
التدرج السنوي للسنة أولى متوّسط
2016/2017:السنة الدراسیةمدیریة التربیة لوالیة األغواط                                                                                                

:                                                                                           المقاطعة الثالثة                                                                                           المتوسطة/ التربیة والتعلیم المتوّسط لمادة اللغة العربیة مفتشیة
:                                                                                                                            اسم ولقب األستاذ

المقطع
الحجم الموارد المنھجیةالموارد المعرفیةمركبات الكفاءة الختامیةالكفاءات الختامیةالمیادینالتعلّميّ 

الساعي

1

فھم 
المنطوق
وإنتاجھ

یتواصل ویفھم أفكار الخطابات 
المنطوقة وینتجھا مشافھة بلغة 

صحیحة في وضعیات 
.تواصلیة دالة 

ـ یصغي إلى منطوق وصفي 
.أو سردي

المنطوق ـ  یفھم موضوع
ویتفاعل معھ

یعبر عن المنطوق بلغة عربیة 
.سلیمة مناسبة للمقام 

خطابات متنوعة من 
نمطي الوصف والسرد 

.ــ یصغي باھتمام 
.ــ یصدر في شأنھ ردود أفعال 

.ـ یعبر بنظام وبلغة صحیحة 
.ـ یراعي مقام المخاطب 

.ـ یتناول الكلمة بلباقة 
ـ یضبط النفس أثناء التواصل

سا04

فھم المكتوب
)القراءة ( 

یقرأ ویفھم نصوصا مركبة 
من مائة ( ،نثریة وشعریة 

یغلب ) مشكولة جزئیا ...كلمة
علیھا النمط الوصفي والسردي 

.،قراءة منغمة سلیمة 

ـ یقرأ نصوصا وصفیة 
وسردیة

ـ  یفھم معانیھا ویحّدد أفكارھا
ـ یكتشف بنیتھا النحویة 

واألدبیة
.الجمال فیھاومواطن 

ـ نصوص متنوعة 
شعریة ونثریة

مشكولة جزئیا یغلب 
علیھا الوصف والسرد 

.
.ـ الضمیر وأنواعھ 
.ـ عالمات الوقف 
.ـ النعت وأحكامھ 

.ـ القراءة الجھریة المناسبة لمعاني الموضوع 
.ـ احترام عالمات الوقف 
.ـ فھم المقروء واستثماره 

.ـ إثراء األفكار 
.المقروء ـ نقد 

.ـ تحدید أنماط النصوص 
.ـ البناء السلیم للجمل 

ـ التوظیف الصحیح لقواعد النحو والصرف 
.واإلمالء 

سا12

إنتاج 
المكتوب

التعبیر ( 
)الكتابي 

ینتج كتابة نصوصا مركبة 
منسجمة ،یغلب علیھا النمطان 

الوصفي والسردي التقل
في ...)عشرة أسطر(عن

.وضعیات تواصلیة دالة 

ـ یصف الشيء بما ویشاكلھ أو 
.یقاربھ 

ـ یحسن انتقاء التعابیر الوصفیة 
.وتوظیفھا 

ـ یتقن إقامة العالقات بین 
.األوصاف 

ـ یبني تعابیر خیریة حیث 
یكون الخیر مؤكدا وغیر مؤكد 

.نصوص وصفیة -
.ـ نصوص سردیة 
ـ نصوص وصفیة 

.یة وسرد
.ـ أدب السیرة  

.ـ الخطبة 
.ـ الحكایة 
.ـ القصة 

ـ تتبع المشاھد ومالحظتھا والمقارنة واالستنتاج 
.

.ـ ثراء األفكار وانسجامھا 
.ـ البناء السلیم للجمل 

.ـ حسن التوظیف لقواعد اللغة 
.ـ صحة توظیف أزمنة األفعال 

ـ استعمال عالمات الوقف حسب مقتضى الحال 
.

سا04

سا02.اإلدماج والتقویم والمعالجة اإلدماج



المقطع
الحجم الموارد المنھجیةالموارد المعرفیةمركبات الكفاءة الختامیةالكفاءات الختامیةالمیادینالتعلّميّ 

الساعي

2

فھم 
المنطوق

اجھتوإن

یتواصل ویفھم أفكار الخطابات 
المنطوقة وینتجھا مشافھة بلغة

صحیحة في وضعیات 
.تواصلیة دالة 

ص وصفیة ـ یستمع إلى نصو
للوقوف على موضوع الوصف 
ـ یستمع إلى نصوص وصفیة  

.الستخراج األفكار األساسیة 
ـ  یستمع إلى نصوص وصفیة 
لتعیین المشبھ والمشبھ بھ وأداة 

. التشبیھ

خطابات متنوعة 
الحیاة مرتبطة ب

المدرسیة والحیاة العامة 

.عبیر عن الفھم ـ الت
.ـ مراعاة حدیث اآلخر 

.ـ تناول الكلمة بلباقة 
سا04ـ ضبط النفس أثناء التواصل 

فھم المكتوب
القراءة

یقرأ ویفھم نصوصا مركبة 
من مائة ( ،نثریة وشعریة 

یغلب ) مشكولة جزئیا ...كلمة
علیھا النمط الوصفي والسردي 

.،قراءة منغمة سلیمة 

.بجودة النطق ـ یقرأ نصوصا 
یفھم معانیھا ویحدد أفكارھا 

, ـ یالحظ الظواھر اللغویة 
ویستنتج ضوابطھا ویتحكم فیھا  

ویوظفھا 
ـ یمیز بین األوصاف المادیة 

.والمعنویة

ـ نصوص متنوعة 
شعریة ونثریة 

جزئیا یغلب مشكولة
علیھا الوصف والسرد 

ـ الفعل وداللتھ الزمانیة 
.ـ أسماء اإلشارة 

..ـ األسماء الموصولة 
.ـ عالمات الوقف 

ـ خطابات متنوعة من 
الحیاة المدرسیة والحیاة 

.العامة 

.ـ القراءة الجھریة المناسبة لمعاني الموضوع 
.ـ احترام عالمات الوقف 
.ـ فھم المقروء واستثماره 

.ـ إثراء األفكار 
.ـ نقد المقروء 

.ـ تحدید أنماط النصوص 
.السلیم للجمل ـ البناء 

ـ التوظیف الصحیح لقواعد النحو والصرف 
.واإلمالء 

.ـ التعبیر بنظام 
.ـ مراعاة مقام المخاطب 

.ـ مراعاة الموضوع المعبر عنھا سیاقا ولغة 
ـ التعبیر بوضوح

.ـ التناسق واالنسجام 
ـ تسلسل األفكار وترابطھا  

سا12

إنتاج 
المكتوب

التعبیر ( 
)الكتابي 

ینتج كتابة نصوصا مركبة 
منسجمة ،یغلب علیھا النمطان 

الوصفي والسردي التقل 
في ...)عشرة أسطر(عن

.وضعیات تواصلیة دالة 

ـ یصف الشيء بما یشاكلھ 
أو یقاربھ 

ـ یحسن انتقاء التعابیر الوصفیة 
.وتوظیفھا 

ـ یتقن إقامة العالقات بین 
األوصاف 

ـ نصوص وصفیة 
.وسردیة

یة ـ نصوص وصف
.وسردیة 

.ـ أدب السیرة  
.ـ الحكایة 
.ـ القصة 

ـ تتبع المشاھد ومالحظتھا 
.ـ ثراء األفكار وانسجامھا 

.ـ البناء السلیم للجمل 
.االستعمال السلیم لقواعد اللغة 

ـ استعمال عالمات الوقف 
سا40

سا02.اإلدماج والتقویم والمعالجة اإلدماج 



المقطع
الحجم الموارد المنھجیةالموارد المعرفیةمركبات الكفاءة الختامیةالكفاءات الختامیةالمیادینالتعلّميّ 

الساعي

3

فھم 
المنطوق
وإنتاجھ

یتواصل ویفھم أفكار الخطابات 
المنطوقة وینتجھا مشافھة بلغة 
صحیحة في وضعیات تواصلیة 

.دالة 

ـ یستمع إلى نصوص وصفیة للوقوف 
على موضوع الوصف 

ـ یستمع إلى نصوص وصفیة  
.الستخراج األفكار األساسیة 

ـ  یستمع إلى نصوص وصفیة 
لتعیین المشبھ والمشبھ بھ وأداة التشبیھ 

 .

خطابات متنوعة مرتبطة 
بالحیاة المدرسیة والحیاة 

العامة

.ـ التعبیر عن الفھم 
.خر ـ مراعاة حدیث اآل

.ـ تناول الكلمة بلباقة 
سا04ـ ضبط النفس أثناء التواصل 

فھم المكتوب
)القراءة ( 

یقرأ ویفھم نصوصا مركبة 
من مائة ( ،نثریة وشعریة 

یغلب ) مشكولة جزئیا ...كلمة
علیھا النمط الوصفي والسردي 

..،قراءة منغمة سلیمة 

.ـ یقرأ نصوصا بجودة النطق 
ویعبر , النص العامة ـ  یكتشف فكرة 

.عنھا بأسالیب متعددة 
.ـ یصنف أفكار النص الرئیسة 

.ـ یثري رصیده اللغوي 
ویستنتج , ـ یالحظ الظواھر اللغویة 
.ـ یوظفھا مشافھة وكتابة 

ـ نصوص متنوعة شعریة 
ونثریة 

مشكولة جزئیا یغلب علیھا 
الوصف والسرد 
.ـ جمع التكسیر 

.ـ عالمات الوقف 
لف اللینة في األسماء األ.

واألفعال
ھمزة الوصل وھمزة القطع

ـ القراءة الجھریة المناسبة لمعاني الموضوع 
.

.ـ احترام عالمات الوقف 
.ـ فھم المقروء واستثماره 

.ـ إثراء األفكار 
.ـ نقد المقروء 

.ـ تحدید أنماط النصوص 
للجمل .ـ البناء السلیم ضوابطھا ویتحكم فیھا 

.
ـ التوظیف الصحیح لقواعد النحو والصرف 

.واإلمالء 

سا12

إنتاج 
المكتوب

التعبیر ( 
الكتابي

ینتج كتابة نصوصا مركبة 
منسجمة ،یغلب علیھا النمطان 

الوصفي والسردي التقل 
في ...)عشرة أسطر(عن

.وضعیات تواصلیة دالة 

ـ یمیز بین األوصاف المادیة والمعنویة 
المادیة والمعنویة في ـ یبرز المالمح 

.النصوص 
ـ یتدرج في ذكر  ما یتصف بھ 

.الموصوف 
ـ یصف الشيء بما ویشاكلھ أو یقاربھ 

.
ـ یحسن انتقاء التعابیر الوصفیة 

.وتوظیفھا 
ـ یتقن إقامة العالقات بین األوصاف 

ـ یبني تعابیر خیریة حیث یكون الخیر 
مؤكدا وغیر مؤكد 

ة ـ خطابات متنوعة من الحیا
.المدرسیة والحیاة العامة 

.ـ نصوص وصفیة 
.ـ نصوص سردیة 

ـ نصوص وصفیة وسردیة 
.ـ أدب السیرة  

.ـ الخطبة 
.ـ الحكایة 
.ـ القصة 

.ـ التعبیر بنظام 
.ـ مراعاة مقام المخاطب 

ـ مراعاة الموضوع المعبر عنھا سیاقا ولغة 
.ـ التعبیر بوضوح 

.ـ التناسق واالنسجام 
لسل األفكار وترابطھا  ـ تس

ـ تتبع المشاھد ومالحظتھا والمقارنة 
.واالستنتاج 

.ـ ثراء األفكار وانسجامھا 
.ـ البناء السلیم للجمل 

.ـ حسن التوظیف لقواعد اللغة
.ـ صحة توظیف أزمنة األفعال 

ـ استعمال عالمات الوقف حسب مقتضى 
.الحال 

سا40

سا02.اإلدماج والتقویم والمعالجة اإلدماج 



المقطع
الحجم الموارد المنھجیةالموارد المعرفیةمركبات الكفاءة الختامیةالكفاءات الختامیةالمیادینالتعلّميّ 

الساعي

4

فھم 
المنطوق
وإنتاجھ

یتواصل ویفھم أفكار الخطابات 
المنطوقة وینتجھا مشافھة بلغة 

تواصلیة صحیحة في وضعیات 
.دالة 

ـ یستمع إلى نصوص وصفیة 
.للوقوف على موضوع الوصف 
ـ یستمع إلى نصوص وصفیة  

.الستخراج األفكار األساسیة 
ـ  یستمع إلى نصوص وصفیة 
لتعیین المشبھ والمشبھ بھ وأداة 

التشبیھ  

خطابات متنوعة مرتبطة 
بالحیاة المدرسیة والحیاة 

.العامة 

.ـ التعبیر عن الفھم 
.ـ مراعاة حدیث اآلخر 

.ـ تناول الكلمة بلباقة 
سا04ـ ضبط النفس أثناء التواصل 

فھم المكتوب
)القراءة ( 

یقرأ ویفھم نصوصا مركبة 
من مائة ( ،نثریة وشعریة 

یغلب ) مشكولة جزئیا ...كلمة
علیھا النمط الوصفي والسردي 

،قراءة منغمة سلیمة

.ـ یقرأ نصوصا بجودة النطق
ویعبر , ـ  یكتشف فكرة النص العامة 

.عنھا بأسالیب متعددة 
.ـ یصنف أفكار النص الرئیسة 

.ـ یثري رصیده اللغوي 
ویستنتج , ـ یالحظ الظواھر اللغویة 

.ضوابطھا ویتحكم فیھا 
.ـ یوظفھا مشافھة وكتابة 

ـ نصوص متنوعة شعریة 
ونثریة 

مشكولة جزئیا یغلب علیھا 
.الوصف والسرد 
. ـ المبتدأ و الخبر 
..ـ كان و أخواتھا 
.ـ عالمات الوقف 
.ـ النعت وأحكامھ 

.ـ القراءة الجھریة المناسبة لمعاني الموضوع 
.ـ احترام عالمات الوقف 
.ـ فھم المقروء واستثماره 

ـ نقد المقروء . ـ إثراء األفكار 
.ـ تحدید أنماط النصوص 

.ـ البناء السلیم للجمل 
وظیف الصحیح لقواعد النحو والصرف ـ الت

واإلمالء 

سا12

إنتاج 
المكتوب

التعبیر ( 
)الكتابي 

ینتج كتابة نصوصا مركبة 
منسجمة ،یغلب علیھا النمطان 

الوصفي والسردي التقل 
في ...)عشرة أسطر(عن

.وضعیات تواصلیة دالة 

ـ یمیز بین األوصاف المادیة 
والمعنویة

المادیة والمعنویة في ـ یبرز المالمح 
.النصوص 

ـ یتدرج في ذكر  ما یتصف بھ 
.الموصوف 

ـ یصف الشيء بما ویشاكلھ أو 
.یقاربھ 

ـ یحسن انتقاء التعابیر الوصفیة 
.وتوظیفھا 

القات بین األوصاف ـ یتقن إقامة الع
ـ یبني تعابیر خیریة حیث یكون 

.الخیر مؤكدا وغیر مؤكد 

اة ـ خطابات متنوعة من الحی
.المدرسیة والحیاة العامة 

.ـ نصوص وصفیة 
.ـ نصوص سردیة 

.ـ نصوص وصفیة وسردیة 
.ـ أدب السیرة  

.ـ الخطبة 
.ـ الحكایة 
.ـ القصة 

.ـ التعبیر بنظام 
.ـ مراعاة مقام المخاطب 

.ـ مراعاة الموضوع المعبر عنھا سیاقا ولغة 
.ـ التعبیر بوضوح 

.ـ التناسق واالنسجام 
ـ تسلسل األفكار وترابطھا  

ـ تتبع المشاھد ومالحظتھا والمقارنة 
.واالستنتاج 

.ـ ثراء األفكار وانسجامھا 
.ـ البناء السلیم للجمل 

.ـ حسن التوظیف لقواعد اللغة 
.ـ صحة توظیف أزمنة األفعال 

ـ استعمال عالمات الوقف حسب مقتضى 
.الحال 

سا04

سا02.اإلدماج والتقویم والمعالجة اإلدماج 



المقطع
الحجم الموارد المنھجیةالموارد المعرفیةمركبات الكفاءة الختامیةالكفاءات الختامیةالمیادینالتعلّميّ 

الساعي

5

فھم 
المنطوق
وإنتاجھ

یتواصل ویفھم أفكار الخطابات 
المنطوقة وینتجھا مشافھة بلغة 

وضعیات صحیحة في 
.تواصلیة دالة 

ـ یستمع إلى نصوص وصفیة للوقوف 
.على موضوع الوصف 

ـ یستمع إلى نصوص وصفیة  
.الستخراج األفكار األساسیة 

ـ  یستمع إلى نصوص وصفیة 
لتعیین المشبھ والمشبھ بھ وأداة التشبیھ 

 .

خطابات متنوعة مرتبطة 
بالحیاة المدرسیة والحیاة العامة 

.

.الفھم ـ التعبیر عن
.ـ مراعاة حدیث اآلخر 

.ـ تناول الكلمة بلباقة 
سا04ـ ضبط النفس أثناء التواصل 

فھم 
المكتوب

یقرأ ویفھم نصوصا مركبة )القراءة ( 
من مائة ( ،نثریة وشعریة 

یغلب ) مشكولة جزئیا ...كلمة
علیھا النمط الوصفي والسردي 

،قراءة منغمة سلیمة

.بجودة النطق ـ یقرأ نصوصا 
ویعبر , ـ  یكتشف فكرة النص العامة 

.عنھا بأسالیب متعددة 
.ـ یصنف أفكار النص الرئیسة 

.ـ یثري رصیده اللغوي 
ویستنتج , ـ یالحظ الظواھر اللغویة 

.ضوابطھا ویتحكم فیھا 
.ـ یوظفھا مشافھة وكتابة 

بین األوصاف المادیة والمعنویة ـ یمیز
المادیة والمعنویة في ـ یبرز المالمح 

.النصوص 
ـ یتدرج في ذكر  ما یتصف بھ 

.الموصوف 

ـ نصوص متنوعة شعریة 
ونثریة 

مشكولة جزئیا یغلب علیھا 
.الوصف والسرد 
.ـ إن و أخواتھا 

..ـ الفاعل 
.ـ عالمات الوقف 

ـ خطابات متنوعة من الحیاة 
.المدرسیة والحیاة العامة 

المناسبة لمعاني ـ القراءة الجھریة
.الموضوع 

.ـ احترام عالمات الوقف 
.ـ فھم المقروء واستثماره 

. ـ إثراء األفكار 
.ـ تحدید أنماط النصوص 

.ـ البناء السلیم للجمل 
ـ التوظیف الصحیح لقواعد النحو 

.والصرف واإلمالء 
.ـ التعبیر بنظام 

.ـ مراعاة مقام المخاطب 
عنھا سیاقا ـ مراعاة الموضوع المعبر

.ـ التعبیر بوضوح . ولغة 
.ـ التناسق واالنسجام 

ـ تسلسل األفكار وترابطھا  

سا12

إنتاج 
المكتوب

التعبیر ( 
)الكتابي 

ینتج كتابة نصوصا مركبة 
منسجمة ،یغلب علیھا النمطان 

الوصفي والسردي التقل 
في ...)عشرة أسطر(عن

.وضعیات تواصلیة دالة 

.ویشاكلھ أو یقاربھ ـ یصف الشيء بما 
ـ یحسن انتقاء التعابیر الوصفیة 

.وتوظیفھا 
ـ یتقن إقامة العالقات بین األوصاف 

ـ یبني تعابیر خیریة حیث یكون الخیر 
.مؤكدا وغیر مؤكد 

.ـ نصوص وصفیة 
.ـ نصوص سردیة 

.ـ نصوص وصفیة وسردیة 
.ـ أدب السیرة  

.ـ الخطبة 
.ـ الحكایة 
.ـ القصة 

تتبع المشاھد ومالحظتھا والمقارنة ـ 
.واالستنتاج 

.ـ ثراء األفكار وانسجامھا 
.ـ البناء السلیم للجمل 

.ـ حسن التوظیف لقواعد اللغة
.ـ صحة توظیف أزمنة األفعال 

ـ استعمال عالمات الوقف حسب مقتضى 
.الحال 

سا40

سا02.اإلدماج والتقویم والمعالجة اإلدماج 



المقطع
الحجم الموارد المنھجیةالموارد المعرفیةمركبات الكفاءة الختامیةالكفاءات الختامیةالمیادینالتعلّميّ 

الساعي

6

فھم المنطوق
وإنتاجھ

یتواصل ویفھم أفكار 
الخطابات المنطوقة 

وینتجھا مشافھة بلغة 
صحیحة في وضعیات 

.تواصلیة دالة 

على ـ یستمع إلى نصوص وصفیة للوقوف 
.موضوع الوصف 

ـ یستمع إلى نصوص وصفیة  الستخراج 
.األفكار األساسیة 

ـ  یستمع إلى نصوص وصفیة 
. لتعیین المشبھ والمشبھ بھ وأداة التشبیھ

خطابات متنوعة مرتبطة بالحیاة 
.المدرسیة والحیاة العامة 

.ـ التعبیر عن الفھم 
.ـ مراعاة حدیث اآلخر 

.ـ تناول الكلمة بلباقة 
ـ ضبط النفس أثناء التواصل 

سا04

فھم المكتوب
)القراءة ( 

یقرأ ویفھم نصوصا مركبة 
من مائة ( ،نثریة وشعریة 

) مشكولة جزئیا ...كلمة
یغلب علیھا النمط الوصفي 

والسردي ،قراءة منغمة 
سلیمة

.ـ یقرأ نصوصا بجودة النطق 
ویعبر عنھا , ـ  یكتشف فكرة النص العامة 

.متعددة بأسالیب 
.ـ یصنف أفكار النص الرئیسة 

.ـ یثري رصیده اللغوي 
ویستنتج , ـ یالحظ الظواھر اللغویة 

.ضوابطھا ویتحكم فیھا 
.ـ یوظفھا مشافھة وكتابة 

ـ نصوص متنوعة شعریة 
ونثریة 

مشكولة جزئیا یغلب علیھا 
.الوصف والسرد 

.ـ نائب الفاعل 
.ـ المفعول بھ و عواملھ 

.الوقف ـ عالمات

ـ القراءة الجھریة المناسبة لمعاني 
.الموضوع 

.ـ احترام عالمات الوقف 
.ـ فھم المقروء واستثماره 

. ـ إثراء األفكار 
.ـ تحدید أنماط النصوص 

.ـ البناء السلیم للجمل 
ـ التوظیف الصحیح لقواعد النحو 

.والصرف واإلمالء 

سا12

إنتاج المكتوب
)الكتابي التعبیر(

ینتج كتابة نصوصا مركبة 
منسجمة ،یغلب علیھا 

النمطان الوصفي والسردي 
عشرة (التقل عن

في وضعیات ...)أسطر
.تواصلیة دالة 

ـ یمیز بین األوصاف المادیة والمعنویة 
ـ یبرز المالمح المادیة والمعنویة في 

.النصوص 
.ـ یتدرج في ذكر  ما یتصف بھ الموصوف 

إنتاج. ـ یصف الشيء بما ویشاكلھ أو یقاربھ 
.ـ یحسن انتقاء التعابیر الوصفیة وتوظیفھا 

.ـ یتقن إقامة العالقات بین األوصاف 
ـ یبني تعابیر خیریة حیث یكون الخیر مؤكدا 

.وغیر مؤكد 

ـ خطابات متنوعة من الحیاة 
.المدرسیة والحیاة العامة 

.ـ نصوص وصفیة 
.ـ نصوص سردیة 

.نصوص وصفیة وسردیة ـ
.ـ أدب السیرة  

.ـ الخطبة 
.ـ الحكایة 
.ـ القصة 

.ـ التعبیر بنظام 
.ـ مراعاة مقام المخاطب 

ـ مراعاة الموضوع المعبر عنھا سیاقا 
.ـ التعبیر بوضوح . ولغة 

.ـ التناسق واالنسجام 
ـ تسلسل األفكار وترابطھا  

ـ تتبع المشاھد ومالحظتھا والمقارنة
.واالستنتاج 

.ـ ثراء األفكار وانسجامھا 
.ـ البناء السلیم للجمل 

.ـ حسن التوظیف لقواعد اللغة 
.ـ صحة توظیف أزمنة األفعال 

ـ استعمال عالمات الوقف حسب 
.مقتضى الحال 

سا40

سا02.اإلدماج والتقویم والمعالجة اإلدماج



المقطع
الحجم \الموارد المنھجیةالموارد المعرفیةمركبات الكفاءة الختامیةالختامیةالكفاءاتالمیادینالتعلّميّ 

الساعي

7

فھم المنطوق
وإنتاجھ

یتواصل ویفھم أفكار الخطابات 
المنطوقة وینتجھا مشافھة بلغة 

صحیحة في وضعیات تواصلیة 
دالة 

ـ یستمع إلى نصوص وصفیة للوقوف 
.على موضوع الوصف 

نصوص وصفیة  ـ یستمع إلى
.الستخراج األفكار األساسیة 

ـ  یستمع إلى نصوص وصفیة 
لتعیین المشبھ والمشبھ بھ وأداة التشبیھ 

خطابات متنوعة مرتبطة بالحیاة 
.المدرسیة والحیاة العامة 

.ـ التعبیر عن الفھم 
.ـ مراعاة حدیث اآلخر 

.ـ تناول الكلمة بلباقة 
ـ ضبط النفس أثناء التواصل 

سا04

فھم المكتوب
)القراءة ( 

یقرأ ویفھم نصوصا مركبة 
من مائة ( ،نثریة وشعریة 

یغلب ) مشكولة جزئیا ...كلمة
علیھا النمط الوصفي والسردي 

،قراءة منغمة سلیمة

.ـ یقرأ نصوصا بجودة النطق 
ویعبر , ـ  یكتشف فكرة النص العامة 

.عنھا بأسالیب متعددة 
.ـ یصنف أفكار النص الرئیسة 

.ـ یثري رصیده اللغوي 
ویستنتج , ـ یالحظ الظواھر اللغویة 

.ضوابطھا ویتحكم فیھا 
.ـ یوظفھا مشافھة وكتابة 

ـ یمیز بین األوصاف المادیة 
والمعنویة 

ـ یبرز المالمح المادیة والمعنویة في 
.النصوص 

ـ یتدرج في ذكر  ما یتصف بھ 
.الموصوف 

ص متنوعة شعریة ـ نصو
ونثریة 

مشكولة جزئیا یغلب علیھا 
.الوصف والسرد 

.ـ المفعول المطلق 
.ـ المفعول معھ 

ـ األلف اللینة في األفعال 
واألسماء 

..ـ ھمزة القطع وھمزة الوصل 
ـ خطابات متنوعة من الحیاة 

.المدرسیة والحیاة العامة 

ـ القراءة الجھریة المناسبة لمعاني 
.الموضوع 

.ـ احترام عالمات الوقف 
.ـ فھم المقروء واستثماره 

.ـ إثراء األفكار 
.ـ نقد المقروء 

.ـ تحدید أنماط النصوص 
.ـ البناء السلیم للجمل 

ـ التوظیف الصحیح لقواعد النحو 
.والصرف واإلمالء 

.ـ التعبیر بنظام 
.ـ مراعاة مقام المخاطب 

ـ مراعاة الموضوع المعبر عنھا 
.ـ التعبیر بوضوح . سیاقا ولغة 

.ـ التناسق واالنسجام 
ـ تسلسل األفكار وترابطھا  

سا12

إنتاج المكتوب
)التعبیر الكتابي ( 

ینتج كتابة نصوصا مركبة 
منسجمة ،یغلب علیھا النمطان 

الوصفي والسردي التقل 
في ...)عشرة أسطر(عن

.وضعیات تواصلیة دالة 

ویشاكلھ أو یقاربھ ف الشيء بما ـ یص
ـ یحسن انتقاء التعابیر الوصفیة 

.وتوظیفھا 
ـ یتقن إقامة العالقات بین األوصاف 

ـ یبني تعابیر خیریة حیث یكون الخیر 
.مؤكدا وغیر مؤكد 

.ـ نصوص وصفیة 
.ـ نصوص سردیة 

.ـ نصوص وصفیة وسردیة 
.ـ أدب السیرة  

.ـ الخطبة 
.ـ الحكایة 
.ـ القصة 

ع المشاھد ومالحظتھا والمقارنة ـ تتب
.واالستنتاج 

.ـ ثراء األفكار وانسجامھا 
.ـ البناء السلیم للجمل 

.ـ حسن التوظیف لقواعد اللغة
.ـ صحة توظیف أزمنة األفعال 

ـ استعمال عالمات الوقف حسب 
.مقتضى الحال 

سا40

سا20.اإلدماج والتقویم والمعالجة اإلدماج 



مقطعال
الحجم الموارد المنھجیةالموارد المعرفیةمركبات الكفاءة الختامیةالكفاالءات الختامیةالمیادینالتعلّميّ 

الساعي

8

فھم 
المنطوق
وإنتاجھ

یتواصل ویفھم أفكار 
الخطابات المنطوقة 

وینتجھا مشافھة بلغة 
صحیحة في وضعیات 

..تواصلیة دالة 

ـ یستمع إلى نصوص وصفیة 
.على موضوع الوصف للوقوف 

ـ یستمع إلى نصوص وصفیة  
.الستخراج األفكار األساسیة 

ـ  یستمع إلى نصوص وصفیة 
لتعیین المشبھ والمشبھ بھ وأداة 

التشبیھ  

خطابات متنوعة مرتبطة بالحیاة 
.المدرسیة والحیاة العامة 

.ـ التعبیر عن الفھم 
.ـ مراعاة حدیث اآلخر 

.ـ تناول الكلمة بلباقة 
سا04ـ ضبط النفس أثناء التواصل 

فھم المكتوب

)القراءة ( 

یقرأ ویفھم نصوصا 
( مركبة ،نثریة وشعریة 

مشكولة ...من مائة كلمة
یغلب علیھا النمط ) جزئیا 

الوصفي والسردي ،قراءة 
منغمة سلیمة

.ـ یقرأ نصوصا بجودة النطق 
, ـ  یكتشف فكرة النص العامة 

.بأسالیب متعددة ویعبر عنھا 
.ـ یصنف أفكار النص الرئیسة 

.ـ یثري رصیده اللغوي 
ویستنتج , ـ یالحظ الظواھر اللغویة 

.ضوابطھا ویتحكم فیھا 
.ـ یوظفھا مشافھة وكتابة 

ـ نصوص متنوعة شعریة ونثریة 
مشكولة جزئیا یغلب علیھا 

.الوصف والسرد 
.ـ المفعول ألجلھ 

.ـ الحال 
.الوقف ـ عالمات 

.ـ القراءة الجھریة المناسبة لمعاني الموضوع 
.ـ احترام عالمات الوقف 
.ـ فھم المقروء واستثماره 

.ـ إثراء األفكار
.ـ تحدید أنماط النصوص 

.ـ البناء السلیم للجمل 
ـ التوظیف الصحیح لقواعد النحو والصرف 

.واإلمالء 

سا12

إنتاج 
المكتوب

التعبیر( 
)الكتابي 

ینتج كتابة نصوصا مركبة 
منسجمة ،یغلب علیھا 

النمطان الوصفي 
عشرة (والسردي التقل عن

في وضعیات ...)أسطر
.تواصلیة دالة 

ـ یمیز بین األوصاف المادیة 
.والمعنویة 

ـ یبرز المالمح المادیة والمعنویة 
.في النصوص 

ـ یتدرج في ذكر  ما یتصف بھ 
.الموصوف 

ـ یصف الشيء بما ویشاكلھ أو 
.یقاربھ 

ـ یحسن انتقاء التعابیر الوصفیة 
.وتوظیفھا 

ـ یتقن إقامة العالقات بین 
.األوصاف 

ـ یبني تعابیر خیریة حیث یكون 
.الخیر مؤكدا وغیر مؤكد 

ـ خطابات متنوعة من الحیاة 
.المدرسیة والحیاة العامة 

.ـ نصوص وصفیة 
.ـ نصوص سردیة 

.وصفیة وسردیة ـ نصوص 
.ـ أدب السیرة  

.ـ الخطبة 
.ـ الحكایة 
.ـ القصة 

.ـ التعبیر بنظام 
.ـ مراعاة مقام المخاطب 

.ـ مراعاة الموضوع المعبر عنھا سیاقا ولغة 
.ـ التعبیر بوضوح 

.ـ التناسق واالنسجام 
ـ تسلسل األفكار وترابطھا  

تنتاج ومالحظتھا والمقارنة واالسـ تتبع المشاھد 
.ـ ثراء األفكار وانسجامھا 

.ـ البناء السلیم للجمل 
.ـ حسن التوظیف لقواعد اللغة 
.ـ صحة توظیف أزمنة األفعال 

ل عالمات الوقف حسب مقتضى الحال ـ استعما

سا40

سا02.اإلدماج والتقویم والمعالجة اإلدماج 

مقاطع تعلمیھ تھیكل مجموع الموارد المنصوص علیھا في البرنامج السنوي من منھج مرحلة التعلیم  المتوسط ،من قیم ومواقف 08في السنة األولى من التعلیم المتوسط یتضمن التدرج السنوي لبناء التعلمات
:ساعة موزعة على میادین المقطع التعلمي كاآلتي22أسابیع تعلمیھ بحجم ساعي یبلغ 04تستغرق مدة إجراء المقطع التعلمي .  عرضیة وموارد معرفیة ومنھجیةوكفاءات 
لمیدان اإلنتاج الكتابيساعات06–ساعة  لمیدان فھم المكتوب 12- ساعات لمیدان فھم المنطوق 04

يمنھا للتعلم وأربعة للتقویم المرحلي واإلقرار32أسبوعا من السنة الدراسیة 36یغطي التدرج السنوي لبناء التعلمات



لسنة األولى من التعلیم المتوسطللمادة التربیة اإلسالمیة مخطط التعلم السنوي
)ساعة01/  التقویم والمعالجة التربویة الدوریة(ساعة 12أسبوعا ، 12: الفصل األول 

توجیهات ومالحظاتلنشاطزمن اأنماط النشاطات التعلیمیةالموارد المستهدفةالكفاءة الختامیةالمیدان

النصوص 
الشرعیة

یستظهر المتعّلم المحفوظ من القرآن 
والحدیث باستخدام مهارات الكریم،

.التالوة الجیدة واالستعمال المناسب

ـ مكانة القرآن والسنة
. من سورة األنعام99إلى 95اآلیات من 

ـ سورة الطارق 
)الحفظ واالستظهار الصحیحان ( 

التدرب على حسن التالوة 
شرح اآلیات بإیجاز 

ـ الحفظ الذاتي
ـ االستظهار المناسب للوضعیات

سا03
ـ التركیز على القراءة الجیدة والفهم الصحیح لآلیات 

في الحیاة لالستشهادـاستخراج االرشادات التربویة 
العملیة 

أسس 
العقیدة 
اإلسالمیة

یعّبر المتعّلم عن حقیقة اإلیمان وأثره 
في حیاة المسلم من خالل تصرفه 

.الیومّي  عبادة وسلوكا
)استرجاع وتذكر(ـ أركان اإلیمان  

ـ وضعیات عن مظاهر اإلیمان في 
العبادة والسلوك

ـ التذكیر بحدیث جبریل عن اإلیمان 
واإلحسان 

سا01
ـ اعتماد الحدیث المحفوظ في االسترجاع والتذكر 

ـ التركیز على أثر اإلیمان في حیاة المسلم 

العبادات
یعظم الشعائر اإلسالمیة، ویؤدي 

.العبادات وفقا ألحكامها وحكمها

الطهارة والوضوءـ 
ـ الغسل والتیمم

ـ الصالة ومكانتها التعبدیة
)الكیفیة وممارستها(

ـ التعریف بالشعائر
ـ عرض الكیفیات والتدرب على 

)ما أمكن(ممارستها 
ـ تسجیل خالصات وحفظها

سا03

ـ التركیز على تعظیم الشعائر ببیان أهمیتها في الحیاة 
الروحیة للمسلم

شعائرـ حسن التعریف بال
ـ صحة المعرفة بالكیفیات وحسن عرضها وممارستها

تهذیب 
السلوك

یوّظف المعرفة المكتسبة في جوانب 
من مكارم األخالق اإلسالمیة 

.في الوضعیات المناسبة في المحیط

ـ الصدق واألمانة 
ـ من حقوق المسلم 

المعرفة الواعیة بالخلقین والممارسة ( 
)الصحیحة في الوضعیات

استغالل وضعیات في المحیطـ 
ـ إبراز مظاهر السلوكات السویة 

للخلقین في المحیط 
ـ حسن االستظهار نظریا وعملیا

اس02

ـ التركیز على السرد الجید باستخدام المصادر الموثوقة 
ـ استخالص العبر والمواقف لالسترشاد واالقتداء 

السیرة

یعّبر عن محبة الرسول صلى اهللا 
، باالقتداء به انطالقاعلیه وسلم 

من العبر والمواقف المستخلصة من 
.سیرته العطرة

ـ مدخل إلى السیرة النبویة
)السرد ، العبر والمواعظ( 

ـ قراءة نصوص السیرة بوعي ، 
واعتماد أسلوب السرد الجید 

ـ استخالص العبر وأهم المواقف من 
السیرة لالعتبار واالقتداء 

سا02

ـ التركیز على السرد الجید باستخدام المصادر الموثوقة
ـ استخالص العبر والمواقف لالسترشاد واالقتداء

)التالوة الجیدة ، توظیف المعاني (االستظهار الصحیح لآلیات والسور وحسن استعمالها في الوضعیات المناسبة -:مؤشرات التحكم في الموارد وحسن استعمالها
)ربط األخالق بالنصوص(المعارف المترابطة عضویا في مختلف المیادین وتجنیدها واستخدامها حسب الحاجة إدماج -
)الخ ... الطهارة ، الوضوء ( حسن عرض الشعائر وكیفیتها وممارستها - )إلخ ... الصدق ، األمانة ( حسن إبراز مكارم األخالق المكتسبة في التصرفات الیومیة -
)سردا وتصرفا ( اد بالهدي النبوي اقتداء بالمواقف من سیرته العطرة حسن االسترش- 



ساعة 10أسابیع ، 10: الفصل الثاني  
توجیهات ومالحظاتالزمن المقدر أنماط النشاطات التعلیمیةالموارد المستهدفةالكفاءة الختامیةالمیدان

النصوص 
الشرعیة

یستظهر المتعّلم المحفوظ من 
الكریم، والحدیث القرآن 

باستخدام مهارات التالوة 
.الجیدة واالستعمال المناسب

من سورة 69إلى 66ـ اآلیات من 
. النمل

ـ سورة البروج 
)الفهم والحفظ الصحیحان( 

ـ التدرب على حسن التالوة 
ـ الشرح الموجز لآلیات والحدیث المتمم 

) اغتنم خمسا قبل خمس (
ـ الحفظ الذاتي 

ار المناسبـ االستظه

ساعات03

ـ التركیز على التالوة الجیدة 
ـ الفهم الصحیح لآلیات

ـ استخالص االرشادات التربویة 
للتطبیق

أسس العقیدة 
اإلسالمیة

یعّبر المتعّلم عن حقیقة 
اإلیمان وأثره في حیاة المسلم 

من خالل تصرفه الیومّي  
.عبادة وسلوكا

اإلیمان باهللا :ـ من أركان اإلیمان
مفهوم اإلیمان باهللا (ودالئل وحدانیته 

وأثره في حیاة المسلم الروحیة 
) واإلفراد بالتوحید والعبادة

ـ نشاط إلبراز مظهر اإلیمان باهللا في العبادة 
استخدام نماذج لوضعیات (وتصرفات المسلم 

ساعة01.وأدلة من القرآن والسنة) من المحیط
ـ التركیز على إبراز مفهوم اإلیمان 
باهللا ووحدانیته بأدلة عقلیة ونقلیة 

)استغالل مظاهر الكون(

یعظم الشعائر اإلسالمیة، العبادات
ویؤدي العبادات وفقا ألحكامها 

.وحكمها

سجود السهو وأحكام (أحكام الصالة 
) المسبوق

) الكیفیة واألداء(

ـ عرض الكیفیة عملیا 
ـ استنباط األحكام من الكیفیة العملیة 

ساعة02ـ استخالص وتطبیق 
ـ التركیز على استخراج األحكام من 
خالل عرض الكیفیة عملیا وتسجیل 

وحفظ األحكام 
ـ عرض وتطبیق األحكام عملیا

تهذیب 
السلوك

یوّظف المعرفة المكتسبة في 
جوانب من مكارم األخالق 
اإلسالمیة في الوضعیات 

.المناسبة في المحیط

ـ الصدق واألمانة 
ـ من حقوق المسلم 

المعرفة الواعیة بالخلقین والممارسة (
)الصحیحة في الوضعیات

ـ استغالل وضعیات من المحیط 
ـ إبراز مظاهر السلوكات السویة للخلقین في 

المحیط 
ـ حسن االستظهار نظریا وعملیا 

ساعات02

االستشهادیة ـ الربط بین النصوص 
واألنماط السلوكیة المستهدفة 

ـ اعتماد وضعیات من المحیط والواقع 
المعیش الستخراج العبر والمواقف 

لالسترشاد واالقتداء 
یعّبــــــــر عـــــــــن محبــــــــة الرســـــــــول السیرة

ــــــــــــه وســــــــــــلم ،  صــــــــــــلى اهللا علی
باالقتــــــــداء بــــــــه انطالقــــــــا مــــــــن 
العبــــــــــــــــــــــــــــــــــر والمواقــــــــــــــــــــــــــــــــــف 
المستخلصــــــــــــة مــــــــــــن ســــــــــــیرته 

.العطرة

ومقدماته ـ الوحي
سرد األحداث والوقائع ، العبر ( 

)والمواعظ لإلقتداء

ـ استخدام أسلوب السرد القصصي مدعم 
ببعض الشواهد من النصوص واألحداث 

التاریخیة 
ساعة 02ـ استنتاجات 

على الجوانب المتعلقة ببعث ـ التركیز
محبة الرسول صلى اهللا علیه وسلم 
في قلوب المسلمین وتعلق التالمیذ 
بخصال وأخالق النبي صلى اهللا علیه 

وسلم 

ساعة01/  التقویم والمعالجة التربویة الدوریة
مؤشرات التحكم في الموارد وحسن استعمالها

 تالوة ، استدالل ، تطبیق ( حسن استظهار ما حفظ من النصوص واستعمالها في الوضعیات المناسبة(
 إبراز مظاهر اإلیمان باهللا تعالى ووحدانیته في سلوكیات المسلم
الذكر الصحیح ألحكام المسبوق وسجود السهو في الصالة وحسن تطبیقها
لمسلم بأخیه المسلم حسن التصرف بالمعارف المكتسبة من خلق عالقة ا
 السرد الجید لمقدمات الوحي وتقدیم العبر المستخلصة منها وأثرها على محبة الرسول صلى اهللا علیه وسلم



ساعة 08أسابیع ، 08: الفصل الثالث  
توجیهات ومالحظاتالزمن المقدر أنماط النشاطات التعلیمیةالموارد المستهدفةالكفاءة الختامیةالمیدان

النصوص 
الشرعیة

یستظهر المتعّلم المحفوظ من 
القرآن الكریم، والحدیث باستخدام 
مهارات التالوة الجیدة 

.واالستعمال المناسب

من سورة 103ـ اآلیة 
النساء 

الحفظ واالستعمال ( 
)المناسب

ـ التسمیع الجید للتالوة 
ـ التدرب على التالوة 

ـ الشرح المناسب لآلیات
الذاتي ـ الحفظ

ـ االستظهار المناسب للوضعیات

ساعات02

ـ التركیز على حسن التالوة والفهم 
الصحیح للنصوص 

ـ استخالص اإلرشادات التربویة 
واالستعمال المناسب

أسس 
العقیدة 
اإلسالمیة

/////

العبادات

یعظـــــــــــم الشـــــــــــعائر اإلســـــــــــالمیة، 
ویـــــــــــــــــؤدي العبـــــــــــــــــادات وفقـــــــــــــــــا 

.ألحكامها وحكمها

ـ فضل صالة الجماعة 
والجمعة 

الحكمة واألحكام ( 
)والمواظبة والدالئل 

ـ التعرف على فضل صالة الجماعة 
ـ التعرف على فضل صالة الجمعة 

ـ الربط بالنصوص الشرعیة 
ساعة01

على استخالص فضل ـ التركیز
الشعیرتین من خالل النصوص 
الشرعیة واألحكام الفقهیة بحوار تحلیلي 

واستنتاجي

تهذیب 
السلوك

ــــــــــــة المكتســــــــــــبة  ــــــــــــف المعرف یوّظ
فـــــــــــــي جوانـــــــــــــب مـــــــــــــن مكـــــــــــــارم 
األخــــــــــــــالق اإلســـــــــــــــالمیة فـــــــــــــــي 
الوضـــــــــــــعیات المناســـــــــــــبة فـــــــــــــي 

.المحیط

ـ المسلم یعني ببیئته 
)أسالیب العنایة ( 

االستدالل بالنصوص 
الشرعیة 

آیة أو (ـ االنطالق من النصوص الشرعیة 
)حدیث

ـ التعرف على أسالیب العنایة 
ـ استخالص الموعظة األخالقیة والتصرف 

بها في المحیط

ساعات01

ـ التأكید على الخلق المثالي في 
التعامل مع البیئة وربط الخلق 

بالنصوص الشرعیة 
لبیئةـ التصرف بالحكمة مع ا

السیرة

یعّبــــــــــر عــــــــــن محبــــــــــة الرســــــــــول 
صـــــــــــــــلى اهللا علیـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم ، 
ــــــــــا مــــــــــن  ــــــــــه انطالق ــــــــــداء ب باالقت
العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر والمواقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف 
المستخلصـــــــــــــــة مـــــــــــــــن ســـــــــــــــیرته 

.العطرة

الدعوة إلى اإلسالم 
أسلوب الحكمة والموعظة (

)الحسنة

على أسلوب الدعوة وكیفیة نشرها ـ التعرف
في األوساط المختلفة حكمة الرسول صلى 

ساعة02اهللا علیه وسلم وأصحابه رضي اهللا عنه

ـ التركیز على حكمة أسلوب الرسول 
صلى اهللا علیه وسلم في نشر الدعوة 

وتجاوب الشعوب والقبائل معها

)نهایة السنة()02(ساعتان : التقویم والمعالجة التربویة 



مؤشرات التحكم في الموارد وحسن استعمالها
)تالوة ، استدالل ، تطبیق (حسن تناول النصوص الشرعیة واستعمالها في الوضعیات المناسبة ذات داللة - 
)أداء الشعائر ، الخلق القویم ( إبراز أثبر اإلیمان في سلوك المسلم - 
)انشطتها ، تطبیق وممارسة(التوظیف الصحیح لألحكام والضوابط الشرعیة المتعلقة بمیدان العبادات ، حسب الوضعیات - 
التصرف المناسب بالمعارف المكتسبة في مكارم األخالق في وضعیات التواصل المختلفة مع المحیط- 
علیه وسلم واالسترشاد بها في المواقف السلوكیة المناسبة في المحیطالعرض الجید للعبر والمواعظ المستخلصة من سیرة الرسول صلى اهللا- 

: مالحظة توجیهیة 
.لمقترحة في سیاقها یتم بناء الكفاءات الختامیة تدریجیا على مدار السنة الدراسیة وفقا للموارد الموزعة على الفصول الثالثة وتقویمها دوریا بالمؤشرات ا




