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أدى عامل هجرة املواطنني املغاربة نحو إسبانيا خالل العقود الثالثة األخيرة، وكل ما نتج عنها من تعاقب 
لعمليات التجمع العائلي، إضافة إلى ميالد اجليل األول من األطفال بهذه الديار، إلى ارتفاع ملحوظ في عدد التالميذ 
باملؤسسات التعليمية اإلسبانية غير اجلامعية. وحتى العام الدراسي2001/2002 أول بلد ينتمي اليه التالميذ األجنبية 
في املدارس االسبانية كان هو املغرب  و من بني العدد التقريبي 695200 تلميذًا أجنبيًا فى املدارس االسبانية فى العام 

الدراسي 2007/2008 (9.6 من إجمالي التالميذ) هناك ما يقرب من 108500 تلميذًا من أصل مغربي (15.70).
التعليمية  املؤسسات  أكبر عددا وحضورا في  املغاربة هم  والتلميذات  التالميذ  أن  النسبة،  نستنتج من هذه 
اللغات األجنبية املتداولة، مما يستدعي  العربية أصبحت بدورها حتتل موقعا أوال بني  اللغة  اإلسبانية وبالتالي فإن 

التفكير مليا في هذا الوضع.
 (LODE) 1985 فى التشريعات اإلسبانية وباملوافقة على القانون التنظيمي حلق التربية والتعليم الصادر سنة
وبصفة خاصة القانون العام للنظام التعليمى الصادر سنة 1990 ( LOGSE) ، مت حدوث حتول جذرى للنظام التعليمي 
التعليم  التعليمية (LOPEG) الصادر سنة 1995 وقانون جودة  االسباني. وبإصدار قانون مشاركة وتقييم املراكز 
(LOCE) الصادر سنة 2003 ، فقد إنعكست الرغبة فى التقدم خطوة إضافية فى مسيرة التحديث التعليمي وكذلك 
التقدم نحو حتسني اجلودة. فإن قانون التعليم رقم 2/2006 الصادر بتارخ 3 مايو (LOE)، يود التقدم خطوة أبعد من 

ذلك موحدًا مع اجلودة مبدأ املساوة، بطريقة تصل بها جودة العملية التعليمية إلى الشباب كافًة دون إستبعاد أحد. 

وينص هذا القانون على إحداث نظام تربوي تشاركي، وبرنامج دراسي متفتح ومرن يستجيب لتنوع التالميذ، 
القانون  هذا  يستهدف  كما  اإلسبانية.  التعليمية  للِمؤسسات  االجتماعي  الذي مييز احمليط  التعددي  الطابع  ومالءمة 
إدماج جميع العناصر الثقاقية في الوظيفة املجتمعية للتعليم، على نحو تتعزز معه سيرورة تعلم فعال ووظيفي. ولبلوغ 
هذا الهدف يتعني على املدرسة تنظيم عملية التعلم وإعادة النظر في محتويات املناهج وإعداد خطة دقيقة للعناية بهذا 

التنوع.

وأخذ هذا التنوع يبرز بحدة أكبر كعنصر للتفكير البيداغوجي، إذ أن التعدد الثقافي جاء إلغناء احلقل التربوي 
ومنحه عناصر وإمكانيات جديدة، لكنه موازاة مع ذلك أفرز صعوبات وحتديات أخرى كانت غير مطروحة لدى املدرسة 
اإلسبانية إلى حني قريب، استدعت اليوم خلق حوار بني الثقافتني كإجراء وقائي وكضرورة تربوية ملواجهة وجتنب هذه 
الظواهر السلبية: كالعنصرية والتشدد والعداء لآلخر...، كما أن هذا احلوار كفيل بتكوين مجتمع إسباني أوربي عادل، 

متضامن، متسامح، متماسك وسلمي.

وفي هذا اإلطار يجب تنظيم وتطوير ورشات تربوية باملدارس، تعتمد التنوع الثقافي أساسا، بهدف تشجيع 
التفاعل والتبادل في ظل املساواة. فعلى الرغم من أن تعليم اإلسبانية كلغة أجنبية أمر بالغ األهمية في عملية إدماج 
التالميذ األجانب الذين اليتكلمون اإلسبانية كلغة أم، ال يقل عنها أهمية من العناية اخلاصة التي ينبغي أن نوليها 
ملسألة تعليم اللغة والثقافة األصلية للمتمدرسني، مبا أن إسبانيا، باعتبارها بلدا أفرز ظاهرة الهجرة، تعي جيدا أنه 
من الصواب جعل عملية اإلدماج هدفا ذا أولوية، شريطة تالؤمه مع هدف تيسير احملافظة على رموز الهوية الثقافية 

للمهاجر. وميكن لهذا الطرح، بدون شك، تيسير عملية التبادل الثقافي واالندماج الكامل للتالميذ والتلميذات...

وفي هذا السياق تندرج تعليمات االحتاد األوروبي واملجلس األوروبي ذاته، وتوجهات اليونسكو بشأن التنوع 
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الثقافي. وقد وقعت حكومتي اململكة املغربية واململكة اإلسبانية بتاريخ 10 أكتوبر(1985)،  إتفاقية ثقافية حتدد فيها 
العربية  الللغة  تعليم  برنامج  على   ،2 الفقرة  الرابعة  مادتها  في  االتفاقية  هذه  تنص  البلدين.  بني  التعاون  خطوات 

.LACM والثقافية املغربية

ولهذا الغرض، ومراعاة لتوصيات فريق اخلبراء املشترك املغربي اإلسباني، املكلف بالسهرعلى سير وتتبع ملف 
تدريس اللغة العربية والثقافة املغربية، والذي يحدد خطوط التعاون املتبادل بني البلدين، تقررحتيني مشروع : الدليل 

العملي للمعلم وإدخال التعديالت الالزمة عليه.

ويبقى الرهان مطروحا الستكمال هذا اإلجناز التربوي العام، بإصدار الوحدات التعليمية لكل مستوى على حدة.
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قامت حكومتا اململكة املغربية واململكة اإلسبانية بتوقيع اتفاقية تعاون ثقافي بتاريخ 14 أكتوبر 1980 وقد 
صدر نصها في اجلريدة الرسمية اإلسبانية بتاريخ 10 اكتوبر 1985، ومن خالل بنود االتفاقية بني كل من الطرفني 
املغربي واإلسباني مدى حرصهما ووعيهما بالواقع اجلديد الذي تفرضه الهجرة املغربية فى إسبانيا، ورغبتهما في 
تعزيز وتوطيد الروابط  التقليدية واملتعددة لصداقتهما التاريخية، وعزمهما على الرفع من مستوى التفاهم، واحلوار بني 
الشعبني، حتى يتسنى لهما التعرف على قيمهما وتراثهما الثقافي على النحو األفضل، أضف إلى ذلك قناعتهما الثابتة 
بالضرورة امللحة للدفع بالتعاون الثنائي في مجالي التربية والثقافة وتزويده بشحنة جديدة من البرامج واملراجع، سيما 
وأن مالءمة الظروف ووجوب إضافة املستجدات أمر حاضر بقوة في العالقة بني البلدين. ويأتي هذا املرجع استجابة 
لبعض هذه حاجيات التي جنمت عن احلضور الهام واملكثف للتالميذ والتلميذات املغاربة باملؤسسات التعليمية اإلسبانية 

كما سبق ذكره.

وفي هذا الصدد، نستحضر ما قررته احلكومتان مشيرين إلى املادتني الرابعة الفقرة 2 واخلامسة عشرة من 
االتفاقية املذكورة، اللتني تنصان على ما يلي:

1)  «تسهل احلكومة اإلسبانية تعليم اللغة العربية والثقافة املغربية بالنسبة للتالميذ املغاربة املسجلني في 
رجال  إشارة  رهن  املختصة  اإلسبانية  السلطات  تضع  الغرض،  ولهذا  والثانوية».»  االبتدائية  مدارسها 
التعليم املغاربة املكلفني بتعليم اللغة العربية الفصول الضرورية للقيام مبهمتهم ، ويتحمل املغرب جميع 

النفقات املتعلقة برجال التعليم املذكورين».
 

2)  «تشجع كل من احلكومتني فوق ترابهما إقامة و تسسيرمؤسسات ثقافية فوق تهدف الى النهوض 
مبعرفة ودراسة ثقافة البلد اآلخر و تقدم لها لهذا الغاية اوفر التسهيالت  في اطار القوانني و االنظمة 

املعمول بها و على أساس التبادل» .

الدستور  من   27 املادة  والسيما  البلدين،  لكال  القانوني  التشريع  على  الذكر  اآلنفة  العامة  املبادئ  وترتكز 
اإلسباني واملادة 13 من الدستور املغربي اللتان تنصان على احلق في التربية والتعليم للجميع.

ولقد مت حتديد وتعديل هذه املبادئ من طرف:

التربوية  للمنظومة  العريضة  1999 اخلطوط  والتكوين الصادر سنة  للتربية  الوطني  امليثاق  املغرب: حدد  أ) 
املغربية اجلديدة، حيث ينص في جزئه األول على املبادئ األساسية والدائمة لهذه املنظومة، وعلى الغايات الكبرى وعلى 

حقوق وواجبات مختلف الفاعلني وضرورة التعبئة الوطنية الالزمة إلجناح هذا اإلصالح.

وقد حدد امليثاق ستة مجاالت لتحديد املنظومة التربوية تتجسد فيما يلي:

1. نشر التعليم وربطه باحمليط االقتصادي.
2. التنظيم البيداغوجي.
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3. حتسني اجلودة في التعليم والتكوين.
4. التنظيم الالمركزي.

5. حتسني التدبير والتقييم املستمر للعملية التعليمية وتشجيع الفاعلني باملنظومة التربوية.
6. مشاركة القطاع اخلاص وتعبئة املوارد املادية وترتيب استعمالها.

ب)  إسبانيا: لقد عرفت املنظومة التربوية اإلسبانية في العقود األخيرة عدة تعديالت نفكر منها:
LODE القانون التنظيمي حلق التربية والتعليم الصادر لسنة 1985.

LOGSE القانون العام للنظام التربوي الصادر سنة 1990.
LOPEG القانون ملشاركة وتقومي املراكز التعليمية الصادر سنة 2003.

LOCE القانون جلودة التعليم الصادر سنة 2003.
LOE القانون للتربية الصادر سنة 2006.

وعلى ضوء التشريعات السالفة الذكر، جتدر اإلشارة إلى أن هذا الدليل العملي ألساتذة اللغة العربية والثقافة 
املغربية بإسبانيا يتسم باالنفتاح واملرونة، ويقبل، إن اقتضى األمر، التأقلم مع التغييرات القانونية التي قد تطرأ بني 

الفينة واألخرى. 
وبناء عليه، يتوخى هذا املشروع تذليل العقبات لتحقيق األهذاف املسطرة في اتفاقية التعاون الثقافي املذكورة 

آنفا. أخذا بعني االعتبار املبادئ األساسية التالية:
1. منح التلميذ تكوينا يخول له احملافظة على لغته وهويته، ويسمح له مبمارسة ثقافته وتكسبه الثقة في 

نفسه، مخففا عنه عبء اجلوانب السلبية املترتبة عن آثار الهجرة مع احترام ثقافة البلد املضيف.
2. حتقيق إدماجه في الوسط املدرسي واإلجتماعي بزرع قيم التسامح والتضامن في نفسه.

تلقينه قيم الدستور اإلسباني، السيما املتعلقة باحلقوق األساسية واحلريات العامة. وتوجيه العملية   .3
التعليمية نحو حتقيق أهداف النظام التربوي اإلسباني (مادة 1 من قانون LOGSE واملواد 1 و 2 من 

.(LOE القانون
4. تلقينه املبادئ األساسية للدستور املغربي (املواد 1الى 18).

5. توجيه العملية التعليمية انطالقا من النظام التربوي املغربي واعتمادا على اإلصالحات املنصوص عليها 
في: «امليثاق الوطني للتربية والتكوين» والتي تنبني على قيم الدين اإلسالمي، وتكوين املواطن الصالح، 
املتسامح، واحملترم لهويته وهوية اآلخرين واحترام الهوية حلضارة أمته والتوفيق بني األصالة واحلداثة، 

مما يضمن تفاعال ديناميكيا بني املوروث الثقافي املغربي واملبادئ الدولية حلقوق اإلنسان.
والثقاقية،  اإلجتماعية  احلياة  في  الفعالة  للمشاركة  وإعداده  للتلميذ  واإلبداعية  النقدية  الروح  تنمية   .6

وتشجيعه على التعايش السلمي، والتعاون والتضامن مع اآلخر.
7. تشجيع التلميذ على اإلقبال على اللغة العربية باستعمال الوسائل احلديثة في تلقني اللغات، التي تضمن 

عدم نفوره من لغته حتى ال يراها أقل شأنا من اللغة اإلسبانية.

وحتقيقا لهذه األهداف يجب اعتبارما يلي:
أ)  الواقع االجتماعي واالقتصادي  للمجتمع اإلسباني وانتمائه لالحتاد األوروبي الذي تتخذ فيه القرارات على 
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مستوى مختلف اجلنسيات.
ب)  الواقع الثقافي للمجتمع اإلسباني وتنوعه وغناه.

ج)  الواقع االجتماعي والثقافي للجالية املغربية املقيمة بإسبانيا.
د)  مبادئ ومستجدات النظام التربوي اإلسباني، وإرادة كال الطرفني في توطيد روابط التعاون بينهما لتلبية 

متطلبات األسر والتالميذ واألساتذة والتجاوب مع انشغاالتهم.
ه)  اخلصائص املميزة للتلميذ.

وجتدر االشارة إلى أن حتيني وتعديل هذا املشروع، من بني التوصيات الصادرة عن لقاء فريق اخلبراء املشترك 
املغربي اإلسباني، املكلف مبلف تدريس اللغة العربية والثقافة املغربية في دورته الثامنة، املنعقدة مبدريد (4 فبراير 
2004)، بعد اطالعه على هذا املشروع التربوي («الدليل العملي للمعلم») في صغته األولى الذي مت إجنازه من طرف 

مجموعة من أساتذة اللغة العربية العاملني بإسبانيا.

وباتفاق بني وزارة التربية والعلوم اإلسبانية املمثلة في مركز البحث والتوثيق التربوي (CIDE)، وبتنسيق مع 
سفارة اململكة املغربية مبدريد وامللحقة التربوية «قسم التأطير التربوي  ألعضاء البعثة الثقافية املغربية». مت حتسني 
املشروع وإدخال التعديالت الالزمة عليه، وذلك اعتبارا لإلصالحات الطارئة على النظامني التربويني اإلسباني واملغربي، 

وإجناز مقاربة بيداغوجية حديثة وبالتالي منحه الصياغة النهائية.

وفيما يتعلق بتشكيل وصياغة املضامني وحتديد األهداف الثقافية واملشتركة بني الثقافتني، واقتراح األنشطة 
التربوية املناسبة متت مراعاة النقط التالية:

- يتولى أستاذ الللغة العربية والثقافية املغربية( LACM) تلقني هاتني املادتني دون إعطائها صبغة دينية 
حصص الدين االسالمي الدراسية مت النص عليها فى إتفاقيات 1992 بني احلكومة االسبانية واللجنة 

االسالمية االسبانية والتى يتم إدخالها حاليًا  فى املراكز التعليمية. 
- يقدم برنامج (LACM) فى مضمون وسط مدرسى ومحيط سياسي وإجتماعي وثقافي إسباني وأوروبي.

- الدين اإلسالمي مكون من مكونات الثقافة املغربية وعلى أسسه ينبني النظام التربوي املغربي.
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إن اإلقبال على تعليم اللغة العربية والثقافة املغربية في املؤسسات التعليمية اإلسبانية (االبتدائي/اإلعدادي/الثانوي) 
أضحى مطلبا ملحا من طرف العديد من اجلهات احلكم الذاتي اإلسباني، نتيجة التدفق املضطرد للمهاجرين املغاربة وبحكم 

عامل التجمع العائلي موازاة مع هذا ارتفاع عدد األطفال املسجلني مبراكز االستقبال اإلسبانية.

وفي ظل الوضعية الراهنة، أمسى من الالزم حتديد األهداف واحملتويات وجتديد املنهجية من أجل ضمان 
التعلم الهادف الذي من شأنه أن يخفف من حدة املشاكل التي قد يعاني منها األساتذة العاملني بالبرنامج. واعتمادا 

على جتربة هؤالء األساتذة متت صياغة هذا الشروع.

لذا فإن خلق مجموعة عمل إلجناز املشروع وإعادة صياغة مفهوم تعليم اللغة العربية والثقافة املغربية، أضحى 
للمستهدفني  واللساني  اللغوي  الواقع  ومع  اإلسبانية  التعليمية  املؤسسات  نهج  مع  انسجام  لتحقيق  ملحة  ضرورة 

بالبرنامج كما روعي عند تهييئ وحتيني هذا الدليل التربوي اجلوانب التالية:

تلقن دروس «LACM» على صيغتني اثنتني «أ و ب» كما سبق ذكره.
▲ الصيغة «أ» (غير املدمجة) :

- تشمل املؤسسات التعليمية حيث عدد املتمدرسني املغاربة بها قليل.
- يتم تقدمي الدروس خارج أوقات الدراسة.

- يتولى األستاذ مهمة التدريس بعدة مؤسسات تعليمية. 
▲ الصيغة «ب» (املدمجة) :

- تخص املؤسسات التعليمية املكتظة بعدد املتمدرسني املغاربة.
- تبرمج دروس اللغة العربية والثقافة املغربية، داخل أوقات الدراسة. 

- يتولى األستاذ مهمة التدريس مبؤسسة واحدة.

 في الصيغة الغير املدمجة «أ» يتعني على املدرس تشكيل مجموعات متجانسة مراعيا األعمار واملؤسسات 
والقدرة على االستعاب، كما يتولى انتقاء الوسائل البيداغوجية الناجعة واملضامني اللغوية املناسبة للمجموعة.

أما في الصيغة املدمجة «ب»، حيث ينتمي األستاذ لهيأة املدرسني، إضافة إلى مهمة تعليم اللغة العربية والثقافة 
املغربية، فهو يقوم Tutor، واملرشد للتالميذ، كما ميكنه أن يقوم بدور الوسيط بني املؤسسة وأوليائهم.

وسواء تعلق األمر بالطريقة املدمجة أو غير املدمجة، فإن لكل منهما مساوئ ومحاسن، سيتم التطرق لهما في 
فصل املنهجية والبرمجة.

إن التالميذ املعنيني بهذا البرنامج (LACM)، هم في أغلب احلاالت أطفال مندمجون متام االندماج في النظام 
التربوي اإلسباني، ويعبرون ويتحدثون باإلسبانية كلغتهم األم، وعادة ما يتواصلون مع أقربائهم بواسطة لهجة مغربية. 

وتبقى اللغة العربية بالنسبة لهم انتماء ملوروثهم الثقافي، لكنهم يجهلونها لعدم استعمالهم إياها.

1. مبادئ بيداغوجية
إن السيرورة التربوية التي مت تسطيرها في األهداف وحتقيقها في احملتويات يجب أن تأخذ بعني االعتبار على 

وجه اخلصوص ما يلي:
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أ)  أن تكون احملتويات واملدة الزمنية التي يستغرقها كل نشاط مالئمة مع قدرات وكفايات واهتمامات  كل  تلميذ.
ب)  تعطى األولوية ألنشطة التواصل الهادفة إلى:

- استعاب املعارف األساسية والكفايات التي تنمي استقاللية املتعلم.
- التفاهم واالحترام. متلك قواعد احلياة اجلماعية.

- تنمية املعارف واملهارات التي متكن الطفل من إدراك الكفايات اللغوية األساسية لتعليم اللغة العربية.
ج)  اعتبار العالقة املوجودة بني الثقافتني اإلسبانية واملغربية من وجهة نظر نقدية بناءة.

د)  حتفيز املتمدرسني على تقدير اللغة العربية.

2. األطوار واملستويات
على ضوء هذه املعطيات وألجل تسلسل منهجي لألهداف واحملتويات مت حتديد أربعة أطوار، ثالثة منها خاصة 
الثانوي اإلجباري  بالتعليم  الثالثة لهذه املرحلة، وطور واحد خاص  بالتعليم االبتدائي واإلعدادي ستقترن باألسالك 

سيقترن بالسلك األول لهذه املرحلة التربوية:

- الطور التهييئي (السلك األول من التعليم االبتدائي اإلسباني).
- الطور األول (السلك الثاني من التعليم اإلبتدائي اإلسباني).

- الطور املتوسط (السلك الثالت من التعليم االبتدائي اإلسباني).
- الطور املتقدم (السلك األول من التعليم الثانوي اإلسباني).

ومن املمكن الحقا إضافة طور عال تكميلي ينقسم إلى درجتني تستغرق مدة كل واحدة منهما سنتني دراسيتني. 
مقترنة  الثانية  واملرحلة  اإلجباري،  الثانوي  التعليم  والرابعة من  الثالثة  بالسنتني  مقترنة  األولى  املرحلة  تكون  وهكذا 

بالسنتني الدراسيتني للباكالوريا.

1.2. الطور التهييئي
مراعاة لنمو الطفل الوجداني والعاطفي واالجتماعي الذي يعيشه خالل هذه املرحلة من حياته املوازنة للطور 
األول من التعليم االبتدائي، إضافة إلى مسؤولية تنمية قدراته «الفكرية والعقلية» حتى يتمكن من استيعاب (إدراك) املواد 

املبرمجة. واعتبارا لكل هذه العوامل ارتأت جلنة العمل وضع طور تهييئي بهدف استئناس املتعلم باللغة العربية.
أضف الى ذلك أن صعوبة تعلم اللغة جديدة تكاد ال متارس أو تسمع في الوسط العائلي، وتختلف جذورها 

عن اللغات األوروبية.
الوضعية االجتماعية للمتعلمني املنتمني إلى أسر عاملة ذات مستوى ثقافي واجتماعي جد متباين، موزعة على 

أقاليم مختلف، إضافة إلى التمزق الثقافي واإلحساس بالغربة، الشيء الذي يعانيه اجليل األول في إسبانيا.
لذا يصبح التوصل إلى تفاعل مالئم بني الطفل واملدرس أمرا ضروريا في هذه املرحلة حتى يكتسب شعورا 

بالرضا يضمن اهتمامه واستمراره في مسار التعلم.

2.2. الطور األول 
في هذا الطور وبطريقة تدريجية يأخد التلميد في استعاب السيمات املميزة للغة العربية والثقافة املغربية بحكم 
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جتاربه احلياتية ومالحظة سلوك أسرته. كما يجب حتفيزه على تقدير واحترام موروثه الثقافي واللغوي.

3.2. الطور املتوسط
في هذه املرحلة يعمق التلميذ مكتسبات املرحلتني السالفتني ويوسعها من خالل جوانب متنوعة جتمع ما بني 

األصالة واملعاصرة.

4.2. الطور املتقدم
يتمكن التلميذ في هذا املستوى من االعتماد على مدى معرفته للقواعد اللغوية والثقافية املكتسبة، وذلك بتوسيع 
مداركه املعرفية اجتاه حتسني فهمه لتنوع قيم وأمناط عيش ثقافته األصيلة وثقافة البلد املضيف، بهدف تطوير مواقفه 

وتصرفاته.
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1. األهداف العامة لتعليم اللغة العربية والثقافة املغربية
1.1. اكتساب الفهم والتعبير الشفوي والكتابي واستعماله كمصدر للمعلومات وكوسيلة للتواصل مع  أبناء وطنه.

2.1. التعرف على الثقافة املغربية، وتقديرها واستعمالها كأساس لترسيخ الهوية في ذهن املتعلم بهدف تسيير 
عالقته مع الثقافة اجلديدة.

3.1. حتديد اللمسات الرئيسية للثقافة اإلسبانية وفهمها كوسيلة إلغناء شخصيته وتأقلمه واندماجه، مع إحترام هويته.
4.1. ترسيخ سلوكات احترام اللغة، والثقافة، وقيم التسامح والتعايش مع اآلخر.

5.1. إيالء اهتمام خاص للبعدين الثقافي والثقافة املشتركة بتوفير التقنيات والوسائل التعليمية احلديثة.
6.1. التنمية الكاملة لشخصية التلميذ.

7.1. النهوض بقيم التربية املختلطة واملساواة بني اجلنسني ومكافحة التمييز بينهما.

2. األهداف اخلاصة
1.2. األهداف اللغوية

■  تشجيع التلميذ على الشعور مبتعة وبضرورة التواصل مع غيره بلغته األصلية في جو تسوده الثقة والعطف.

■  فهم التعبيرات الشفوية والكتابية البسيطة املتعلقة باحلياة اليومية واملناسباتية.

■  استعمال التعبير الشفوي والكتابي مبا يتالئم ومختلف أوضاع التواصل االعتيادية للتعبير عن أفكاره ومشاعره، 

جتاربه ورغابته.
■  التحكم التدريجي في القواعد الفونولوجية واخلطية والصرفية والتركيبية األساسية للغة العربية بهذف التعبير 

بلغة عربية سليمة.
■  إغناء الرصيد اللغوي الفردي وكفاياته القرائية ألجل االستماع بلغة النصوص واستعمالها كمصدر الستكمال 

شخصيته ومعارفه اللغوية.

2.2. األهداف الثقافية   
■  معرفة وحتديد املكونات األساسية جلغرافية املغرب واالطالع على أحداثه التاريخية الهامة.

■  فهم وشرح أهم خصائص التنظيم االجتماعي واإلداري والسسيو-ثقافي والسياسي للبلد األصلي وللعالم العربي.

■  معرفة وتقدير القيم العلمية والتقنية واالطالع على مختلف اجلوانب الفنية للبلد األصلي.

■  تقومي اجلوانب احملددة للهوية الثقافية للبلد األصلي كأساس الالهتمام مبختلف العناصر الثقافية للبلد املضيف 

واحترامها.

3.2. األهداف املشتركة بني الثقافتني
■  تشجيع تأقلم الطفل املغربي واندماجه االجتماعي وتنمية شخصيته.

■  انطالقا من هويته الثقافية ولغته األصلية، يتم التقدير واالهتمام باملكونات الرئيسية للثقافة اإلسبانية وبتنوعها.

■  تقدير واحترام االختالفات العرقية والثقافية.

■  تقدير وتقومي أوجه التشابه بني القيم الثقافيـة للشعبيـن املغربـي واإلسبانـي واإلسهام الثقافي العربي اإلسباني 

املشترك.

31

ELCO



■  اعتبار اكتساب السلوك والقيم الثقافية السائدة في املجتمع اإلسباني املتالئمة مع الثقافة األوروبية.

■  إثارة العالقة بني املساحات واالزمنة في اللغة العربية والثقافة املغربية من جانب، وبني املساحات واالزمنة 

للمدرسة وأوقات الفراغ واحلياة اإلجتماعية لألطفال والبالغني ، من جانب أخر. 
للقيام بأنشطة تشاركية حتثهم وتساعدهم على املعرفة،  التالميذ من مختلف اجلنسيات والثقافات  متكني    ■

والفهم، واإلحترام املتبادل.
البلد املضيف  التلميذ وتأصيلها من خالل معرفة لغة بلده األصلي وثقافته ومعرفتها بلغة  ■  إغناء شخصية 

وثقافته.
 

3. تصنيف األهداف حسب األطوار
1.3. األهداف اللغوية

1.1.3. الطور التهييئي
■  التعرف على احلروف األبجدية ونطقها نطقا سليما.

■  االستئناس باألنشطة اخلطية وبكتابة احلروف والكلمات مع التركيز على الكتابة من اليمني إلى اليسار.

■  االستئناس بالتعبير الشفوي بكيفية مالئمة وإغناء الرصيد اللغوي للمتعلم.

■  استعمال اإلشارات الغير اللغوية لتقوية وإغناء مختلف أنواع التغيير.

الثقافي الشفوي (األحاجي، األغاني، األمثال، األقوال  قراءة، وفهم، وتقدير وترديد نصوص املوروث    ■

املأثورة، احلكايات، القصائد...).
رموزها  بتحديد  واالستماع  التواصل  أشكال  من  كشكل  ومقارنتها،  تصنيفها  الصور،  على  التعليق    ■

األساسية واكتشاف داللتها اللغوية.
■  فهم وتنفيذ األوامر الشفوية وإصدارها، وتكوين جمل بسيطة تتضمن  بعض اخلطابات املستعملة. 

2.1.3. الطور األول
■  استعمال املفردات األساسية املكتسبة، املالئمة ملستوى التلميذ وتلقينه مبادئ القراءة.

■  التعبير الشفوي بشكل سليم.

اللغة  ■  التعبير كتابة بواسطة نصوص قصيرة ( حوار، قصائد، ذكريات، تهاني...) مع مراعاة قواعد 

العربية.
■  استيعاب معنى األمر والنهي وغيرها من أنواع اخلطابات والنصوص الشفوية ألكثر تعقيدا واإلهتمام 

بها.
■  تطويرمهارات السمع والتركيز والنطق السليم.

3.1.3. الطور املتوسط
■  اكتساب واستعمال املفردات األساسية بهدف تقوية مهارة القراءة بنبرة وإيقاع مالئمني.

■  التعبير شفويا وكتابيا عن املعلومات والتجارب واملشاعر بطريقة منظمة.

■  مراعاة القواعد املنظمة للتواصل الشفوي والكتابي.

■  تعزيز الفهم بقراءة النصوص القصيرة الشفوية والكتابية.
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4.1.3. الطور املتقدم
■  توسيع الرصيد اللغوي للمتعلم بإكتساب مفردات جديدة.

■  التعبير بشكل منظم ومتناسق عن معلوماته وجتاربه وأرائه بواسطة محتوى وفحوى املوضوع.

■  التحكم في اجلوانب األساسية املتعلقة باإلمالء والنحو والصرف وتطبيقها.

■  التمرن على ميكانيزمات احلوار، االستماع، احترام الرأي، دعم الرأي الشخصي  باحلجج،  اجلدال، 

النقاش...
■  صياغة النصوص السردية بدقة ونظام محترما مضمون النص وعناصره البنيوية.

2.3. األهداف الثقافية
1.2.3. الطور التهييئي

■  املشاركة في ألعاب وأنشطة ترفيهية حتفز على خلق جو مميز، وحتث على التعلم وربط العالقات بني 

التالميذ.
■  التعرف على بعض التظاهرات الثقافية: االحتفاالت والتقاليد والعادات اخلاصة بالبلد األصلي واملشاركة 

فيهما.
■  معرفة أمناط وقواعد السلوك االجتماعي واالطالع على مختلف العالقات وأواصر القرابة.

■  تفعيل املواقف والقيم االجتماعية املشجعة على االندماج في املجموعة.

■  تعليم التالميذ املبادئ األولية للثقافة اإلسالمية.

2.2.3. الطور األول
■  التعرف على اجلوانب املميزة للثقافة املغربية من خالل املعايشة ومالحظة احمليط العائلي.

■  حتفيز املتعلم على االعتراف بالثقافة املغربية وتقديرها من خالل التعريف بتاريخ بلده وباملاضي القريب 

ألسرته.
■  تشجيع املتعلم على االحتفال باألعياد اخلاصة ببلده األصلي من أجل االعتزاز بهويته وتشجيع روح 

املواطنة لديه.
■  التعرف على املنظومة االجتماعية املغربية.

■  ترسيخ مبادئ املساواة والعدل والتسامح واالحترام.

3.2.3. الطور املتوسط
تيسير فهم  التقليدية واملعاصرة ألجل  تنوع عناصرها  املغربية من خالل  الثقافة  التعرف على جوانب    ■

التحوالت التي يعيشها املجتمع حاليا والتأقلم معه.
■  االطالع على أهم عناصراجلغرافيا املغربية: التضاريس، املناخ، الكثافة السكانية.

■  التعرف على احملطات الرئيسية لتاريخ املغرب، وعلى بعض الشخصيات التاريخية املرموقة.

■  تقومي التظاهرات الفنية اخلاصة بالثقافة املغربية والتعرف عليها واملشاركة فيها.

■  تزكية مواقف وقيم التسامح واالحترام والتضامن مع اآلخرين.

■  التعمق في معرفة األسس التاريخية والثقافية لإلسالم.
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4.2.3. الطور املتقدم 
■  وصف مختلف أمناط العيش والسكن، والتعريف بأهم األنشطة اإلقتصادية واملهنية للمجتمع املغربي.

■  شرح التنظيم اإلجتماعي واإلداري والسياسي للدولة املغربية وللعالم العربي.

العلمية،  امليادين  في  البارزة  بشخصياته  والتعريف  املغربي  التاريخ  في  الهامة  األحداث  تقومي    ■

السياسية،اإلجتماعية، األدبية، الفنية والرياضية.
■  تقوية قدرة املتعلم على فهم أنواع القيم وأمناط العيش النابعة من ثقافته األصلية، وإثارة اهتمامه بثقافة 

البلد املضيف.
■  تعويد التلميذ على سلوك استهالكي مسؤول.

3.3. االهداف املشتركة بني الثقافتني
1.3.3. الطور التهييئي

■  املشاركة في األلعاب واألنشطة الثقافية اخلاصة بالبلد املضيف، بهدف تشجيع املتمدرس على االندماج 

مع بقية تالميذ املركز.
■  معرفة املوقع اجلغرافي إلسبانيا واملغرب في حوض البحر األبيض املتوسط.

■  تعرف املتعلم على األعياد واالحتفاالت اإلسبانية التي تقام مبدرسة أو مبنطقة إقامته، واملشاركة فيها.

■  تدعيم مظاهر وقيم اجتماعية كالصداقة والزمالة.

■  تشجيع اندماج األسر املغربية وحتفيزها للمشاركة في العمل التربوي واألنشطة املوازية  للمؤسسة.

2.3.3. الطور األول
■  االقتراب من الثقافة اإلسبانية من خالل األلعاب واألغاني ، ومن خالل التقاليد العريقة تيسيرا لفهم 

املجتمع اجلديد الذي يعيش فيه الطفل أو املتمدرس.
■  التعرف على بعض االحتفاالت اخلاصة باملجتمع اإلسباني واملشاركة فيها مشاركة فعالة من أجل اندماج 

تام.
■  تنمية سلوك ينبذ التمييز العرقي أو اجلنسي أو الثقافي أو الديني.

3.3.3. الطور املتوسط
■  املشاركة في الرحالت املدرسية بني مختلف اجلنسيات بهدف التبادل الثقافي وترسيخ قيم احترام ثقافة 

اآلخر.
■  تقومي أثار احلضارة العربية في إسبانيا في شتى اجلوانب: التاريخية، األدبية...

■  تقدير وتقومي أوجه الشبه واالختالف بني الثقافة العربية واإلسبانية.

■  تشجيع مشاركة األسر في تنظيم وإجناز أنشطة مرتبطة بالعادات والتقاليد املغربية.

■  تنمية قيم التسامح واالحترام بحث التالميذ على تقدير وجه االختالف.

4.3.3. الطور املتقدم
■  التعريف مبظاهر تنظيم املجتمع اإلسباني على جميع املستويات: اإلداري، السياسي، بهدف تيسير فهم 
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التنوع املميز لكل إقليم من أقاليم احلكم الذاتي.
■  االطالع على جوانب التنوع الثقافي اإلسباني فيما يخص اللغة، العادات، التقاليد...

■  االطالع على اجلوانب التاريخية املشتركة بني البلدين وتقوميه بكيفية نقدية.

■  تدعيم قيم احترام التنوع ومظاهر الثقافتني، وتشجيع املواقف التضامنية.
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1. احملتويات اللغوية
يهدف الطور التهييئي إلعداد التلميذ املسجل حديثا بقسم اللغة العربية والثقافة املغربية وتيسر خطواته األولى 
في درب تعلم مبادئ اللغة العربية، وكذا إرضاء اهتماماته ومطلباته التواصلية والثقافية. ويجب أن تضم هذه احملتويات 
املرتبطة  واحلكايات  واأللعاب  البسيط،  احلوار  طريق  عن  بلغته  االستئناس  من  ستمكنه  التي  األساسية  املعلومات 

مبحيطه: العائلة، املدرسة، أعضاء اجلسم البشري...

الطور األول، يهدف باألساس إلى تدعيم مكتسبات الطور السابق، وتوسيعها حيث يتولى املدرس تنمية املهاراة 
اللغوية للمتعلم، ومساعدته على اكتساب التقنيات األولى للتعبير الشفوي والكتابي، التي تشكل نقطة انطالق للتواصل 

بلغة بسيطة مع محيطه القريب.

ومن املفترض أن التلميذ في الطور املتوسط يكون قد اكتسب نوعا من التفتح الوجداني والبدني والعقلي لتحقيق 
استقالليته وتنشئته االجتماعية. وبالتالي يجب التعمق معه نوعا ما في مكونات القواعد النحوية واللغوية للعربية.

يقترن الطور املتقدم للمتمدرسني مبستوى التعلم الثانوي اإلجباري اإلسباني: (ESO). في هذه املرحلة يقبل 
التلميذ على حياة املراهقة، حيث تتسع أفاقة الشخصية فيشرع في التعبير عن آرائه ويطالب املجتمع بالعناية بإهتمامه، 
باإلضافة إلى تدعيم مكتسبات جديدة للنجاح واالندماج في احلياة املهنية املقبل عليها. لذى يصبح ضروريا على املدرس 
لهذا الطور اإلجابة على العديد من االستفهامات واالنشغاالت مبختلف األنشطة التي سيعمل على تطويرها تدريجيا، 

عن طريق الرياضة، وسائل االتصال والهوايات.

1.1. الطور التهييئي
1.1.1. مكونات الفهم والتعبير الشفوي والكتابي

■ التقنيات األولى لكتابة اخلط العربي، اعتبارا الجتاهها من اليمني إلى اليسار.
■ احلروف األبجدية العربية، والتركيز على النطق، مخارج احلروف وفن اخلط.

■ التحية، ومتكينه من تقدمي نفسه لآلخر.
■ أعضاء اجلسم، أفراد األسرة واملدرسة.

■ التمييز بني الشيء والشخص، والتمرس على طرح السؤال املناسب.
■ كيفية تلقني وتنفيذ األوامر.

■ تنمية مهارات الطفل احلسية، احلركية، املكانية، الزمانية، الرمزية والتعبيرية.
■ األرقام واأللوان.

2.1.1. املكونات اللغوية والتركيبية
■ النفي واإلثبات.

■ استعمال الضمائر (كتابي / كتابك...).
■ استعمال ضمائر املفرد.
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■ أسماء اإلشارة (املذكر واملؤنث).
هذه  في  استعماال  األكثر  الصحيحة)  (الثالثية  القياسية  لألفعال  املفرد  في  املضارع  الفعل  تصريف   ■

املرحلة.
■ استعمال اجلملة اإلسمية والفعلية البسيطة.

■ التمييز بني الفعل واإلسم.

2.1. الطور األول
1.2.1. مكونات الفهم والتعبير الشفوي والكتابي

■ اكتساب مهارات القراءة والفهم من خالل نصوص قصيرة ، والتركيز على النطق الصحيح ومخارج 
احلروف.

■ تكوين اجلمل انطالقا من املفردات املكتسبة، و التمرين على إعادة بناء جمل مفيدة بإضافة املفردات 
املناسبة.

■ التركيز على حروف املد.
■ األرقام و األعداد.

2.2.1. املكونات اللغوية والتركيبية
■ االستفهام واجلواب.

■ اجلملة اإلسمية.
■ اجلملة الفعلية البسيطة.

■ التمييز بني اجلملة الفعلية و اجلملة اإلسمية.
■ املؤنث واملذكر والعدد املفرد واملثنى.

■ ضمائر املفرد واملثنى.

■ تصريف األفعال الصحيحة في املاضي، املضارع واألمر.

■ مكونات اجلملة اإلسمية واجلملة الفعلية ووظيفة كل منها.

■ النفي في املضارع / اإلثبات.

3.1. الطور املتوسط
1.3.1. مكونات الفهم والتعبير الشفوي والكتابي

■ تنمية وتوسيع الرصيد املعجمي الوظيفي بطريقة تدريجية.
■ األسئلة واألجوبة (االستفهام).

■ االستئناس باحلوار.
■ التعبير الشفوي عن بعض املواقف واألفكار واملشاعر.

■ التركيز والنطق السليم عند القراءة.
■ إعادة ترتيب نص بسيط، انطالقا من جمل.

■ النقل السليم للنص.
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■ االستئناس باستعمال املعجم.
■ األرقام واألعداد.

2.3.1. املكونات اللغوية والتركيبية
■ عناصر اجلملة، اإلسم، الفعل و احلرف (حروف العطف و حروف اجلر).

■ العدد: املفرد واملثنى واجلمع.
■ أنواع اجلملة: اإلسمية والفعلية.

■ مكونات اجلملة اإلسمية والفعلية، وظائف كل منهما، مراجعة وتثبيت.
■ اجلملة الفعلية: مطابقة الفعل للفاعل في اإلفراد والتثنية واجلمع.

■ اجلملة اإلسمية: مطابقة املبتدأ للخبر في التذكير والتأنيت واإلفراد والتثنية واجلمع.
■ املضاف، واملضاف إليه.

■ نفي اجلملة اإلسمية، وجزم اجلملة الفعلية.
■ اجلمل املعطوفة: حروف العطف.

■ حروف اجلر.
■ أسماء اإلشارة.

■ ضمائر الرفع والنصب واجلر.

■ تصريف األفعال القياسية والغير القياسية في األزمنة الثالثة.
■ بعض قواعد اإلمالء واإلعراب.

4.1. الطور املتقدم
1.4.1. مكونات الفهم والتعبير الشفوي والكتابي

■ احملاور واألفكار الرئيسية في النصوص.
■ تقدمي نصوص: الالفتات واملقاالت واملجالت.

■ النقد و احترام آراء اآلخرين.
■ اكتساب مهارات التعبير عن اآلراء الشخصية (توقعات، أمال، احتياجات، رغبات).

■ احلوار(إغناء ودعم و تثبيت) / االستفهام، النفي واإلثبات.
■ االستعمال الصحيح للمد والشدة والتنوين.

■ االستعمال الصحيح لعالمات الترقيم.
■ التدريب على التعبير الكتابي (نصوص مطولة).

■ االستعمال الصحيح للمعجم العربي.
■ التمييز بني مختلف النصوص األدبية: الشعر، النثر، املسرح.

■ األرقام واألعداد.

2.4.1. املكونات اللغوية والتركيبية
■ حتديد اجلملة املفيدة: اإلسمية والفعلية.
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■ عناصراجلملة اإلسمية والفعلية وحتليلها النحوي والصرفي.
■ كان وأخواتها. إدخال هذا الناسخ على اجلمل اإلسمية وحتليل التغيرات الطارئة.

■ إن وأخواتها.
■ الضمائر: املفرد، املثنى واجلمع.

■ الضمائر املتصلة و املنفصلة.
■ إسم التفضيل.

■ اإلسم: اإلسم العلم, االسماء املوصولة ...
■ الفعل الصحيح و املعتل. تصريف األفعال القياسية والغير القياسية في األزمنة الثالثة.

■ أسماء اإلشارة واإلضافة.
■ الفعل املبني للمجهول.

■ قواعد اإلمالء.

2. احملتويات الثقافية
إن محتويات النصوص الثقافية التي يتم االشتغال عليها إلى جانب مكوناتها اللغوية والنحوية، يجب أن تنطلق 
من احمليط املباشر للطفل، ومن واقعه القريب وجتاربه اخلاصة خالل الطور اإلعدادي لكي تتوسع تدريجيا نحو مفاهيم 

أكثر شمولية وتعقيدا في األطوار التالية.
وستراعى في كل طور من أطوار التعليم تقدمي محاور يحددها اهتمام الطفل نفسه، مراعية ميوالته، مميزاته 

اخلاصة وسنه.
وفيما يلي نقدم احملتويات الثقافية املقترحة لكل مرحلة على حدة:

1.2. الطور التهيئ
1.1.2. مكونات العناصر اجلغرافية والتاريخية والثقافية

■ املوقع اجلغرافي للمغرب في القارة اإلفريقية.
■ العلم املغربي.

■ العاصمة اإلدارية.
■ املغرب بلد من بلدان حوض البحر األبيض املتوسط.

■ األساطير واخلرافات والقصص الشعبية.
■ تاريخ املغرب احلديث، العائالت امللكية احلاكمة.

■ الصناعة التقليدية، املنتوجات الفخارية، اجللدية، النحاسية والنسيجية.

2.1.2. مكونات التربية اخللقية، والوطنية، والدينية
■ التنظيم األسري باملغرب. العادات والتقاليد.

■ مرافق البيت املغربي التقليدي / املعاصر( غرفة االستقبال / غرفة الضيوف).
■ جوانب من احلياة اليومية املغربية: احلي، السوق.

■ املبادئ األولى لإلسالم «النبي محمد(ص) الشخصية البارزة في الدين اإلسالمي».
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2.2. الطور األول
1.2.2. املكونات اجلغرافية والتاريخية والثقافية

■ موقع املغرب في العالم.
■ العالم القروي: الفالحة وتربية املواشي.

■ العالم احلضري: الصناعة التقليدية في املدن العتيقة.
■ املدن والشخصيات البارزة في تاريخ املغرب.

■ الفن املعماري باملغرب: مسجد احلسن الثاني بالبيضاء، تقومي الفن التقليدي.
■ أوجه الفن في األنشطة احلرفية للشعب املغربي.

2.2.2. مكونات التربية اخللقية، والوطنية، والدينية
■ األعياد الوطنية والدينية واالحتفالت العائلية.

■ بعض جوانب احلياة االجتماعية التقليدية املغربية.
■ املواسم: الفانطازيا كشكل من أشكال االحتفاالت احمللية الفلكلورية.

■ أركان اإلسالم./كيفية الوضوء.

3.2. الطور املتوسط
1.3.2. املكونات اجلغرافية التاريخية والثقافية

■ مناخ املغرب وتضاريسه / الغطاء النباتي.
■ اخلريطة املغربية اجلغرافية االقتصادية (املعدنية، األنهار والتضاريس).

■ متوقع جهات املغرب، ومقارنتها.
■ تاريخ املغرب: أهم األحداث التاريخية.

■ الفن املغربي املعاصر (رسامون، نحاتون).

2.3.2. مكونات التربية اخللقية الوطنية والدينية
■ مميزات العالم القروي واحلضاري: كرم الضيافة.

■ جوانب من احلياة االجتماعية املغربية: احلمامات، صهاريج السباحة.
■ احترام الغير.

■ األسرة املالكة: امللك، األمراء.
■ الرياضة: الشخصيات البارزة في مختلف امليادين الرياضية نساء ورجاال.

■ السيرة النبوية: أهم املميزات.
■ الهجرة، والتاريخ بالسنة الهجرية.

■ الكتب السماوية، الرسل واألنبياء. املالئكة، ويوم القيامة.
■ حفظ بعض السور القرآنية.
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4.2. الطور املتقدم
1.4.2. املكونات اجلغرافية والتاريخية والثقافية

.(UMA) بلدان احتاد املغرب العربي ■
■ األنشطة االقتصادية الرئيسية باملغرب: السياحة، التجارة، الصيد البحري، الصناعة التقليدية واحلديثة

■ الفالحة.
■ مصادر الطاقة باملغرب، مصادرها.

■ البنيات التحتية، املواصالت الداخلية واخلارجية: الطرق العادية، الطرق السيارة، املوانئ، املطارات.
■ وسائل اإلعالم: اإلذاعة والتلفزة.

■ مغرب القرن العشرين.
■ اخلطوط العريضة لتنمية املغرب بعد االستقالل.

■ املغرب احلديث الذي وضع أسسه امللك احلسن الثاني.
■ عهد امللك محمد اخلامس.

■ العناصر واألساليب املميزة للفن املعماري املغربي.
■ عهد امللك محمد السادس.

■ املبادئ الدينية: املساجد، األضرحة...
■ املظاهر احلضارية: القصور، األسوار، املساكن.

2.4.2. مكونات التربية اخللقية الوطنية والدينية
■ امللكية الدستورية كعنصر موحد لألمة املغربية.

■ الدستور كأساس للحكم باملغرب.
■ املؤسسات الدميقراطية باملغرب، التقسيم اجلهوي والمركزية اإلدارية.

■ الواليات واجلماعات واألقاليم.
■ الرياضة: العاب القوى كرة القدم.

■ التعمق في قيم أركان اإلسالم اخلمسة.
■ حفظ السور القرآنية التي تدعو إلى التعاون والتعايش.

3. احملتويات املشتركة بني الثقافتني
ترتبط احملتويات املشتركة بني الثقافتني ارتباطا وثيقا بالثقافة املغربية التي تلقن للتلميذ خالل املراحل الدراسية 

املذكورة، تستهدف فهم التلميذ لواقعه اجلديد الذي يحتضنه محترما ميزاته وسماته اخلاصة وهويته الثقافية.
 وتوطيدا ملا سبق يجب تقدمي األنشطة الترفيهية واملسلية بهدف تدعيم فكرة الوصول إلى النقط املشتركة بني الثقافتني.

1.3. الطور التهييئي
1.1.3.  املكونات اجلغرافية والتاريخية والثقافية

■ موقع إسبانيا في اخلريطة األوروبية. عاصمتها.
■ التعريف باملغرب و إسبانيا كبلدين من بلدان حوض البحر األبيض املتوسط.
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■ الصناعة اخلزفية باملغرب وإسبانيا.

■ التعريف ببعض املدن املغربية التي متت توأمتها باملدن اإلسبانية.

2.1.3. مكون التنظيم اإلجتماعي: العادات والتقاليد
■ أوجه التشابة واالختالف بني ألعاب األطفال في البلدين.

■ بعض العادات و التقاليد اإلسبانية.

■ املقارنة بني التنظيم التربوي السائد في مؤسسة تعليمية مغربية وأخرى إسبانية.

■ املشاركة في األنشطة املدرسية.

2.3. الطور األول
1.2.3. املكونات اجلغرافية والتاريخية والثقافية

■ موقع أسبانيا في العالم.

■ العالم القروي واحلضري في املغرب وإسبانيا.

■ صناعة اخلزف والنسيج.

■ بعض التظاهرات الفلكلورية اإلسبانية.

2.2.3. مكون التنظيم اإلجتماعي: العادات والتقاليد
■ بعض مظاهر االحتفال واألعياد اإلسبانية.

■ مقارنة حفل زفاف مغربي /  إسباني.

■ اجلهة، الوالية، واجلماعات احلضرية والقروية.

■ األسواق األسبوعية.

3.3. الطور املتوسط. 
1.3.3. العناصر اجلغرافية والتاريخية والثقافية

■ طقس إسبانيا وما يتشابه ويختلف فيه عن املغرب. 

■ املغرب وإسبانيا: جغرافيا وتاريخ مشترك. 

■ بعض االثار املغربية واالسبانية الهامة. 

■ مظاهر فنية : املسرح ، السينما، الرقص. 

2.3.3. التنظيم االجتماعى. عادات وتقاليد
■ اإلقليم ذاتى احلكم. 

■ احملافظات: تنظيمها.  

■ مقارنة التنظيم اإلدارى إلسبانيا واملغرب. 

■ املسرح الشعبي. 

■ بعض االحتفاالت: أعياد امليالد ، الكرنفال. 
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4.3. الطور املتقدم 
1.4.3. عناصر جغرافية وتاريخية وثقافية

■ املقارنة بني النشاطات االقتصادية اإلسبانية واملغربية وإعتمادهم على بعضهم البعض. 

■ العالقات التاريخية بني إسبانيا واملغرب. 

■ بعض الكتّاب اإلسبان واملغاربة. 

■ عجائب الدنيا السبع.

2.4.3.  التنظيم اإلجتماعى. عادات وتقاليد
■ املقارنة بني املؤسسات االساسية للبلدين: إدارة الدولة، احلكومة، البرملان، احملاكم القضائية.

■ احلاجة إلى إقامة وتعميق عالقات حسن اجلوار والتعاون بني الدولتني ومؤسساتهما. 

■ املجموعات اإلنسانية املختلفة وثقافتها. 

■ التقاليد واالحنفاالت واالعياد اإلسبانية واملغربية األكثر أهمية ذات األثر األكبر على املستوى اإلجتماعي 

الثقافي. 
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1. مبادئ عامة
العربية والثقافة  اللغة  تعليم  التي ميكن تطبيقها في  املنهجية األساسية  املبادئ  إلى  من الضروري اإلشارة 
املغربية، تبعا للتوجيهات األساسية للنظام التربوي اإلسباني. وميكن تصنيف هذه املبادئ حسب ماورد في املرجع 

املشار إليه أسفله على الشكل التالي1:
   

1.1. مبادئ إجرائية
■ ضرورة االنطالق من مستوى التطورالتعليمي للتلميذ، ومن معارفه وجتاربه واهتماماته السابقة، مع مراعاة 

مراحل منوه و ما لديه من استعدادات للتعلم.
■ يشكل الربط واملطابقة بني املعارف اجلديدة واملكتسبة سابقا جانبا منهجيا أساسيا، يستوجب معه أن يكون 

تصنيف املضامني، سواء اللغوية منها أو الثقافية أو املشتركة بني الثقافتني، ممنهجا ومنظما على نحو يضمن 
االرتباط بني كل مرحلة وأخرى. وعلى األستاذ تقومي املعارف القبلية للتلميذ واهتماماته وحوافزه وكفاياته حتى 

يتسنى له تبسيط وتطوير املضامني التي  يجب اختيارها للوحدة التعليمية.
■ التدرج في العملية التعليمية التعلمية وتقدميها بأسلوب أكثر وظيفية وارتباطا مبحيط املتعلم، بحيث ينمي فيه 

مهارات وعادات وسلوكات إيجابية.
اإلجراءات  االعتبار  بعني  أخذا  مهامه  يزاول  أن  األستاذ  على  يتعني  التعلمية،  التعليمية  الوظيفة  لتحقيق   ■

التالية:
- بناء وتشكيل مسارات وإجراءات مالئمة للوحدات التعليمية ولسياقات التعلم املختلفة.

- تأصيل املكتسبات املعرفية للثقافة و التراث املغربي بهدف متكني اندماج املتعلم في املجتمع احلديث.
■ ربط العالقة بني األستاذ والتلميذ، والتالميذ فيما بينهم لتشجيع املسارات التعليمية التعلمية والدفع بها إلى 

األمام. وحتقيقا لهذا املبدأ، يجب معرفة من أين ينطلق التلميذ؟ وكيف؟ ومتى يجب التدخل؟ وميكن ذلك من 
حتقيق التواصل بني األفراد من جهة، ومن خلق بيئة ومناخ منفتحني من جهة ثانية. وتعد األنشطة  الترفيهية 

واملسلية مصدرا هاما جلعل املسار التعليمي التعلمي أكثر حتفيزا و جاذبية.
■ تقدمي املساعدة البيداغوجية املالئمة خلصوصيات كل مجموعة ومراعاة وتيرة تعلم كل فرد.

■ تعزيز ودعم اإلستراتيجيات التعليمية التي تشجع االستقاللية الفردية مع مراعاة الوتيرة التعلمية لكل تلميذ على حدة.

■ التدبير اإليجابي لألستاذ لتعميم وربط املضامني اللغوية والثقافية واملشتركة بني التثقافتني.

■ جتسيد املبدأ اإلجرائي في برمجة كل وحدة ديداكتيكية والتفكير في محتوى الثقافة والثقافة املشتركة انطالقا 

من اللغتني اعتبارا ألوجه التشابه لتحقيق رؤية شاملة.
اللغوية  احملتويات  ومعاجلة  التعليمية  الوحدة  برمجة  في  املشتركة  البيداغوجية  اخلطوط  وتطوير  دراسة   ■

والثقافية املشتركة.

2.1. دور األستاذ
يعد دوراألستاذ وشخصيته أمرين حاسمني في تبليغ احملتويات املعرفية للمتعلم، وتبقى املنهجية ضمن مقرر 

1 Reina, J.J; Aliende, E.; Rodríguez, A. (1993) : Proyecto curricular de educación primaria: Qué, cómo, cuándo enseñar 
y evaluar. Madrid: Escuela Española.
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منفتح من مسؤولية األستاذ بالدرجة األولى، مع شعوره باالرتياح جتاه واجبه املهني وإحساسه بانتمائه لهيئة التدريس، 
ووعيه باملسؤولية امللقاة على عاتقه خالل مزاولته ملهمته التربوية، وعليه بدرجة ثانية، أن يؤقلم تصرفاته وسلوكه مع 

شروط املركز الذي يعمل به.

كما أن خلق الشروط املالئمة إلجناز العملية التعليمية، من مسؤوليته أيضا، حيث يكمن دوره في مساعدة 
املتعلم على إغناء كفاياته التواصلية باالعتماد على دعمه لتطوير نسقه اللغوي عبر أنشطة خاصة، في جو منفتح يسمح 

له باملشاركة في اتخاد القرارات الالزمة بشأن تعلمه.

ويجب على األستاذ أيضا إعداد وتنظيم عمله سواء الشفوي منه أو الكتابي، وتشجيع املتعلم على اإلقبال 
اإليجابي على اللغة والثقافة اللتني يدرسهما مع تدبيره وتنظيمه جلميع جوانب النشاط املدرسي حتى تكون مردودية 

التلميذ أكثر فاعلية.
ويتم التدخل التربوي على مستويني إضافيني:

- خلق الشروط املالئمة لتمكني التلميذ من بناء وإغناء مكتسباته املعرفية.
- توجيه العملية التعليمية التعلمية نحو وجهة محددة وفق األهداف املسطرة.

ولتحقيق هذين املستويني، من الضروري أن يأخذ األستاذ بعني االعتبار املعايير التالية: 
- برمجة أنشطة مالئمة ملستوى تطور كل تلميذ ليشعر بأنه قادر على إجنازه، كما يفترض في هذه األنشطة 

التحفيز واإلثارة جتنبا للروتني وامللل.
- خلق مناخ مناسب وحتفيزي الكتساب املعارف اجلديدة واستيعابها وتطويرها مما ميكنه من تقدير مكانة 

اللغة العربية وثقافة البلد األصلي.
- تقدمي املواضيع بطريقة جذابة ومثيرة باستعمال الوسائط السمعية البصرية الالزمة للحصول على وقع طيب، 

وجلب انتباه املتعلم لإلنصات إلى اجلمل وتكرارها بشكل سليم، وفهم دالالت الكلمات واألفكار.
- تبليغ الهدف الكامن وراء األنشطة املبرمجة قصد تعرف التلميذ الفائدة من نشاطه.

- مساعدة التلميذ، انطالقا من برمجة مرنة، على أن يصبح هدفه أداة لتعلمه الفائدة من نشاطه.
- وضع بعض القواعد لتسيير القسم والتذكير بها، إن اقتضت الضرورة، وإطالع التلميذ وأسرته على مسلسل 

تطوره التعليمي.
- توجيه وتسيير احلوار مع االنتباه بصفة خاصة إلى احترام األدوار الفردية عند التدخالت. 

ولتطبيق هذه املعايير يجب أن نضع نصب أعيننا االعتبارات التالية:
- البرمجة اجليدة لألعمال وحسن تنظيمها.

- وضوح ودقة اإلرشادات والتوجيهات التي تقدم للتلميذ.
- تقليص املدة الزمنية لعمل املجموعات التي مييل فيها املتعلم إلى السهو وعدم التركيز فيه وإجابته.

- اإلحلاح على حتدث التلميذ تدريجيا باللغة العربية أطول وقت ممكن.
- اطالع األستاذ على واجبات التلميذ عند االنتهاء منها ليتمكن من تقوميها. 

- يجب أن يسود نوع من الديناميكية، في حصة يلقن فيها درس للغة، وأن مينح األستاذ األسبقية للتعبير 
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الشفوي، حتى يتعود التلميذ على مراقبة أدائه الكالمي ويرصد أخطاءه ويتداركها.

3.1. األفواج واحلصص والفضاءات
كما متت اإلشارة إلى ذلك في اإلطار العام لهذا الدليل العملي، فإن تعليم اللغة العربية والثقافة املغربية خاضع 

لصغتني مختلفتني:  الصيغة «أ» التعليم املدمج والصيغة «ب» التعليم الغير املدمج.
ولهذا اإلجراء التنظيمي تأثيره في حتديد األزمنة والفضاءات وكذلك في توزيع املجموعات وتعيينها.

ولكلتا الصيغتني مساوئ ومحاسن يتم التطرق إليها فيما يلي:

من بني محاسن الصيغة «أ» يجدر ذكر ما يلي:
- تسيير إمكانية إقامة حوارات أفقية وأخرى عمودية وتطوير املهارات بفضل خلق جو من التنافس بني املتعلمني.

- تسمح الصيغة «أ» بتواجد عدة أشكال من التعلم وتعدد املؤهالت الدراسية.
- تكون احلصص الدراسية متواصلة وطويلة املدة الزمنية (ساعتان).

- تسهل إغناء روابط الصداقة بني التالميذ في حالة إقبال بعض األجانب على التسجيل في البرنامج.

ومن بني مساوئها: 
- صعوبة احلصول على الوسائل التعليمية من أدوات وجتهيزات.

- عدم إقبال بعض األطفال على هذه الدروس باعتبار أنها حترمهم من التمتع بأوقات.           
- فراغهم، مما يؤثر سلبا على السير العادي للبرنامج.

- فضاءات عمل ال تتناسب مع الطبيعة التعليمية للبرنامج.
- ظهور آثار التعب واإلرهاق على املتعلمني وكذا تقلص قدرتهم على التركيز.
- عدم دراية باقي أساتذة املؤسسة التعليمية بالبرنامج لكونه برنامجا موازيا.

- عدم انظباط التالميذ.
- ينتاب األستاذ شعور بالتهميش وعدم االندماج، لكن باستطاعته مقاومة هذا اإلحساس عبر قيامه مبجموعة 
من األنشطة التكميلية خالل برنامج اللغة العربية والثقافة املغربية ضمن مجموعة البرامج املقترحة في املشروع 
التربوي للمدرسة عن طريق تسليم البرمجة لإلدارة التي تقوم بدورها بإدراجه ضمن البرنامج السنوي العام 

للمؤسسة واملصادقة عليه في دورات املجلس املدرسي.
■ تخصيص حصص يقوم بها أستاذ اللغة العربية بتقدمي الدعم لألستاذ الوصي. 

■ التعاون مع مصلحة التوجيه التربوي.

■ تطوير وإجراء مبادرات شخصية تهتم بالوساطة االجتماعية.

■ في هذه احلالة تتم املصادقة على البرامج، داخل احلصة الزمنية من طرف املجلس التربوي للمؤسسة، 

ويعتبر أستاذ اللغة العربية عضوا من أعضاء املجلس التعليمي.
■ املشاركة في األنشطة املوازية العامة للمدرسة.

ومن بني محاسن الصيغة «ب» أي املدمجة :
- انسجام أعمار التالميذ والتلميذات في املجموعات املكونة.
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- تسيير العالقة بني األستاذ والطاقمني اإلداري والتربوي للمؤسسة.
- تقدير إيجابي ملساهماته التربوية.

والثقافة  العربية  اللغة  برنامح  يحضرون حصص  لكونهم  أكبر؛  باندماج  وإحساسهم  املتعلمني  استجابة   -
املغربية داخل االوقات العادية للمدرسة.
- تنظيم عمل كل من األستاذ واملتعلم.

- توفر الوسائل واملعدات التربوية كذا املكان والتجهيزات املدرسية.
- بقاء األستاذ وقتا أطول مزاوال مهمات تربوية إضافية تتعلق بالدعم، التوجيه والوساطة االجتماعية وهذا 

يشجع على تفعيل عملية اندماج البرنامج وكذا تقرب األسر من املشاركة في احلياة املدرسية للمركز.

أما مساوئ هذه الصيغة «ب» فتتلخص فيما يلي:
- عدد التالميذ.

- صعوبة خلق مناخ حواري بني املتعلمني.
- تقليص احلصة الزمنية وسوء توزيعها. 

- إيقاع التعلم أكثر بطئا.

4.1. برمجة احلصص الدراسية للغة العربية والثقافة املغربية
يتعني علينا، عند وضع دروس اللغة العربية والثقافة املغربية اعتبار اجلوانب التالية:

- الصيغة التي سيتم فيها تدريس اللغة العربية والثقافة املغربية «أ» أو «ب».
- احلصة الزمنية املتاحة، مع انتقاء متأن ملا سيتم برمجته من أهداف ومحتويات وأنشطة وملا سيتم استعماله 

من مواد ووسائل تعليمية.
- التفويج ومراعاة مواصفات املتعلمني.

- التنسيق مع األستاذ الوصي، وإن اقتضى احلال مع قسم التوجيه للمؤسسة.
- التعاون مع الطاقم اإلداري ومصلحة التوجيه التربوي أو مع أي جهة أخرى تعد ضرورية.

- يسلم أستاذ اللغة العربية والثقافية املغربية للطاقم اإلداري للمؤسسة، على غرار باقي األساتذة، البرنامج 
السنوي العام ملادته بداية كل موسم دراسي، سواء تعلق األمر بالصيغة «أ» أو بالصيغة «ب»، لكي يتم إدراجها 

ضمن البرنامج السنوي العام للمؤسسة، الذي يصادق عليه عادة املجلس املدرسي.
- املساهمة في تطويرالتربية وإدماج برنامج اللغة العربية والثقافية املغربية في األنشطة التربوية للمدرسة، 

حيث يتم تقدميه ضمن مجموعة البرامج التربوية املسطرة.

5.1. البرامج واملناهج
تعد التجهيزات والوسائل التعليمية التي توفرها املدرسة من بني العوامل احلاسمة في املمارسة التربوية، ومن 
أجل ذلك يعد ضروريا القيام بانتقاء مالئم لألدوات التعليمية التي سيتم استعمالها واملتناسبة مع حاجيات كل 

تلميذ وتلميذة.
استعمال وتنظيم الوسائل الديداكتيكية، له نفس األهمية التي تكتسيهاعملية االنتقاء، حيث ينبغي أن تكون في 

متناول املتمدرس ويستدعي معها وضع معايير للصيانة واالستعمال.

52

LACM



وال ينبغي إغفال الدور الهام الذي تلعبه األسر من خالل تعاونها ودعمها للسيرورة التعليمية.    كما أن الواقع 
يوضح أن أساتذة اللغة العربية والثقافة املغربية واملراكز التي تتبنى هذا البرنامج، يطالبون بتوفير الوسائل التربوية 
واملواد األولية الكفيلة بتسيير العمل البيداغوجي. وهذا ما يتوخاه هذا الدليل، كخطوة أولى، بتوفير مرجع دراسي يكون 

سندا وعونا لألستاذ في أداء واجبه التربوي.

وجتدر اإلشارة إلى أن هناك العديد من املصالح التربوية التابعة جلماعات البلدية واألقاليم ذات احلكم الذاتي، 
وكذا بعض دور النشر، قامت بدورها بتهييئ برامج ونشر كتب وأقراص مدمجة وقواميس، مساهمة منها في تعزيز 

احلقل التربوي بأنواع مختلفة من الوسائل ذات أهداف محددة وخاصة بها.

1.5.1. اخلصائص األساسية للمناهج والبرامج التربوية 
- جتانس بني احملتويات واألهداف املسطرة.

- املرونة في االستعمال والتناسب مع قدرات ومهارات املتعلمني. 
- تطوير وتفعيل كفايات البحث، املالحظة، النقد واملشاركة.

- ربط الوسائل البيداغوجية اجلاهزة مع ما ميكن التالميذ من بحث وابتكار في مواد أخرى.

2.5.1. معايير حتليل وانتقاء املناهج والبرامج التربوية
التي حتقق  املواد  واختبار  وحتليل  على حتديد،  تساعد  عامة  معايير  املدرس  ُيعد  أن  الضروري  من   -
األهداف املرجوة باستعمال الطرق التربوية واإلجرائية والسلوكية، وكذا األنشطة املقترحة في حصص 

التقومي.
- حتديد نوعية وطبيعة املواد البيداغوجية (نص مكتوب، كتب مدرسية، وسائل سمعية بصرية) التي سيتم 

استخدامها خالل وحدة تعليمية معينة.
- استعمال تكنولوجيا املعلوميات واإلتصاالت والعمل على إدراجها ضمن الوسائل املستعملة في العملية 

التعليمية.

6.1. جوانب خاصة بالبرامج واملناهج الثقافية واملشتركة بني الثقافتني 
من الضروري اإلشارة إلى أن الوقت املمنوح لتدريس اللغة العربية والثقافية املغربية غير كاف بالنسبة حلجم 

ووفرة احملتويات املقررة في هذا الدليل العملي لألستاذ.

وعليه فإن إكراهات الوقت وطبيعة البرنامج فضال عن الطريقة التي يتم بها تنظيم  الدروس من تعقيدات إلى 
جانب األنشطة التكميلية للمدرسة، يجعل من الصعب علينا حتقيق كل األهداف املرسومة وبالتالي تدريس كل احملتويات 
املصاغة في هذا الدليل، كل هذا يدفع باألستاذ إلى اتخاذ القرارات اإلجرائية الالزمة التي ميكن أن تسمو بالبرنامج 
إلى أعلى درجة ممكنة في حتقيق وتطوير احملتويات سواء منها اللغوية أو الثقافية أو املشتركة بني الثقافتني ومعاجلتها 

بكيفية شمولية وعامة.

ومبا أن اللغة هي الوسيلة التي تنقل كل املعارف، فإن بإمكانها، بل و عليها أن تشكل دعامة لتطوير جوانب من 
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الثقافة املغربية، بوجه خاص، أو الثقافة اإلسبانية بوجه عام. ولهذا الغرض، يجب أن تعكس النصوص املقترحة جوانب 
تاريخية و جغرافية و ثقافية أو إذا اقتضى األمر، جوانب متعلقة بالواقع الديني. وهكذا ميكن تعليم آليات النسق اللغوي 
العربي، من جهة، واجلوانب الثقافية والتثاقفية، من جهة أخرى، مما سيقلص من وقع اإلكراه الزمني على دروس اللغة 

العربية والثقافة املغربية؛ وحتديدا ميكن حلصة التعبير الشفوي أن تكون األنسب لتحقيق هذه املبادئ.

2. منهجية تعليم اللغة العربية
1.2. الطور التهييئي و الطور األول
1.1.2. التعبير الشفوي املوجه

تتسم  نصوص  األولني  الطورين  في  تدرج  أن  املناسب  من  املغربية  والثقافة  العربية  اللغة  تعلم  في  للشروع 
مع  محتواها  يتالءم  أن  على  اآللية،  هذه  لتقدمي  عالية  قيمة  ذات  بدائل  احلوارات  وتعد  واإليجاز،  بالوضوح 
اهتمامات املتمدرسني مما سيثير الرغبة في التواصل واملشاركة في مختلف املراحل التي سيتم إدراجها خالل 
احلصة الدراسية. كما تعد التفاعالت في العملية التعليمية التعلمية مفيدة جدا ألنها ستوفر جوا تواصليا يتمحور 

حول املوضوعات املقترحة، وتتوقف مدة احلصة الدراسية دائما على درجة اهتمام املتعلمني وإيقاع التعلم.

- التحفيز و التنشيط
التلميذ من خالل وضع معني (مشهد، شريط سمعي أو شريط فيديو، صورة، حركة،  إن إثارة اهتمام 

إيقاع، لعبة، أحجية، أسئلة...) يسمح باالقتراب من املوضوع الذي سيتم التطرق له.

- تقدمي وتسميع احلروف واجلمل
يقوم املدرس بتقدمي احملتوى مرتني أو ثالث مرات بكيفية واضحة باالعتماد على دعامة بصرية مالئمة، 

واستعمال احلركات الالزمة لتمكني التلميذ من إدراك الداللة العامة للجملة.

- التكرار و التصحيح الصوتي
يكرر التالميذ بطريقة سليمة وباإليقاع املناسب اجلمل التي ينطق بها املدرس بهدف حتسن األداء القرائي 

لدى املتعلم دون تعثر أو ارتكاب أخطاء تطبيقية مع مراعاة أماكن الوقف.

- شرح ومراقبة الفهم
يكمن الهدف من هذه املرحلة، في جعل التالميذ قادرين على فهم النص من خالل:

■ دراسة البنيات التركيبية (الصرفية والنحوية).

■ اكتساب معجم لغوي دال ووظيفي.

- إعادة وتشخيص
تشخيص املوقف املبرمج مع التالميذ.

إن الهدف الرئيسي لهذه املرحلة هو العمل على استيعاب وترسيخ املعجم باستحضار ما مت تشخيصه. 
وانطالقا من املكتسبات السابقة، يتعني على التلميذ إغناء مفرداته و رصيده اللغوي.
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وتكمن عملية التقومي في إنشاء صيغ مماثلة ملا مت تشخيصه.

2.1.2. القراءة
الدراسية تنطلق من  التعبير الشفوي وبالتالي فإن احلصة  القراءة ارتباطا وثيقا مبواضيع  ترتبط مواضيع 
ملفوظ اجلملة وسيسمح هذا املقطع بدراسة كل من الفونيم (احلرف) وكتابته، وتقدم حصة القراءة في هذين 

املستويني على النحو التالي:

1)  التقدمي: استخراج اجلملة القرائية من النص بواسطة سؤال أو صورة.
2)  قراءة اجلملة الرئيسية: القراءة النموذجية لألستاذ وبعدها قراءة التالميذ.

3)  تأطير عناصر اجلملة وقراءتها
4)  عزل احلرف و قراءته

5)  قراءة اجلملة بطرق مختلفة: يتعلق األمر بقراءة اجلملة بكل الطرق املمكنة.
6)  متارين قرائية: قراءة احلرف وإضافة ما يسمح بتحويله إلى كلمة.

واإلتيان         سليما،  نطقا  نطقه  و  الكلمات،  بعض  داخل  احلرف  قراءة  املتعلم  على  يجب  التقومي:   (7
بكلمات تتضمن احلرف نفسه (في القسم وفي البيت).

- احلفز
تساعد هذه املرحلة، انطالقا من وضعية مالئمة، على استخراج املجتزأ الذي ستتم دراسته:

■ تقدمي اجلملة وحلها إلى كلمات توضع لكل منها جذاذة.
■ قراءة اجلذاذات منظمة ومبعثرة.

■ تعرف الكلمات التي حتتوي على الفونيم وموضوع الدرس.
■ عزل هذه الكلمات ثم عزل الصوت.

■ قراءة الصوت املعزول مبختلف احلركات.
■ إعادة البناء والقراءة.

■ القراءة في الكتاب.
■ ألعاب القراءة.

3.1.2. التعبير الكتابي: اخلط  والنقل واإلمالء
- املبادئ التوجيهية

تسلسلها  عند  الوقوف  إلى  احلاجة  دون  احلروف  دراسة  أساس  عموما  الكلمات  تشكل  أن  يجب   ■
إقحام  يجب  وال  احلروف،  لهذه  االعتيادي  االستعمال  احترام  تتولى  اللغة  أن  إذ  األبجدي،  اخلطي 

حروف متشابهة في الشكل اخلطي والتشابه الصوتي.
■ تتم تدريجيا دراسة احلروف التي يستعصي نطقها جتنبا لكل عائق قد يقلص من اهتمام التالميذ، 
وفي بعض احلاالت اخلاصة، يجب القيام مبراجعة مستمرة للحروف التي لها دور في املد الصوتي، 

كاأللف، والواو، و الياء، وتشكل دعامة للهمزة (ؤ، ئ، أ)  وفي نفس الوقت هي حروف مستقلة.
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■ يتعني على املدرس شرح وتفسير مختلف األشكال اخلطية التي ميثلها احلرف العربي حسب موقعه 
داخل الكلمة, في البداية، في الوسط، في النهاية أو منعزال. 

- املراحل التهييئية
1)  املرحلة الشفوية

تقدمي املقطع املزمع دراسته، انطالقا من وضعية معينة. ويحاول املدرس استخراج اجلملة احملورية التي سيتم 
تسجيلها على السبورة، وبعدها تتم عملية حذف الكلمات التي ال تتوفر على احلرف موضوع الدرس، حينئذ تعزل 
الكلمة املتضمنة للفونيم وأخيرا احلرف مع تقدميه حسب قاعدته الكتابية، ويقوم املدرس بشرح مختلف مراحل اإلجناز 
اخلطي للحرف: نقطة االنطالق، صعود، نزول، انحناء... مع التركيز على شد انتباه التالميذ لتتبع شكل احلرف املكتوب، 

باجتاه الكتابة العربية من اليمني إلى اليسار.

  2)  املرحلة الكتابة
تطبيق : يتم الشروع في الكتابة بالنقل، واإلمالء واإلنشاء في الهواء، في العجينة، على اللوحة أو على الورق. 

وتتم عملية الكتابة بشكل منفرد في دفاتر القسم املهيأة مسبقا بنمادج من طرف األستاذ، بعدها يجري التصحيح.

4.1.2. النشيد واحملفوظة  
يتبع في النشيد واحملفوظة الطريقة التالية :

1)  التقدمي : تقدمي النص بشكل سمعي أو مرئي.
2)  الشرح : شرح بعض املفردات الصعبة، وتفسير عام لها.

3)  احلفظ : تتم عملية احلفظ بيتا بيتا، وبالسمع فقط.
4)  االستظهار : على املدرس االهتمام مبخارج احلروف، التلفظ، املد، لدى  كل متعلم.

5)  التقومي : يتم بشكل جماعي ثم فردي.

2.2. الطور املتوسط والطور املتقدم  
إن تنوع التالميذ الذين يحضرون دروس اللغة العربية والثقافة املغربية يتطلب ضرورة االعتماد على منهجية 
متنوعة تأخذ بعني االعتبار اجلوانب الكالمية وغير الكالمية لعملية التواصل، كما يجب استعمال مختلف اإلمكانيات 
الديداكتيكية والوثائق املتاحة التي يتعني عليها تسهيل إجناز سلسلة من األنشطة واألعمال الكفيلة بدعم استقالل املتعلم 

في اكتساب املعرفة.

1.2.2. التعبير الشفوي 
- حتفيز اهتمامات، آفاق، وقدرات ورغبات املتعلمني.

- تقدمي النص بشكل واضح بواسطة عزل مخارج احلروف (النطق).
- االستماع إلى املنطوق اعتمادا على الدعامات السمعية-البصرية.

- الشرح. 
- اقتراح تركيبات لغوية مماثلة ملا تقدم شرحه.
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- التكرار (اإلحلاح).
- التصحيح الصوتي.

- دراسة البنيات التركيبية الصرفية والنحوية.
- اكتساب معجم دال ووظيفي (عزل املفردات الرئيسية).

- اكتساب و تثبيت البنيات املدروسة.
- التقومي.

2.2.2. القراءة
تقدم حصة القراءة في هذه األطوار على الشكل التالي:

1)  االستعداد للقراءة :
: ويتم من خالل مثيرات سمعية-بصرية (أسئلة صور ووسائل أخرى) تسمح للمتعلمني  أ)  تقدمي 

بإدراك موضوع النص اجلديد.
ب)  تسميع النص: يقرأ األستاذ النص بصوت عال، وبنطق سليم، بينما تكون الكتب القرائية للمتعلمني 

مغلقة، وبعد ذلك يطرح سؤاال أو سؤالني حول مضمون النص القرائي.
ج)  مالحظة الصورة : يالحظ التالميذ صور النص ويعلقون على ما يشاهدونه وذلك من  خالل األسئلة 

املصاحبة التي يطرحها األستاذ قصد االقتراب من محتوى النص. 
2)  القراءة النموذجية :

أ)  يقوم األستاذ بقراءة النص بصوت جهوري ونطق سليم وتكون الكتب القرائية للمتعلمني مفتوحة.

ب) القراءات الفردية : يقوم بها بعض التالميذ، يقوم األستاذ بدور املراقبة وتقومي األخطاء القرائية.
3)  الفهم :

أ)  شرح النص. 
ب) أسئلة التفاهم

ج) التقومي.
4)  مبادئ عامة :

أ)  القراءة النموذجية لألستاذ.
ب) القراءة الصامتة.

ج) النطق السليم.
 

3.2.2. التعبير الكتابي
-  ينجز املتعلم كتابيا ما طلب منه

- ينجز أنواعا أخرى من التعبير الكتابي : احلوار، احلكي، الوصف...

4.2.2. النشيد واحلفوظة
تتبع في النشيد واحملفوظة الطريقة التالية:

1)  التقدمي : تقدمي النص بشكل سمعي أومرئي.
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2)  الشرح : شرح بعض املفردات الصعبة في سياقات مختلفة مع تقدمي شرح عام.
3)  احلفظ : ويتم بيتا بيتا وبالتسميع والترديد فقط.

4)  االستظهار: يستظهر التالميذ النص ويعمل األستاذ على تصحيح النطق واإليقاع...
5)  التقومي: ويكون بشكل جماعي وفردي، وتتم من خالله قياس مدى حفظ وفهم النص وإتقانه على 

مستوى اإللقاء واإليقاع.

3. منهجية تدريس احملتويات الثقافية والتثاقفية
تطرح الوحدات الديداكتيكية كسيرورة تربوية شمولية، ويشكل التحفيز والرغبة والبحث ومالحظة اخلصائص 
وتطور املستويات الفردية، املنطلقات األساسية للتدخل وتقدمي املساعدات الضرورية للمتعلم بشكل مباشر ومتناسب 

مع صعوبة كل وضعية تعليمية تعلمية.

من الضروري أن تكون لدى املدرس رؤية واضحة حول ما ينوي إجنازه في حتقيق الغايات التربوية املنشودة، 
مستعينا، ومتمكنا من كل أنواع الوسائل السمعية البصرية كالشرائط واملنشورات السياحية حول املغرب وإسبانيا 

ودول أخرى، وذلك لتوثيق األماكن املراد تقدميها وتدريسها في جو من الثقة واالطمئنان.
كما يتعني على التلميذ أن يكون الفاعل الرئيسي في العملية التربوية، مانحا األولوية لتجاربه، جاعال تعلمه 

مبنيا على التفكير واملمارسة.
وضمن املجال الثقافي والثقافي املشترك، يجب تطبيق مناهج عمل إجرائية تأخذ بعني االعتبار املضامني التي 

أعدت من أجلها األنشطة وفق ما يلي :
- ميكن االشتغال على محتويات الوسط املادي اعتمادا على وقائع ملحوظة مع تقومي التنوع الذي يزخر به 

بلده األصلي والبلد املضيف.
- تسليط الضوء على محتوى املواد املستعملة في الصناعة التقليدية ومختلف املظاهر الفنية اآلخرى (الفخار، 
اجللد) وعلى مميزاتها، انطالقا من مالحظتها واستخدامها وجتريبها مبا في ذلك األدوات و الوسائل االتية :

■  اآلالت املوسيقية : 
التعريجة، الدربوكة، البندير، الطار، الرباب، الهجهوج، العود...

■  أواني املطبخ وأدوات التزيني :

الطيفور،  البراد، الصينية، الطاس،  الغربال،  البرمة، الكسكاس والطنجرة، الطجني، املقراج، القصرية، 
املبيخرة، املهراز...

■  املالبس :
اجلالبة، القفطان، القميص، التحتية، السلهام، الرزة، البلغة.

- يجب أن تنطلق الدراسات السكانية والبشرية من الوضع والواقع القريب من املتعلمني وأيضا من املعطيات 
املستمدة من وسائل اإلعالم.

- يتم االشتغال على التنظيم االجتماعي انطالقا من مالحظة مختلف الفئات االجتماعية مع إشراك املتعلمني 
في ذلك مما سيمكنهم من االنفتاح على الوسط االجتماعي والثقافي الذي يعيشون فيه، وعلى حتقيق رؤية 
أوسع لفضاءات تنمي قدراتهم التواصلية وتنشيط حرية تعبيرهم، وميكن لألخبار التي تعرضها وسائل اإلعالم 

أن توقظ لديه حسا نقديا مسؤوال.
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- تتم دراسة تاريخ املجتمعات والبلدان من خالل الوثائق التي متكن من رؤية شتى أوجه االختالف وتقومي 
التحوالت الهامة.

ألنها  واألنشطة  احملتويات  تهتم مبعاجلة  أن  ثقافيا  واملشتركة  الثقافية  للمضامني  املنهجية  التوجهات  وعلى 
تساعد على إبراز حيوية وإبداع املتعلم وتنمية إحساسه باملسؤولية كما تربيه على روح املساواة في ظل االحترام 

والتسامح والتضامن، مما يزيد في ترسيخ هويته واعتزازه بنفسه.
وينبغي أن تفيد األنشطة وتوظيف املوارد الديداكتيكية في خلق مناخ رحب وهادئ يحس فيه كل من األستاذ 
والصحافة  والتلفاز  املذياع  مثل  البصرية،  والسمعية  التكنولوجية  الوسائل  أن  كما  واالطمئنان.  بالراحة  واملتعلم 
اليومية واملجالت... من شأنها أن تساعد كل ما له عالقة باالستهالك واإلشهار والشبكات التجارية والظواهر الثقافية 

اآلخرى.
كما أن تدخالت األستاذ واقتراحاته العملية تساعد املتعلم على إغناء املواضيع إنطالقا من مجهوداتة وأعماله 
وأنشطته اخلاصة، لكي يقوم بعد ذلك بتنظيم وترتيب مختلف الوثائق ضمن امللف الثقافة املشتركة الذي مت إجنازه 

لهذه الغاية.
وسيكون هذا امللف مبثابة البداية األولى للمحتويات الثقافية املشتركة، مع احلرص على أن تكون مواضيعه 

مالئمة ملستوى املجموعة، حتى تتمكن من املشاركة في صياغتها النهائية.

59

ELCO





Ì{{Şéfi˘]<V<^ä⁄^}





يتعني على املدرس تصميم أنشطة تستوفي املعايير التالية :
- إمكانية االستمتاع بالتعليم، حيث يجب التركيز على أهمية األلعاب واألنشطة الترفيهية في األطوار األولى، 

بينما نكتفي في املراحل املتقدمة بعملية التشويق التدريجي الكتساب املعلومات اجلديدة والضرورية.
- حتفيز املتعلم على االستئناس مبحيطه، الشئ الذي مينحه شعورا باألمان. وميكن مطالبة التلميذ بإجناز 

بحث قصير حلياة كاتب معني، مؤلفاته و شخصياته...
- متكني التلميذ من معرفة مستوى كفاءاته األولية فيما يتعلق باحملتويات، كذا تقديره وتقوميه لضرورة 

اكتسابه معارف ومهارات جديدة.
- أن تتناسب ومستوى كل تلميذ، متيحة إياه فرصة للشك وللخطأ، وللتكرار، حتى يصل في النهاية إلى اليقني. 

- أن تسمح للتلميذ التوصل إلى عدم التوازن احلاصل بني معارفه والهدف املنشود. 
- أن تتدرج من السهل إلى الصعب.

- أن ترمي إلى تطوير املضامني ذات الهدف املتشابه.

كما يجب برمجة أنشطة مختلفة كالتالي:
- أنشطة متهيدية حتفيزية.

- أنشطة لتمكني العملية التعليمية.
- أنشطة استنتاجية، مثيرة للفضول العلمي. 

- أنشطة الدعم وتوسيع املكتسبات.
- أنشطة تقوميية.

1. أنشطة لغوية
من خاللها يجب التصدي لنوعني من الصعوبات :

أ)  الصعوبات الفنلوجية (النطق). يصعب على التلميذ املغربي النطق ببعض مخارج احلروف التي توجد 
في اللغة العربية وال توجد في اللغة اإلسبانية. وتبعا لذلك يجب أخذ هذا العائق الكبير بعني االعتبار لكي يتمكن التالميذ 

من اكتساب املهارة الفنولوجية بكل أنواعها.

ب) الصعوبات اإلمالئية واخلطية. علما بأن احلروف األبجدية هي األداة التي تتولى فك رموز اخلطابات 
الكتابية وغيرها، فتعلم احلروف الهجائية العربية قد ميثل صعوبة أحيانا للمتعلم الذي اكتسب لغة البلد املضيف قبل 

تعلمه اللغة العربية وذلك أثناء الكتابة من اليمني إلى اليسار.

1.1. الطور التهييئي 
- متارين النطق. 

- التعرف على احلروف األبجدية العربية ومخارجها. 
- التعرف على املد (الرفع والنصب واجلر).

- تعلم األناشيد واألحاجي، واألغاني املدرسية.
- تكوين جمل انطالقا من رسوم.
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- التمرس على تتبع القراءة من اليمني إلى اليسار.
- التعرف على الكتاب، الصفحة، منشور أو إعالن...

- اكتساب الوضع الصحيح واملالئم أثناء الكتابة.
- إجناز التمارين احلركية املتعلقة باخلط العربي مع مراقبة احلركة البصرية، والسرعة، والنقل داخل السطر.

- ما قبل الكتابة : متارين خطية تشمل رسم خطوط أفقية ومتحنية من اليمني إلى اليسار.

2.1. الطور األول 
- قراءة جمل قصيرة. 

- احملادثة والتعبير الشفوي.
- مصلحة البريد، املجلس البلدي.

- حفظ األناشيد واألغاني.
- ترتيب وتكوين جمل انطالقا من صور ورسوم.

- ترتيب مجموعة من الرسوم للوصول إلى خطاب.
- متارين اخلط والنقل.
- كتابة جمل قصيرة.

- متارين الصرف.

3.1. الطور املتوسط 
- محادثة تلميذ / أستاذ.

- كلمات متقاطعة.
- قراءة حكاية قصيرة، قصص.  

- حفظ قصيدة.
- نقل نص متوسط.

- ملء الفراغ لنص بالكلمات املناسبة أو جمل.
- تكوين جمل أو نص بواسطة كلمات متناثرة.

- كتابة نص قصير.
- كتابة حوار قصير / تلخيص نص قصير.

- كتابة رسالة.
- متارين نحوية وصرفية، جمل بسيطة.

4.1. الطور املتقدم
- قراءة قصائد بشكل سليم.

- متارين صرفية ونحوية جلمل مركبة.
- متارين احلفظ.

- حوار بكيفية قصيرة والتعبير عن آراء.
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- األمر والنهي / تنفيذ األوامر.
- كتابة حكاية قصيرة / التعليق على مشهد أو صورة.

- إجناز للواجبات املدرسية بالبيت.
- اإلمالء.

2. أنشطة ثقافية 
1.2. الطور التهييئي

- يقوم التالميذ بلعبة البائع / املشتري تقليدا للمحالت التجارية.
- قراءة حكايات تقليدية وإعادة ما قد يستحضرونه منها.

- رسم أفراد العائلة / حجرة اإلستقبال.
- ألعاب تقليدية مغربية.

- التعرف على اخلريطة املغربية / استعمالها.
- رسم، قص رسوم بهدف تقدمي خطاب معني.

- تقدمي أشكال بالعجينة / بالطني.

2.2. الطور األول
- تعداد وتسمية األدوات واملعدات التقليدية املميزة للبيت املغربي.

- محادثة حول األسرة املغربية وأفراد العائلة.
- تكوين جمل قصيرة حول ما يجري في املغرب.

- متثيل حفل مغربي.
- تلوين حيوانات وأدوات تقليدية مغربية.

- رسم مشاهد متعلقة باحلياة القروية.

3.2. الطور املتوسط
- حترير إنشاء حول مظهر تقليدي مغربي.

- حتديد مواقع التضاريس في خريطة.
- حتديد أهم مواقع االستقرار البشري في خريطة.

- سرد تاريخ العائلة امللكية كتابة.
- التعرف على بعض التظاهرات الفنية، الرسم، نسج الزرابي، الفخار واخلزف في املغرب.

- رسم قرية مغربية.
- كتابة حكاية تتكلم عن الغطاء النباتي للمغرب، والتعرف على متوقعها.

- البحث عن معلومات في مواقع األنترنيت.

4.2. الطور املتقدم
- حترير نص حول احلياة باملغرب.
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- التعرف على شخصيات هامة مغربية من خالل سيرتها الذاتية.
- زيارة املتاحف في البلد املضيف.
- زيارة مسجد في البلد املضيف.

- البحث عن معلومات عن املغرب في مواقع األنترنيت.
- تنظيم أيام ثقافية حول موضوع معني بتعلق باملغرب.

3. األنشطة الثقافية املشتركة
1.3. الطور التهييئي

- املشاركة في احتفاالت تقليدية لكل البلدين.
- التعليق على ألعاب مشتركة وغير مشتركة للبلدين بعد إجنازها.

- تلوين قرى لكلتا البلدين، التركيز على أوجه االختالف.
- إجناز متارين حول احلياة العائلية لكل من البلدين.

- املشاركة في ألعاب حتت إيقاع موسيقى إسبانية تارة، ومغربية تارة أخرى.
- تشخيص مشاهد مسرحية قصيرة حتكي جوانب من احلياة اإلسبانية / املغربية والشخصيات الشعبية.

- التدريب على إجناز رقصات فلكلورية وشعبية للبلدين.
- عرض أفالم أو رسوم متحركة تبرز قيم الصداقة والزمالة.

- إجناز خرائط بسيطة.
- تنظيم احتفاالت تقدم فيها أطباق من الطعام؛ إسبانية ومغربية.

2.3. الطور األول
- متارين حول أمناط العيش، والعادات والتقاليد للمجتمعني املغربي واإلسباني.

- وصف وسرد حفل زفاف مغربي بواسطة جمل بسيطة.
- رسم وتلوين بعض احليوانات.

- القيام بألعاب ترفيهية تربوية والتدريب على حفظ أناشيد وأغاني أطفال البلدين.
- لعبة كاراوكي تقليد األغاني على إيقاع أشرطة موسيقية.

- املشاركة في احتفاالت وأعياد كال البلدين.
- إجناز خرائط ورسوم بيانية.

- مشاهدة أفالم ورسوم متحركة حتث على التعايش وقيم احترام اآلخر صحبة مجموعات مدرسية مختلفة 
مراعية السن واملستوى.

األجناس  مختلف  من  والراشدين  األطفال  بني  التعايش  متثل  وسكيتشات،  مسرحية  مشاهد  إجناز   -
والثقافات.

-  قراءة حكايات وقصص حتث على القيم السابقة.

3.3. السلك املتوسط
- تلوين لوحات ألهم مآثر البلدين.
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- حترير إنشاءات حول جوانب متعلقة بأعمال فنية، باملتاحف وبالثقافة على العموم.
- كتابة نصوص حول الناحية التي يقطن بها املتعلم ومبسقط رأسه.

- إجناز خرائط بيانية للغطاء النباتي والثروة احليوانية باملغرب.
- املشاركة في أنشطة تربوية ترفيهية للمجموعة التي يدرس معها، لالطالع على أوجه اختالف احلضارتني.

- تقدمي مشاهد مسرحية مع رفاق من اجلنسيات األخرى حيث يبرز كل تلميذ خصوصياته الثقافية.
- إجناز رسوم حول املظاهر الثقافية العربية في إسبانيا.

- أهم املآثر التاريخية بإسبانيا : قصر احلمراء بغرناطة، املسجد اجلامع بقرطبة، صومعة اخلرالدا باشبيلية.
- إجناز أبحاث حول شخصيات بارزة خالل الوجود اإلسالمي بإسبانيا.

- إعداد جدول مقارن ملظاهر الثقاقتني العربية / اإلسبانية، يحدد أوجه التشابه واالختالف.
- دعم وتشجيع األسر املغربية لألنشطة املتعلقة بالتقاليد والعادات املغربية : األطعمة، املالبس... 

4.3. الطور املتقدم
- أنشطة حول ثقافات مختلفة.

- زيارة مؤسسة إدارية ملقارنتها باملرافق اإلدارية املغربية.
- تقريب املتعلم من نظام احلكم بكال البلدين.

- خرائط بيانية ألهم املآثر التاريخية والعمرانية والتحف الفنية.
- إنشاء حكايات وقصص قصيرة حول شخصيات ملختلف احلضارات.

- التدريب على إجناز ملصقات من خالل صور رسومية. 
- تلخيص نصوص، وإجناز أبحاث قصيرة.

- مقارنة بني رسوم بيانية.
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1. مدخـل عـام
املوضوعية  املعطيات  ويتطلب جمع  التعلمية،  التعليمية  السيرورة  في  ومندمجا  التقومي عنصرا أساسيا  يعد 
هذه في  املتفاعلة  والعوامل  العناصر  وحول  وحتصيله  دراسته  في  املتعلم  تقدم  حول  ومستمر  منهجي  بشكل 

السيرورة.

ويؤدي التقومي أساسا وظيفة تكوينية، يزود من خاللها األستاذ مبؤشرات عن تطور املستويات املتوالية لتعلم 
خاصة  أنشطة  تصميم  وبالتالي،  املتضحة،  النقائص  ملختلف  تقوميية  تصحيحية  آليات  بتطبيق  يسمح  التلميذ، مما 

ومالئمة لوضعية كل تلميذة لتقوية احملتويات التي لم تكتسب بالشكل املطلوب.

وعلى التقومي إخبار املتعلم عن املرحلة التي بلغها في سيرورته التعليمية، وتوعيته بقدراته وإمكانيته ومبختلف 
الصعوبات التي يصادفها قصد حتديد استراتيجيات تعليمية مالئمة وملموسة.

وتضع اإلجراءات التقوميية كهدف لها ترسيخ مكتسبات املتعلم، والسيرورة التعليمية على حد سواء؛ فاملعلومة 
الناجتة عن التقومي، متكن األستاذ من ترتيب املعطيات الهامة والقيام بتحليل نقدي لتدخله التربوي واتخاد القرارات 
املناسبة قي هذا الشأن. ولهذا يعد التقومي سيرورة ضرورية وفعالة لتحسني عمل األستاذ ومردوديته. كما متكن اآلليات 
املستخدمة من وضع تقومي جزئي أو إجمالي خالل حصة أو وحدة ديداكتيكية أو دورة دراسية... ، وبالتالي حتدد مدى 

حتقيق األهداف التربوية املسطرة، وعند اللزوم ضبط البرامج واملوارد املنهجية مبا يتالءم وحاجيات املتعلم.

ولن يكون هذا التقومي ممكنا إذا لم تتوفر من قبل معطيات قبلية عن املتعلم واملنهجية املزمع تطبيقها لتحقيق 
األهداف املسطرة، ألن التقومي املادي وحده غير كاف لرصد احملتويات واملضامني،  بل هو أيضا سلسلة من املعطيات 
السيرورة  هذه  لفعالية  وضمانا  التربوية.  العمليات  اهتمام  مركز  باعتباره  باملتعلم،  املتعلقة  والوجدانية  االجتماعية 
واالستفادة منها على الوجه املطلوب، ينبغي االعتماد على جميع الوسائل واملصادر قصد امتالك املعلومات الضرورية 

لتدليل الصعوبات ورفع املالبسات حول إقبال املتعلم على دروس اللغة العربية والثقافة املغربية.

ويتعني على األستاذ إدراج املمارسة التربوية ضمن تقوميه العام مبرزا اجلوانب التي شجعت على التعلم وتلك 
التي يجب تعديلها وتغييرها، وتطوير البرنامج املرجعي تبعا لألهداف املسطرة، وكذا انتقاء ومالءمة احملتويات، وجتانس 
األنشطة املقترحة وطابعها التحفيزي ودرجة صعوبتها. وعليه أن يفكر في جوانب أخرى مثل التوقيت وجتهيز وتنظيم 
الفضاء التربوي واالستفادة من موارد املؤسسة التربوية التي ينتمي إليها، ومن عالقاته اخلاصة سواء مع التالميذ

بسيطة  بطريقة  يدونها  أن  يجب  عليها  التي حصل  واملعطيات  املالحظات  كل  فإن  وبالتالي  األسر،  أو  األساتذة  أو 
وعملية.

إن الطابع املعقد للسيرورة التعليمية التعلمية ال ينبغي أن يقلل من عزمية أستاذ اللغة العربية والثقافية املغربية، 
بل على العكس من ذلك ينبغي أن مينحه التقدير واملكانة التي يحتاجها لضمان استمرار واستقرار هذه الدروس كجزء 

ال يتجزأ من املشروع املنهجي للمؤسسة التعليمية املنخرطة في هذا البرنامج.
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التقومي سيرورة دائمة ومتواصلة (تقومي مستمر) ال يجب اختزاله في حلظات منعزلة ومحددة، كما ال ينبغي 
مزجه بلحظات نهائية وظروف تقدمي التقارير، لذا ينبغي حتديد الطرق والوسائل والوضعيات األكثر مالئمة إلجناز هذا 

النوع من النشاط التربوي...

2. أنواع التقومي ومراحله
مت حتديد أنواع التقومي ومراحله على الشكل اآلتي :

1.2. التقومي التشخيصي (األولي)
 يتم إجنازه في بداية السنة الدراسية قصد تشخيص الوضع الدراسي والعائلي للتالميذ املسجلني ألول مرة 

في برنامج اللغة العربية والثقافة املغربية، وميكن أن يستعمل األوجه التالية :

- مقابلة األسرة للحصول على املعلومات التالية :
■ بيانات التلميذ األساسية كإسمه الشخصي والعائلي وتاريخ ومكان والدته ...

■ لغة التواصل داخل البيت : الدارجة املغربية، البربرية، اللهجة احمللية، اإلسبانية ...
■ متى التحق التلميذ بإسبانيا.

■ هل متدرس في املغرب  في أية سنة دراسية؟.

- مقابلة املسؤولني عن التوجيه التربوي باملؤسسة التعليمية قصد احلصول على املعلومات.
   التي تفيد أستاذ برنامج اللغة العربية والثقافية املغربية واملتعلق مبا يلي :

■ امللف املدرسي والتربوي للتلميذ (يستحسن إجناز بطاقة فردية لكل متعلم).
■ املواصفات االجتماعية والبيداغوجية.

■ االندماج االجتماعي واملدرسي.

- مقابلة األستاذ للتلميذ واألستاذ الوصي قصد احلصول على املعلومات التالية :
■ القدرة على اإلدراك السمعي والبصري.

■ القدرة على الفهم الشفوي واحلفظ.

وتنظم  املعلومات  ويتم حتيني  للتلميذ،  التربوية  السيرة  وثائق  بتحليل  يقوم  املوالية،  الدراسية  السنوات  وفي 
اختبارات لتحليل املعارف املكتسبة خالل السنوات السابقة الراسخة في ذاكرة املتعلم.

ويسمح التقومي األولي / التشخيصي لألستاذ بالتموضع في اللحظات التي يواجه فيها التلميذ تعلما جديدا   
(عند بداية املوسم الدراسي أو وحدة تعليمية جديدة). ويسعى هذا التقومي إلى الكشف عن املعارف القبلية مما 

يسمح بتقومي حلظة التعلم التي يوجد فيها كل متعلم.

2.2. التقومي التكويني 
ويتم من خالله جمع املعطيات واملعلومات أثناء تقومي الوحدات الديداكتيكية وطيلة املوسم الدراسي لتحديد 
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الدرجة التي بلغها التعلم انطالقا مما يلي :
- تنمية القدرات احلركية النفسية: 

■ التنسيق العام.
■ التنسيق اخلطي.

■ التنسيق البصري.
- حتليل اإلبداعات الكتابية والشفوية للتلميذ.

- القدرة على اإلنصات والفهم واالنتباه لألستاذ والتعود على ذلك.
- القدرة على اكتساب احملتويات وتعلمها انطالقا من جداول املراقبة.

ويحدد هذا التقومي بفضل مكتسبات العملية التعليمية التعلمية ومنوها وتطورها ومكانة املتعلم ضمن جماعة الفصل.

3.2. التقومي اإلجمالي 
وعند نهاية كل دورة دراسية يتم إطالع األسر على النتائج احملصل عليها بواسطة كشف النقط، ومن األنسب 
سواء بالنسبة للصيغة «أ» أو الصيغة «ب» إخبار أولياء التالميذ حول نتائج تقومي اللغة العربية، الثقافية املغربية بواسطة 

الكشف العادي للمؤسسة التربوية أو من خالل الطريقة التي يراها األستاذ مناسبة.

في نهاية املوسم الدراسي، يقوم األستاذ على أساس املعطيات احملصل عليها ونتائج التقومي املستمر خالل 
املعيارين  على  اعتمادا  التعليمية،  السيرورة  في  وتقدمه  تلميذ  كل  ملكتسبات  إجمالي  تقومي  بإعداد  الدراسية،  السنة 

التاليني : درجة االكتساب ودرجة النضج. 

ويتم إخبار آباء وأولياء التالميذ من خالل الدفاتر والفروض التي يحملها أبناؤهم إلى املنازل من تتبع سيرورة 
تعليمهم وتعلمهم واالطالع على نتائجهم النهائية. 

 
3. أدوات التقومي

يتعني  لذا  أخرى،  بتقومي  وال تسمح  تقومي بعض احلاالت واحملتويات احملددة،  عادة من  كل وضعية تسمح 
وضع تخطيط للتقومي، وإجنازه طيلة السيرورة التعليمية التعلمية وتدوينه في سجل خاص لهذه الغاية. وفيما يلي نورد 

التقنيات والوسائل األكثر مالءمة لتطبيقه.

1.3. تقومي سيرورة التعلم 
التعلم وأنشطته.  يلزم تخطيطها بتحديد وتعيني ما ستتم مالحظته كحاالت  تقنية  املالحظة املستمرة : هي 
ويجب إجنازها على مدار املسار التعلمي برمته ال في بدايته ونهايته فحسب. كما يتعني تدوينها في السجل 

اخلاص لهذه الغاية قصد تتبع عمليات التقومي خطوة خطوة.

وميكن تطبيق هذه التقنية في مراحل مختلفة، ومن شأنها جمع املعلومات حول الكفايات والقدرات واملضامني 
املتنوعة، ألنها تفيد كثيرا في تقومي السلوك وإمكانات التطور البطيئ. 
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األنشطة اجلماعية : إن تتبع العملية التعليمية والتعلمية بواسطة املجموعات والنقاشات واأللعاب... مفيد جدا 
في تطوير وترسيخ القيم واملعايير التي تساعد املتعلم على طرح أفكاره وتدييلها باحلجج والبراهني.

اخلرجات والرحالت : إنها حالة متميزة تفترض مواجهة مواقف مجهولة ومالمسة واقع بعيد عن التمدرس، 
وهي في غاية األهمية، ألنها تسمح بحدوث التفاعالت بني املتعلمني من جهة، وبني التالميذ واألساتذة من جهة أخرى، 

مما يسهل عملية تقومي السلوكات التي ال حتدث في أنشطة أخرى.

لسير  املنظمة  والقواعد  املواقف  وإدراكهم  التالميذ  استيعاب  مدى  بتقومي  تسمح   : واحملاكاة  التشخيص 
املجموعات االجتماعية، وكذا استيعاب بعض املفاهيم واإلجراءات املتصلة بوظائفها وتنظيمها. 

النشاط التجريبي : يسمح من جهة، بتقومي قدرة كل متمدرس على تطوير مراحل السيرورة التعليمية والتعلمية 
املرتبطة بوضع الفرضيات ومقابلتها بشكل مستقل، ومن جهة أخرى،  تنمي قدرات املتعلم على التنظيم وتبادل األفكار 

والتعاون إلجناز مشروع مشترك. 

مراجعة الواجبات والفروض : يتم إجنازها من طرف التالميذ بشكل فردي أو جماعي، أو من طرف األستاذ 
نفسه. وتشتمل على الواجبات املتعلقة بالدفاتر والكراسات، والتعليق على الرحالت املدرسية، وحفظ العروض املسرحية 
واخلالصات... وهكذا ميكن تقومي األنشطة الكتابية والشفوية على حد سواء. كما تتيح تقومي البحوث املنجزة من طرف 
التالميذ والتأكد من مصادر الوثائق واملعلومات التي اطلعوا عليها. ويستحسن مراجعة الواجبات بشكل دوري والتفكير 

في مختلف مراحل التطور، ذلك أن التطور النهائي ال يعكس كليا اخلطوات املتبعة أو اإلستراتيجيات املستعملة.

احلوار واملقابلة الشخصية : يعد احلوار إجراء عمليا مناسبا جدا لتقومي املعارف السابقة أو الشروع في تناول 
موضوع ما، أو التطرق ملضامني جديدة، ألنه ميكن من معرفة درجة االستيعاب أو التمثل ويوطد العالقة بني األستاذ 
والتلميذ. كما تشكل املقابلة مع التلميذ إحدى أجنع الوسائل للتوضيح والتحقق من تطور العملية التعليمية التعلمية، 

ويسمح هذا التواصل بتقومي االستنتاج وغنى التعبير اللغوي.

فروض إجرائية معينة : قد يكون من املالئم تصميم فروض محددة شفوية أو كتابية مكملة للفروض األخرى، 
لكن ليست لها الصالحية املطلقة إذا مت تقدميها بشكل منفرد، وميكن متييز ثالثة أنواع منها :

■ الفروض املوضوعية التي تتطلب أجوبة مركزة.
■ فروض شرح املعطيات املرفقة بوسائل اإليضاح التي تطرح حولها األسئلة، وتتطلب أن تكون املعلومات 

املعروضة جديدة بالنسبة للمتعلم.
مشكلة  أو  موضوع  بطرح  وتتميز  استعماال،  األكثر  وهي  معني  موضوع  عرض  على  مرتكزة  فروض   ■
على التلميذ معاجلتها، أو شرحها عن طريق عرض كتابي يبرز فيه معارفه ومكتسباته وقدراته التنظيمية 

والتعبيرية.

التقومي الذاتي : هو تفكير التلميذ في سيرورته التعليمية التعلمية اخلاصة، مما يساعده على حتمل مسؤولية 
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به،  خاص  منهاج  تبني  على  ويحثه  تواجهه،  التي  وبالصعوبات  الدراسي  بتقدمة  والوعي  بها  يكلف  التي  الواجبات 
ويشجعه على االستقاللية ويعزز اهتمامه وتقديره لذاته ومكانته.

2.3. تقومي سيرورة التعليم
ارتباطا بالسيرورة التعليمية، جتدر اإلشارة إلى اجلوانب التالية املتصلة بتقومي البرمجة، وميكن وضع مقياس 

من 0 إلى 5  للقيام بتقومي كمي أو كيفي :

Ì{{•2÷^e<Ì{œ◊√jπ]<g{fi]Á¢]ºÈœflj÷]

l^ËÁj-]
[ÖÁŞ÷]<l^⁄à◊jä⁄<ƒ⁄<ÃÈ”ji<ÿ‚

[ÇÈq<ÿ”ée<ÌÈ”Èj“]ÇÈËÇ÷]<l]ÇuÁ÷]<^œjfi]<#<ÿ‚
[Ì€Ò¯⁄<ÌÈÀÈ”e<^„jÈŒÁi<Ì•Üe<k≥<ÿ‚

<ÿ‚<[‹◊√jπ]<l]ÖÇŒ<ƒ⁄<Óé€ji<Ìu3œπ]<∞⁄^ñπ]<ÿ‚<[‹Ò¯⁄<l^ËÁj-]<gÈiÜi<ÿ‚
[‹◊√jπ]<l]ÖÇŒ<ƒ⁄<‹Ò¯ji<ÏÜŞäπ]<Õ]Ç‚˘]

Õ]Ç‚˘]

<VÌÈ�Ü√π]<l^Ë^À”÷]<≈]Áfi_<ÿ“<^„È�<Í¬ÊÖ<<ÿ‚<[ÌœÈŒÅÊ<Ìvï]Ê<^„j∆^Èë<ÿ‚
Í¬^€jq˜]<t^⁄Çfi˜^eÊ<ÌËÅÜÀ÷]<l^Œ¯√÷^e<Ì◊íj⁄Ê<ÌÈ“Ü£]<ÌÈä£]Ê<ÌÈfi]ÇqÁ÷]

[<ÌÀ◊jß<≈]Áfi_Ê<l˜^•<‡⁄<Õ]Ç‚_<t]ÖÅc<#<ÿ‚
[^„jÈ€‚_<gäu<Õ]Ç‚˘]<ÃÈÈflíi<#<ÿ‚

<Ìu3œπ]<ÌŞéfi˘]
[ÏÜŞäπ]<Õ]Ç‚˘]<l^f◊Şj⁄<ƒ⁄<‹Ò¯ji<ÿ‚

[ÌŞéfi˘]<ª<‹◊√jπ]<Ì“Ö^é⁄<‹ji<ÿ‚
[‹ËÁœj÷]Ê<gÈ“3÷]Ê<HÿÈ◊vj÷]Ê<‹„À÷]<l]Ö^ä⁄<ö3Ài<ÿ‚

[ÏÁqÜπ]<Õ]Ç‚˘]<–Èœvj÷<Õ^“<ÅÇ√e<^„j•Üe<k≥<ÿ‚
[‹¬Ç÷]Ê<Ì√q]Üπ]<ÌŞéfi_<Ì•Üe<k≥<ÿ‚
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<;⁄à÷]<ÜËÇœj÷]

<]Ö^fj¬]<ÌÈ”Èj“]ÇËÅ<ÏÇuÊ<ÿ“<ÜËÁŞj÷<ÎÖÊÜñ÷]<‡⁄à÷]<ÜËÇœi<gâ^fl⁄<ÿ”ée<#<ÿ‚
[^„jÈ€‚˘

<[ÌÈ€È◊√j÷]<ÌÈ◊€√÷]<l]ÁŞ}<‡⁄<ÏÁŞ}<ÿ”÷<ÏÖÇœπ]<ÌÈfl⁄à÷]<Ìí£]<ÇëÖ<#<ÿ‚

ÿÒ^âÁ÷]<ÇëÖ

<ÿ”ée<Ÿ^íi˜]Ê<l^È⁄Á◊√π]<^ÈqÁ÷Áfl”i<Ê_<ÌËÜíf÷]<ÌÈ√€ä÷]<ÿÒ^âÁ÷]<Ÿ^€√jâ]<#<ÿ‚
[‹Ò¯⁄

[l^¬ÁâÁπ]Ê<l]ÖÁéflπ]Ê<ƒq]Üπ]<Ÿ^€√jâ˜<ÑÈ⁄¯j÷]<‰ÈqÁi<<#<ÿ‚

<ÌÈ�^œn÷]Ê<ÌËÁ«◊÷]<V‡ËÅ^Èπ]<Ã◊j~≤<Ì«◊÷]<‹È◊√j÷<Ìë^§]<l]ÊÅ˘]<Ö^Èj}˜]<#<ÿ‚
[Ì“3éπ]<ÌÈ�^œn÷]Ê

<^fl”∫<‘÷É<›]Å<^⁄<^„ÀÈæÁiÊ<ÌŞÈäf÷]<l]ÊÅ˘]<Å]Ç¬c<ª<ÑÈ⁄¯j÷]<Ì€‚^ä⁄<k≥<ÿ‚
[^fâ^fl⁄Ê

ÿ€√÷]<ÕÊÜæ
[Ìu3œπ]<ÌŞéfi˘]<‡⁄<Ω^éfi<ÿ“<l^f◊Şj⁄<–�Ê<ÿ€¬<l^¬Á€•<Ì•Üe<k≥<ÿ‚

<^flm_<‹◊√€◊÷<Ì÷^√�<Ì“Ö^é⁄<–Èœvj÷<‹È◊â<ÿ”ée<#<∞⁄^ñπ]Ê<ÿÒ^âÁ÷]<^œjfi]<<ÿ‚
[åÖÇ÷]<á^®c

Ì•2÷]<ª<ºâÁ÷]<^‚Ü�ÁË<:÷]<ÅÖ]Áπ]<t^⁄Åc
<Í√ÈfŞ÷]Ê<ª^œn÷]<ºâÁ÷]<^„È�<›Ç~jäË<ÌŞéfi_<Ì•Üe<ÌÈfi^”⁄c<ª<4”Àj÷]<#<ÿ‚

[Ìäâˆπ]<ºÈ-

[ÌœŞfl€◊÷<ÌÈ�^œm<Ê_<ÌÈ√Èfõ<p]Çu˘<gÈrjäi<l^ËÁj¶<t^⁄Åc<‡”€π]<‡⁄<ÿ‚

s‚^flπ]Ê<s⁄]2÷]<–Èäfli

<ÌÈ�^œn÷]Ê<ÌÈ�^œn÷]Ê<ÌËÁ«◊÷]<ìÒ^í§]<∞e<Ìfâ^flπ]<Ì“3éπ]<l^Œ¯√÷]<lÅÇu<ÿ‚
[Ì“3éπ]
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[–e^ä÷]<‹âÁπ]<ª<‰äËÖÇi<#<ÎÑ÷]<ÖÜœπ]<ƒ⁄<Ì“3éπ]<l^Œ¯√÷]<lÅÇu<ÿ‚

‰i]ÊÅ_Ê<‹ËÁœj÷]<4Ë^√⁄
[^„ÀÈæÁi<Å]Üπ]<‹ËÁœj÷]<l]ÊÅ_Ê<4Ë^√⁄<ºÈŞ°<#<ÿ‚

[ÑÈ€◊i<ÿ“<ÌÈë^}Ê<l]ÖÇŒ<ƒ⁄<‹Ò¯jiÊ<Ì•2π]<Õ]Ç‚˘]<ƒ⁄<ÃÈ”ji<ÿ‚
[ÌÈ€◊√j÷]<ÌÈ€È◊√j÷]<ÌÈ◊€√÷]<Ö^ä⁄<^flm_<ÏÅÁ¢]<4Ë^√⁄<ÜËÇœiÊ<‹ËÁœi<#<ÿ‚

[‹Ò¯⁄<ÿ”ée<ÜËÇœj÷]<4Ë^√⁄<Å]Ç¬c<#<ÿ‚

s⁄]2÷]<–ÈfŞi
[ÌÈ€◊√j÷]<ÌÈ€È◊√j÷]<ÌÈ◊€√÷]<l]ÁŞ§]<ƒÈ∂<ª<Ìfâ^fl⁄<ÿ€√÷]<l^¬^œËc<ÿ‚

[Ìfâ^fl⁄<ÿ€√÷]<l]ÁŞ}<ÿ“<ª<É^jâ˘]<Ì“Ö^é⁄<ÿ‚
[‰ÈqÁj÷]<ÏÅ^¬cÊ<ìÈ~éj◊÷<Ì◊ÈâÁ“<‹ËÁœj÷]<ÿ€√jäË<ÿ‚

[‹„i^Ë^À“Ê<‹„√�]ÊÅÊ<‹„i^√◊ŞiÊ<‹„i^⁄^€j‚]<‰È�<Ó¬]ÜË<ÿ”ée<ÑÈ⁄¯j÷]àÈÀ†<#<ÿ‚

[hÁ◊Şπ]<‰qÁ÷]<Ó◊¬<‹¬Ç÷]<ÿÒ^âÊ<Ÿ^€√jâ]<#<ÿ‚
[ÏÜŞäπ]<s⁄]2÷]<–ÈfŞi<·^”⁄˝^e<ÿ‚

sÒ^jfl÷]
[ÏÁqÜπ]<Õ]Ç‚˘]<ÑÈ⁄¯j÷]<»◊e<ÿ‚

[ÑÈ€◊j◊÷<Í€◊√j÷]<Í€È◊√j÷]<Ö^ä€◊÷<ÌÈf◊ä÷]<ÿ⁄]Á√÷]<Ì�Ü√⁄<k≥<ÿ‚
[ÑÈ⁄¯j÷]<‹◊√i<l]Ü«m<’]ÖÇjâ˜<Ì€Ò¯⁄<4e]Çi<É^°]<#<ÿ‚

[l]ÁŞ§]<ÿ“<á^®c<Çfl¬<^€Ò¯⁄<]Å˘]<·^“<ÿ‚

4. املعايير العامة للتقومي
1.4. معايير تقومي اللغة العربية

تقوميها من خالل  واملؤهالت ميكن  القدرات  تطور  انفرادي، ألن  أو  مباشر  بشكل  األهداف  تقومي  ال ميكن 
مؤشرات مرتبطة مبختلف أنواع املضامني. ولكي يتلقى كافة التالميذ احلد األدنى من مكتسبات التعلم املشتركة، مت 
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وضع معايير تعبر عن درجة معينة من هذه املكتسبات، حتدد بواسطة الكفاية التي يراد تقوميها واحملتوى الذي تتطور 
من خالله، وفي هذا اإلطار حددت معايير التقومي التالية :

- التعرف على مخارج حروف اللغة العربية وعلى القواعد األساسية للنطق واإليقاع، والقدرة على استعمال 
النظام الصوتي في جوانبه املتعلقة بالفهم واإلنتاج.

- إدراك املعنى العام للنصوص الشفوية حول مواضيع مألوفة ومعروفة من لدن التالميذ واملشاركة في حوارات 
شفوية قصيرة وأنشطة القسم االعتيادية.

- استخراج املعنى اإلجمالي واألفكار اخلاصة للنصوص الكتابية القصيرة أو ذات املفردات السهلة.
- املشاركة في مواقف تواصلية واقعية أو محاكاة أوضاع مت االشتغال عليها من قبل في القسم، باستعمال 

مالئم ملختلف أشكال العالقات االجتماعية.
- قراءة القصص البسيطة.

- إنتاج نصوص كتابية قصيرة وسهلة الفهم.

2.4. معايير تقومي ثقافية ومشتركة بني الثقافتني
- التعرف على بعض اخلصائص االجتماعية والثقافية التي يتميز بها كل من املغرب وإسبانيا.

- جتميع املعلومات وفق معايير وقواعد البحث واملالحظة املنهجية للخصائص اجلغرافية (املادية، االقتصادية، 
السكانية...) للبلد املضيف واملغرب.

- احلصول على معلومات متنوعة (صور، خرائط، منشورات ومقاالت سهلة، رسوم بيانية...) منتقاة من طرف 
األستاذ.

- معرفة عناصر املناخ وخصائصه، والغطاء النباتي واحليوانات حمليطه وبلده األصلي.
- التعرف على أهم األنشطة االقتصادية للشعبني املغربي واإلسباني.

- الترتيب الزمني لألحداث التاريخية والتطور العمراني، والنقل ووسائل االتصال مع مقارنة البلد األصلي 
بالبلد املضيف قصد التعرف على أوجه التشابه واالختالف.

في  الفاعلني  أهم  دور  إبراز  مع  وإسبانيا  املغرب  من  مشهورة  وثقافية  تاريخية  على شخصيات  التعرف   -
األحداث التاريخية املشتركة بني البلدين.

- التعرف على بعض العادات والتقاليد واألنشطة واألدوات واملعدات واآلالت...
- شرح أهم جوانب وخصائص التنظيم االجتماعي واإلداري والسياسي للبلدين والتعرف على أهم املؤسسات 

احمللية واجلهوية التي يقيم بها التلميذ وكذا مؤسسات بلده األصلي.
وأقاليم احلكم  والبلدية  التعليمية  للمؤسسة  اإلدارية  األجهزة  انتخاب بعض  التعرف على وظائف وطريقة   -

الذاتي والدولة.
- املشاركة الفعالة في األشغال اجلماعية واستعمال احلوار البناء لتجاوز اخلالفات بلغة سليمة، وتنمية مواقف 

التسامح واحترام أفكار اآلخرين ومعتقداتهم وآرائهم.
- التطرق لبعض املشاكل االجتماعية (التشدد العرقي، الكراهية، الهجرة...) بعد جتميع املعلومات من مصادر 
متنوعة (الصور، الوثائق، املقاالت، استطالعات الرأي...) وصياغة املعلومات احملصل عليها واستخراج النتائج 

منها وتقدمي حلول ممكنة لها.
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الثانية  وبالدرجة  األهداف واحملتويات،  تقدمي  إلى  األولى  بالدرجة  يهدف  الدليل،  التفكير في إجناز هذا  إن 
ضمان العالقة األساسية بينهما، على حساب الكم.

كما روعي أثناء تصميم هذا العمل، واقع تطبيق برنامج اللغة العربية والثقافة املغربية الذي يحظى في أحسن 
احلاالت بحصتني (ساعتان) في األسبوع، من أجل إجناز برنامج طموح كهذا. 

لذا، يبقى إعداد هذا الدليل دعامة تربوية أولى أو مقاربة إن صح التعبير، تقدم فكرة عامة عن برنامج اللغة 
العربية والثقافة املغربية بهذه الديار. وجتدر اإلشارة إلى أنه من أجل احلصول على وثيقة تربوية (ديداكتيكية) شاملة، 

عملية وإجرائية، تطبق داخل األقسام، وتسمح بتعميم تعليم اللغة وثقافة البلد، يتحتم علينا إجناز ما يلي :
- إعداد وحدات ديداكتيكية لكل مستوى على حدة تتالئم مع كل طور من األطوار. 

- حتديد األهداف املراد بلوغها في كل وحدة تعليمية.
- اقتراح وضبط احملتويات اإلجرائية والسلوكية واملنهجية.

- حتديد أنشطة لكل وحدة تعليمية.
- إعداد املقرر واملناهج أو على األقل اقتراح األنسب منها.

- تصميم جدول لتقومي األهداف واملضامني. 
- إدراج املراجع املستعملة إلعداد كل وحدة تعليمية.

إن مراعاة ماسبق ذكره عند إجناز كل وحدة تعليمية لكل طور، ليس هو املقصود عندما خططنا إلجناز هذا 
الدليل، ألنه مجرد «مقاربة أو دعامة تربوية أولية»، لذا ارتأينا أنه من الضروري االنطالق من هذه اخلطوة، لننتهي 
بإعداد وثيقة تربوية إجرائية لكل طور على حدة. ميكن حينئذ أن  نسميه «الدليل العملي لتعليم اللغة العربية والثقافة 

املغربية». 
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امللحق األول
القوانيـن التشريعيـة والنصـوص املرجعيــة

لقد روعي في إجناز هذا العمل القوانني املشرعة للتربية والنصوص املرجعية اآلتية :

أ) التشريع اإلسباني 
- الدستور اإلسباني الصادر سنة 1978.

- القانون التنظيمي املتعلق باحلق في التعليم (LODE) 1985/8، بتاريخ 1985/7/3.  
أكتوبر   3 بتاريخ   1990/1  (LOGSE) التعليمية  للمنظومة  العام  بالنظام  املتعلق  التنظيمي  القانون   -

 .1990
- القانون التنظيمي املتعلق مبشاركة وتقومي وإدارة املراكزالتعليمية (LOPEG) 9/1990 بتاريخ 20 

نوفمبر 1990.
- القانون التنظيمي املتعلق بجودة التربية (LOCE) 2002/10 بتاريخ 2002/12/23. 

 . (LOE) القانون التنظيمي املتعلق بالتربيية -

ب) التشريع املغربي
- الدستور املغربي الصادر سنة 1996.

- «امليثاق الوطني للتربية والتكوين» بتاريخ 8 أكتوبر 1999.

ج) االتفاقيات
 1980 أكتوبر   14 بتاريخ  اإلسبانية  واحلكومة  املغربية  اململكة  حكومة  بني  الثقافي  التعاون  اتفاقية   -

(اجلريدة الرسمية بتاريخ 10 أكتوبر 1985).

د) الوثائق املرجعية اآلخرى
 (LOGSE) صناديق حمراء» (تقدم منهجية التعليم املقررة في القانون التنظيمي» «Cajas Rojas» -
والعلوم  التربية  وزارة  االبتدائي).  للتعليم  بالنسبة  التربوية  للمنظومة  العام  بالنظام  املتعلق   1990/1

.(1992)
- «املجموعة التربوية لتدريس اللغة العربية والثقافة املغربية ألبناء اجلالية املغربية املقيمة باخلارج» كتاب 
املعلم السنة األولى الذي أصدرته وزارة التربية الوطنية سنة 1994. قامت بترجمته من الفرنسية إلى 
املغربية بإسبانيا (مؤسسة احلسن  البعثة  التربوية ومنسقة  امللحقة  اإلسبانية السيدة زبيدة بن احلداد، 

الثاني) لسفارة اململكة املغربية مبدريد سنة 2003.
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امللحــق الثانـي
املراجـــع

والعملية  الثقافي  والتعدد  والهجرة  االختالف  أوجه  حول  املتوفرة  املراجع  تعداد  إلى  امللحق  هذا  يسعى  ال 
التثاقفية واإلزدواجية اللغوية واإلندماج وغيرها من املواضيع املتعلقة بالواقع االجتماعي والثقافي والتربوي احلالي، 
بقدر ما يتوخى الدعوة إلى التفكير، انطالقا من املراجع التي ذكرها والتي تتطرق للمواضيع الراهنة والبالغة األهمية 
بالنسبة إلجناز برنامج اللغة العربية والثقافة املغربية والتي الشك أنها ستساعد على تشكيل مجتمع الغد من الناحية 

التربوية والثقافية واالقتصادية والسياسية.

AGUADO ODINA, María Teresa, Inés GIL-JAURENA y Patricia MATA BENITO:
Educación intercultural: una propuesta para la transformación de la escuela. 
MEC/Los Libros de la Catarata, Madrid, 2005.

AGUILAR SEBASTIÁN, Victoria, y Pilar CANDELA: 
“La enseñanza del español y el árabe a niños inmigrantes magrebíes”, Anales de 
Historia Contemporánea, n.º 15 (1999).

CARBONELL I PARIS, Francesc: 
- “Las dificultades en la integración de los alumnos inmigrantes: síntomas y 
causas”, en II Jornadas sobre Interculturalidad en la Región de Murcia. Consejo 
Escolar de la Región de Murcia, 2002. 
http://www.carm.es/educacion/consejo/iijornadintercult.pdf.
-  Educar en tiempos de incertidumbre. Equidad e interculturalidad en la escuela. 
MEC/Los Libros de la Catarata, Madrid, 2005.

LÓPEZ, Bernabé, y Mohammed BERRINE (Equipo TEIM):
Atlas de la inmigración marroquí en España. Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, Madrid, 2004.

MIJARES MOLINA, Laura: 
- “Los niños marroquíes en la escuela española”, en Bernabé LÓPEZ y Mohammed 
BERRINE: o. cit.
- “Inmigración en la escuela española: Programas de mantenimiento de las lenguas 
de origen”, en Bernabé LÓPEZ y Mohammed BERRINE (Equipo TEIM): o. cit.
- “El programa ELCO marroquí”, en Tomás FERNÁNDEZ GARCÍA y José 
GARCÍA MOLINA, coords.: Multiculturalidad y educación. Teorías, ámbitos y 
prácticas. Alianza Editorial, Madrid, 2005.
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RUIZ DE LOBERA, Mariana:
Metodología para la formación en educación intercultural. MEC/Los Libros de 
la Catarata, Madrid, 2004.

VILLALBA, Félix, y Maite HERNÁNDEZ:
La enseñanza del español a inmigrantes. Atención educativa, análisis y propuestas 
de actuación. Centro Virtual Cervantes (publicado originalmente en: http://cvc.
cervantes.es/obref/inmigracion/documentacion/informe.htm).
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امللحق الثالث
عناوين بعض املؤسسات التي لها عالقة بتطبيق برامج اللغة العربية والثقافة املغربية:

A) ESPAÑA

1. Servicios centrales:
Ministerio de Educación

■ Dirección General de Evaluación
y Cooperación Territorial.

C/. Los Madrazo, 17. 
28071 MADRID.

■ Centro de Investigación
y Documentación Educativa (CIDE).

C/. General Oraa, 55. 
28006 MADRID.

2. Embajada de España en Marruecos.
Consejería de Educación.

9, Av. de Marrakech. 
10 000 RABAT / Marruecos

3. Consejerías y Departamentos
de Educación de las CC.AA.:

Andalucía
■ Consejería de Educación.

Aragón
■ Departamento de Educación, Cultura

y Deporte.
D .G. de Política Educativa.
Unidad de Atención a Necesidades
Especiales.
Av. Gómez Laguna, 25. 10ª planta.
50009 ZARAGOZA.

Asturias (Principado de)
■ Consejería de Educación y Ciencia.
D. G. de Ordenación Académica e Innova-
ción
Servicio de Evaluación y Calidad.
Plaza de España, 5. Edif. Servicios Múltiples. 
33005 OVIEDO (Asturias)

Baleares (Islas)
■ Consejería de Educación y Cultura.
D. G. de Innovación y Formación del
Profesorado.
Servicio de Atención a la Diversidad / Com-
pensación Educativa.
Passatge Guillem Torrella, 1, 1.er Piso.
07002 PALMA DE MALLORCA.

Canarias (Islas)
■ Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes.
D. G. de Ordenación e Innovación Educativa
Programa de Educación Intercultural.
- C/. Albareda, 52. Edif. Woermann, Planta 3.ª
35008 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.
- Avenida Buenos Aires, 5. Edif. Tres de Mayo, 4.ª 
Planta.
38071 SANTA CRUZ DE TENERIFE. 

Cantabria
■ Consejería de Educación.
D. G. de Formación Profesional, Ordenación
y Promoción Educativa.
Secretaría.
C/. Vargas, 53 - 5.ª Planta. 
39010 SANTANDER.

Castilla-La Mancha
■ Consejería de Educación y Ciencia
D. G. de Participación e Igualdad.
Servicio de Equidad en la Educación.
Bulevar Río Alberche, s/n. 
45071 TOLEDO.

Castilla-León
■ Consejería de Educación.
D. G. de Planificación, Ordenación
e Inspección Educativa.
Monasterio Nuestra Señora del Prado. 
Avda. Puente Colgante, s/n.
47014 VALLADOLID.

Cataluña
■ Departamento de Educación.

S. G. de Lenguas y Entorno.
Servicio de Lenguas.
Vía Augusta, 202-226. 
08021 BARCELONA.
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D. G. de Innovación

D. G. de Participación e Innovación
Educativa.
Servicio de Participación.
C/. Juan Antonio de Vizarrón, s/n.
Edi�cio Torretriana. Isla de la Cartuja.
41092 SEVILLA.



C/. Donostia-San Sebastián, 1 (Lakua). 
01010 VITORIA-GASTEIZ (Álava).

Valenciana (Comunidad)
■ Consejería de Educación.
D. G. de Evaluación, Innovación y Calidad 
Educativa y de la Formación Profesional. 
Área Evaluación, Innovación y Calidad
Educativa.
Avda. Campanar, 32. 
46015 VALENCIA.

 B) MARRUECOS

1. Servicios centrales:
■ Ministerio de Educación Nacional, Ense-

ñanza Superior, de Investigación Cientí-
fica y de Formación de Cuadros.

Dirección de la Cooperación y de la Promo-
ción de la Educación Privada.    

RABAT / Marruecos.
Tel : 00 212 (037) 777 303. 
 Fax : 00 212 (037) 680 900.

<ovf÷]Ê<Í÷^√÷]<‹È◊√j÷]Ê<ÌÈflõÁ÷]<ÌÈe3÷]<ÏÖ]áÊ ■
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J212<00<D037E<680<900V<ã“^À÷]

■ Ministerio de Asuntos Exteriores y de la 
Cooperación.

Dirección de la Cooperación Cultural y Cien-
tífica
Departamento de Intercambio Educativo y 
Científico .
Av. F. Roosevelt, s/n
RABAT / Marruecos
Tel :   00 212 (037) 66 00 11 (poste 2474)
Fax : 00 212 (037) 76 55 08

J·Ê^√j÷]Ê<ÌÈqÖ^§]<·Êˆé÷]<ÏÖ]áÊ ■
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Extremadura
■ Consejería de Educación. 
D. G. de Calidad y Equidad Educativa
Servicio de Programas Educativos y Atención 
a la Diversidad.
C/. Delgado Valencia, 6. 
06800 MÉRIDA (Badajoz).

Galicia
■ Consejería de Educación y Ordenación 

Universitaria.
D. G. de Ordenación e Innovación Educativa
Servicio de Ordenación e Innovación
Educativa.
Edificio Administrativo de San Caetano, s/n.
15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña).

La Rioja
■ Consejería de Educación, Cultura

y Deporte.
D. G. de Ordenación e Innovación Educativa
Servicio de Atención a la Diversidad. 
C/. Marqués de Murrieta, 76 (Ala Oeste). 
26071 LOGROÑO (La Rioja).

Madrid
■ Consejería de Educación.
D. G. de Educación Infantil y Primaria.
S. G. de Ordenación Académica de Educa-
ción  Infantil y Primaria.
Servicio de Atención a la Diversidad.
C/. Alcalá, 32 – 4.ª Planta.
28014 MADRID.

Murcia (Región de)
■ Consejería de Educación,  Ciencia

e Investigación.
D. G. de Promoción Educativa e Innovación.
Servicio de Atención a la Diversidad.
Gran Vía de Salcillo, 32 - 2.ª Escalera, 5.ª Planta. 
30005 MURCIA

Navarra (Comunidad Foral de)
■ Departamento de Educación
D. G. de Ordenación, Calidad e Innovación.
Servicio de Diversidad, Orientación
y Multiculturalidad.
C/. Santo Domingo, 8. 
31001 PAMPLONA (Navarra).

País Vasco
■ Departamento de Educación,

Universidades e Investigación.
Dirección de Centros Escolares.
Dirección de Innovación Educativa.
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42, Av.  Ibn Khaldoun , Agdal. 



■ Consulado General del Reino
de Marruecos en Sevilla

C/. Camino de los Descubrimientos, s/n.
Isla de la Cartuja (Pabellón de la Naturaleza).
41092 SEVILLA / Sevilla.

■ Consulado General del Reino
de Marruecos en Las Palmas

Edif. “Britania”.
C/. Pelayo, 14.
35010 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA / Gran 
Canaria.

■ Consulado del Reino de Marruecos
en Valencia

C/. De la Paz, 38.
46003 VALENCIA / Valencia.

■ Consulado General del Reino 
de Marruecos en Algeciras

C/. Teniente Maroto, 2, 1.º
11201 ALGECIRAS / Cádiz.

■ Consulado General del Reino
de Marruecos en Almería

C/. Soldado Español, 14.
Edificio Costa Brava.
04004 ALMERÍA / Almería.

■ Consulado General del Reino
de Marruecos en Burgos

C/. Doctor Fleming, 14 Bajo n.º 7.
09002 BURGOS / Burgos.

D2474E<J212<00<D037E<66<00<11<V<Ãi^7]
J212<00<D037E<76<55<08<V<ã“^À÷]

■ Fundación Hassan II par los Marroquíes 
Residentes en el Extranjero.

67, Boulevard Ibn Sina , Agdal.
B.P.  8156.
RABAT  / Marruecos.
Tel :  00 212 (037) 67 02 00 / 01.
Fax : 00 212 (037) 67 02 35.
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2. Embajada y Delegaciones Consulares 
en España:

1. Embajada del Reino de Marruecos
en Madrid

Agregaduría de Educación.
Misión Cultural Marroquí en España
(Fundación Hassan II).
C/. Serrano, 179.
28002 MADRID / Madrid.

2. Delegaciones y Antenas Consulares:
■ Consulado General del Reino

de Marruecos en Madrid
C/. Leizarán, 31.
28002 MADRID / Madrid.

■ Consulado General del Reino
de Marruecos en Barcelona

C/. Diputació, 68-70.
08015 BARCELONA / Barcelona.
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