدى المالحظة الضعف مواطن تدارك
.حینھا في ومعالجتھا



مق��ح توز�ع حصص اللغة العر�ية �� 

أسبوع �دماج





توز�ع ا��صص حسب �يام

فھم المنطوق والتعبیر 
)1ح(الشفھي 



من إعداد �ستاذ مع �ستعانة 

بالصور والسندات

ا��صة 

�و��

بالصور والسندات



التي القصص استذكار الحصة ھذه خالل یتم 
 الصیغ استعمال استغالل مع سابقا ُرِویت الصیغ استعمال استغالل مع سابقا ُرِویت

.وإدماجھا المدروسة والتراكیب
وضعیات في واألسالیب الصیغ استعمال 

.وإدماجھا دالة تواصلیة
األحداث مسرحة. 
التعلمیة المقاطع دلیل من أنشطة استغالل.



توز�ع حصص اللغة العر�ية

ت شفھي 
)2ح(
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الثانية
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د



): �عب�� شفوي (ا��صة الثانية 

في واألسالیب الصیغ استعمال على التركیز 
.دالة تواصلیة وضعیات .دالة تواصلیة وضعیات

وضعھا أو جمل في والتراكیب الصیغ توظیف 
  .... أو المناسب مكانھا في

التعلمیة المقاطع دلیل من أنشطة استغالل.



توز�ع حصص اللغة العر�ية

إنتاج شفوي + قراءة 
)4+  3ح(
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 �
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د

الحصة 
3 -4



بینھم فیما العالقة ویجد الثالثة النصوص یقرأ. بینھم فیما العالقة ویجد الثالثة النصوص یقرأ.
األنشطة دفتر في »وأجیب أفھم« أیقونة حل.
ما وإدماج وكتابة، نطقا المدروسة الحروف مراجعة 

.إدماجیة وضعیات في حروف من درسھ
التعلمیة المقاطع دلیل من أنشطة استغالل.



توز�ع حصص اللغة العر�ية

محفوظات
)5ح(



 مسرحة یمكن الرابع األسبوع خالل     
.المحفوظة أو األنشودة



توز�ع حصص اللغة العر�ية

)6ح(قراءة وكتابة  
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المقطع في المدروسة الحروف رسم مراجعة.
القسم كراس على عبارة أو جملة كتابة. القسم كراس على عبارة أو جملة كتابة.
المعلم إعداد من عبارة أو جملة إمالء.
واإلمالئیة الكتابیة األنشطة بعض حل.
التعلمیة المقاطع دلیل من أنشطة استغالل.



توز�ع حصص اللغة العر�ية

)7(إمالء



 �نطالقيةحل الوضعية 

"�م"

 : المھمات  
.الدراسة وأیام العطلة أیام بین النظام تغیر یكتشف ـ 1       

. العطلة أثناء للمدرسة حدث الذي التغییر یبرز ـ 2       
  .القسم في الجدد الرفاق على یتعرف ـ 3       
    الحائطیة المجلة في بمنتج یشارك. 4       

الحصة 
7

"�م"



 العقبات تجاوز مدى من التأكد ھو منھا الغرض       العقبات تجاوز مدى من التأكد ھو منھا الغرض      

 الوضعیة عرض أثناء المتعلمین لدى مالحظتھا تم التي
.المقطع بدایة في االنطالقیة المشكلة



توز�ع حصص اللغة العر�ية

)8ح(قراءة وكتابة 



الحصة 
8



 شاملة إدماجیة مشكلة وضعیة طریق عن ویكون      

 التأكد منھ القصد المستھدفة، الختامیة الكفاءة لعناصر التأكد منھ القصد المستھدفة، الختامیة الكفاءة لعناصر
 على والقدرة الموارد، في المتعلم تحكم درجة من

 الكفاءة تنصیب مدى عن تعبیرا وتحویلھا، تجنیدھا
.المناسب القرار اتخاذ قصد المتعلم، لدى الختامیة



توز�ع حصص اللغة العر�ية

)9(إمالء



الحصة 
9



المشروع إنجاز متابعة.
نقائص ومعالجة المشروع تقویم 

.المتعلمین



توز�ع حصص اللغة العر�ية

إنتاج كتابي + إدماج 
)11ح+  10ح(



الدعم واملعا��ة

الحصة 
10 -11



 منھا القصد التقویم لمرحلة كنتیجة وتأتي      منھا القصد التقویم لمرحلة كنتیجة وتأتي     

 المتعلم لدى المالحظة الضعف مواطن تدارك
.حینھا في ومعالجتھا



التربیة اإلسالمیةالتربیة اإلسالمیة



��بية �سالمية خالل توز�ع حصص ال

أسبوع �دماج



الحصة 
األولى



الحصة 
الثانیة



 التربیة حصص في دُرس ما استغالل یتم       التربیة حصص في دُرس ما استغالل یتم      

  الوضعیة في التعلمي المقطع من اإلسالمیة
.العربیة للغة التقویمیة اإلدماجیة



التربیة المدنیةالتربیة المدنیة



��بية املدنية خالل أسبوع توز�ع حصص ال

�دماج



الحصة 
األولى



الحصة 
الثانیة



 التربیة حصص في دُرس ما استغالل یتم       التربیة حصص في دُرس ما استغالل یتم      

 اإلدماجیة الوضعیة في التعلمي المقطع من المدنیة
.العربیة للغة التقویمیة






