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العملیةبتوجیھالكفیلةالمعطیاتعنوالكشف،2021-2020الوزاريالمقررمقتضیاتتفعیلإطارفي
على التالمیذ الجدد، وتوزیع الكتب واألدوات المدرسیة وحثبعد التعرفالتعلیمیة-التعلمیة للموسم الدراسي الحالي، و

التالمیذ على الجد و المثابرة و بذل مجھودات إضافیة.

ومحاولة الستفادة من التجارب السابقة و تجاوز الصعوبات، تم اعتماد مجموعة من األنشطة الكتابیة و الشفھیة من شأنھا
تقویم المكتسبات و رصد التعثرات لتجاوزھا مستقبال،, حریصین على  الشمولیة و التعمیم و التبسیط، و أملین أن تكون ھذه

األنشطة المقدمة لھم ناجحة ھدفا و محتوى.

في مادة اللغة العربیة :

قصیر وشكل بعض كلماتھ ومحاولة شرح بعض مفرداتھ، وطالبنا المتعلمین بقراءة نص قراءة و فھم المقروء :ال ✔
أردفناه بأنشطة كتابیة تستھدف فھم و إدراك معاني النص.

المتعلمین في قواعد اللغة السابقة.االعتماد على أنشطة متنوعة وشاملة تختبرقواعد اللغة:✔
على جمل مفیدة وكذا تحریر موضوع قصیر.مطالبة التالمیذ بترتیب كلمات للحصولالتعبیر الكتابي :✔

نتائج التقویم التشخیصي في مادة اللغة العربیة:●
إحصائیات التالمیذ :❖
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نتائج التقویم التشخیصي حسب المكونات :❖
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تعثرات التالمیذ:●

بعد انتھاء من التقویم التشخیصي وتفریغ نتائجھ تم تسجیل عدة تعثرات أھمھا :

اللغة العربیة
صعوبة القراءة المعبرة المتسمة بالنطق السلیم وجمالیة األداء.-
ضعف في المعجم اللغوي.-
عدم التمییز بین الجملة الفعلیة والجملة االسمیة وتحدید عناصر كل جملة.-
عدم معرفة عالمات الترقیم واستعمالھا.-
الخلط بین ظروف الزمان وظروف المكان.-
صعوبة تصریف األفعال في األزمنة الثالث.-
صعوبة تحویل االسم المفرد الى المثنى والجمع أو العكس.-
صعوبة تحویل جملة حسب الضمائر.-
الخلط بین أنواع الفعل الصحیح والفعل المعتل.-
صعوبة رسم التاء المناسبة في آخر الكلمة.-
صعوبة كتابة الھمزة المناسبة في وسط وآخر الكلمة.-
صعوبة ترتیب كلمات للحصول على جملة مفیدة.-
صعوبة كتابة جمل مفیدة.-
عدم انسجام األفكار وتسلسلھا.-

دعم ومعالجة :●

بعد انتھاء التقویم التشخیصي في االسبوع األول ورصد تعثرات التالمیذ في مادة اللغة العربیة ، ثم تفییئ المتعلمین حسب
نوع التعثرات من أجل وضع خطة للدعم والمعالجة التي شملت االسبوع الموالي وتمثلت في :

القراءة : االعتماد على نص وظیفي تحت عنوان "أبر والدي" (المستوى الثالث). والتركیز على القراءة✔
المعبرة المتسمة بالنطق السلیم، واستثمار النص في الظواھر التركیبیة والصرفیة.

الظواھر التركیبیة، الصرفیة واالمالئیة: االعتماد على عدة تمارین التي تتمیز بالتنوع والشمول.✔
التعبیر الكتابي : تحریر موضوع حول "العطلة الصیفیة" وتصحیحھ.✔

بفضل خطة الدعم والمعالجة، تم تجاوز عدة تعثرات التي كانت تھم عدد كبیر من التالمیذ لكن، الزالت ھناك تعثرات
أخرى مختلفة. سیتم معالجتھا وتجاوزھا أثناء تقدیم الدروس وكذا في أسابیع الدعم المقبلة علما أن بعض التالمیذ لم یكتسبوا

كفایات المستوى السابق (المستوى الثالث االبتدائي).



توصیات واقتراحات :●
توفیر وسائل التي تعمل بالتكنولوجیا الحدیثة الستعمالھا في تقدیم الدروس.✔
االعتماد على وسائل دیداكتیكیة متنوعة مثل: الرسوم، الصور، خرائط.✔
إحداث مكتبة القسم أو ركن للقراءة لتشجیع التالمیذ على القراءة واكتساب المعجم.✔
إشراك أولیاء التالمیذ في العملیة التعلیمیة التعلمیة.✔
استعمال دفتر التناوب لتشجیع المتعلمین على الجد واالجتھاد.✔
القیام ببعض األنشطة الثقافیة والفنیة مثل: مسابقات، أناشید، مسرحیات.✔

السید المؤطر التربوي :السید المدیر :السید األستاذ :


