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 مت اعتماد أربع حماور مهيكلة للمنهاج :  املنهاج حماور

والتنظيم املنطقي للمعارف مع تقدمي منسجم  ويتضمن املصفوفة املفاهيمية احملور املعريف       

 مع خصوصيات املادة واملفاهيم املهيكلة للمادة 

وتضمن البنائية والبنائية اإلجتماعية والوضعية التعلمية والوضعية  احملور البيداغوجي:      

 اإلندماجية وكذا التقييم 

وتضمن تقارب وتالقي املناهج يف وحدة شاملة وتصور شامل وتنازيل  :النسقي احملور     

 للمناهج وانسجام أفقي وعمودي للمناهج.

وتضمن قيم اهلوية واإلنتماء للعروبة واملازيغية يف إطار جغرايف وزمين حمدود  احملور القيمي:    

 وكذا القيم اإلجتماعية والثقافية والقيم الكونية. 

للمناهج بني املراحل واألطوار والسنوات يف حتديد ملمح التخرج من املرحلة اإلنسجام العمودي 

وهو بدوره يتكون من خالل الكفاءة الشاملة للطور الواحد والكفاءات الشاملة اخلاصة ابألطوار 

تتجزأ إىل كفاءات شاملة خاصة بكل سنة وهذه بدورها تتجزا إىل كفاءات ختامية ختص كل 

 دة الواحدة.ميدان من ميادين املا
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فيكمن يف حتديد الكفاءات العرضية والقيم بدقة ضمن ما يسمى بتشاركية  اإلنسجام األفقي 

املواد حبيث تصبح املواد وحدة منسجمة ومتناغمة فيما بينها لتكوين ملمح خترج التلميذ من أي 

 مرحلة من مراحل املسار الدراسي للتلميذ 

ه خالل مرحلة أو طور أو سنة ويتعلق مبادة من املواد : هي هدف نسعى لتحقيق الكفاءة الشاملة

 ويتسم ابلعموم 

 وهي كفاءة تتعلق مبيدان من ميادين املادة خالل سنة واحدة. الكفاءة اخلتامية :

وهي جماالت املادة الواحدة فمثال: العلوم الطبيعية تتضمن ميدان االنسان و الصحة  امليدان:

 ضيات مثال: تتضمن ميدان احلساب وميدان اهلندسة إخل والراي وميدان االنسان و احمليط 

اواألفقية وهي كفاءة ال تتعلق مبادة معينة بذاهتا وإمنا تتعلق بعدة مواد مثال:  الكفاءة العرضية:

معاجلة املعلومات، القراءة، الكتابة فهذه الكفاءات ال ختص مادة اللغة العربية وحدها وإمنا جندها 

 اد تنتشر عرب مجيع املو 
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وهي عبارة عن جدول يتضمن : امليادين ، : واملنهجية املعرفية للموارد املفاهيمية املصفوفة

 الكفاءات اخلتامية املوارد 

 : املنهاج مكوانت

 ملمح التخرج -1

 مصفوفة املوارد املعرفية واملنهجية لبناء الكفاءات -2

 الكفاءات العرضية والقيم واحملاور املشرتكة  -3

 اجلدول السنوي  -4

 وطبعا هذه املكوانت هي اليت هتيكل املنهاج حبلته اجلديدة

 وهناك الكثري ال يسعين املقام هنا لذكره وإمنا حيتاج إىل توضيح ضمن أايم تكوينية مع املفتشني 

 التخّرج ملمح  

 ،وجمموع  وهو جمموع الكفاءات الشاملة للمواد إذا كان متعّلقا ابلتخّرج من املرحلة

 الكفاءات اخلتامية إذا كان متعّلقا ابملاّدة الواحدة.

 هدف نسعى إىل حتقيقه يف هناية فرتة دراسية حمّددة وفق نظام املسار  الشاملة الكفاءة

الدراسي. لذا جند كفاءة شاملة يف هناية املرحلة، وكفاءة شاملة يف هناية كّل طور، وكفاءة 
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شاملة يف هناية كّل سنة. وهي تتجّزأ يف انسجام وتكامل إىل كفاءة شاملة لكّل ماّدة، 

 وترتجم ملمح التخرج بصفة مكثّفة.

 كفاءة مرتبطة مبيدان من امليادين املهيكلة للماّدة، وتعرّب بصيغة التصّرف   اخلتامية الكفاءة

ّما هو منتظر من التلميذ يف )التحّكم يف املوارد، حسن استعماهلا وإدماجها وحتويلها(، ع

 هناية فرتة دراسية مليدان من امليادين املهيكلة للماّدة.

 يهدف إىل تفصيل الكفاءة احملّددة آنفا، حّّت  -وهو يف غاية األمّهية - »الكفاءة مرّكبات

تصبح عملية أكثر يف عملية التعّلم. وبصفة عاّمة، فإّن هذه املرّكبات ترّكز على التحّكم 

ضامني املعرفية واستعماالهتا حلـّل وضعيات مشكلة تساهم يف تنمية القيـم والكفاءات يف امل

العرضية املناسبة هلذه الكفاءة. كما أّن الكفاءات العرضية والقيم املذكورة يف بداية 

ا العمود؛  بصفة عامة توجد ثالث مركبات الكفاءة اخلتامية اجلدول، ستجد تعّلمها يف هذ

جلانب املعريف , مركبة خاصة بتوظيف املوارد املعرفية ومركبة خاصة ابلقيم : مركبة خاصة اب

 والسلوكات.
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 جزء مهيكل ومنّظم للماّدة قصد التعّلم. وعدد امليادين يف املاّدة حيّدد عدد  امليدان

الكفاءات اخلتامية اليت ندرجها يف ملمح التخّرج. ويضمن هذا اإلجراء التكفل الكّلي 

  يف مالمح التخّرج مبعارف املاّدة

 واملنهجية لبناء الكفاءات  املعرفية  مصفوفة املوارد 

وارد ذات طابع معريف ومنهجي، واليت تستخدم لتحقيق الكفاءات اليت ملهي مجلة منظمة 

وبعد حتديد مالمح التخّرج والكفاءات الشاملة مثّ  يف إطار مقاربة نسقية،يستهدفها املنهاج.

الكفاءات اخلتامية لكّل امليادين املهيكلة للماّدة، فإّن غاية مصفوفة املوارد هي التحديد 

الشامل للموارد الضرورية لبناء هذه الكفاءات.وتتكّون هذه املوارد من معارف املاّدة 

 السلوكات الضرورية لبناء الكفاءات.والكفاءات العرضية والقيم، وتشمل املهارات و 

 وتتمّيز املصفوفة مبا أييت:

كوهنا جدوال شامال وملّخصا للمعارف املوارد اليت ينبغي جتنيدها الكتساب الكفاءات   

املستهدفة؛ معّدة حسب املرحلة والطور؛ كوهنا جدوال شامال لتدرّج التعّلمات واملعارف 

 خمتلف ميادين    املاّدة الواحدة.  املوارد، أي حماور ومفاهيم أساسية يف
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تثّبت بشكل شامل املعارف املستخدمة كموارد، فإّن جدول  املفاهيمية املصفوفةإذا كانت 

هذه املعارف املوارد مع أمناط الوضعيات التعّلمية، ومعايري  تفاصيلالربانمج السنوي يقّدم 

 التقومي ومؤّشراته، وكذا مقتـرح لتوزيع احلجم الزمين.

 وحيتوي هذا اجلدول على األسطر واألعمدة اآلتية:    

  يذّكـر ابلكفاءة الشاملة احملّددة يف ملمح التخّرج؛ األّولالسطر 

   يذّكـر ابلقيم احملّددة أيضا يف ملمح التخّرج، ويربز إسهام املاّدة اخلاّص؛ الثاينالسطر 

   ة اخلاّص أيضا.  يذّكـر ابلكفاءات العرضية ويربز إسهام املادّ  الثالثالسطر 

وبقّية اجلدول مهيكلة على شكل أعمدة تتوافق فيها الكفاءات واملعارف املوارد مفّصلة، وأمناط 

 الوضعيات التعّلمية املناسبة، ومعايري التقومي ومؤّشراته، واحلجم الزمين.

  تخّرج؛يذّكـر ابمليادين التعّلمية املهيكلة للماّدة كما وردت يف ملمح ال »امليادين«عمود 

  يذّكـر ابلكفاءات اخلتامية احملّددة يف ملمح التخّرج؛ »اخلتامية الكفاءات«عمود 

  وهو يف غاية األمّهية - »الكفاءة مرّكبات«عمود-  

 بصفة عامة توجد ثالث مركبات الكفاءة اخلتامية :

 مركبة خاصة ابجلانب املعريف , 
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 مركبة خاصة بتوظيف املوارد املعرفية  

 ومركبة خاصة ابلقيم والسلوكات.

يهدف إىل تفصيل الكفاءة احملّددة آنفا، حّّت تصبح عملية أكثر يف عملية التعّلم. وبصفة 

عاّمة، فإّن هذه املرّكبات ترّكز على التحّكم يف املضامني املعرفية واستعماالهتا حلـّل 

 بة هلذه الكفاءة. وضعيات مشكلة تساهم يف تنمية القيـم والكفاءات العرضية املناس

ا كما أّن الكفاءات العرضية والقيم املذكورة يف بداية اجلدول، ستجد تعّلمها يف هذ

 العمود؛ 

  عرفيةامل املوارد «عمود «  

يقّدم تفاصيل املعارف املرجو جتنيدها يف بناء الكفاءات املستهدفة. وينبغي أن يوافق مضمون 

 هذا العمود ما ورد بصفة شاملة يف املصفوفة املفاهيمية؛

  التعّلمية الوضعيات أمناط«عمود 

 يقرتح أمناطا من الوضعيات التعّلية متّكن من التحّكم يف املعارف واستعماهلا»

 رّكبات الكفاءة، وكذا أمناط الوضعيات اإلدماجية.لتشمل كّل م
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 -حيث يكتسي نشاط املتعّلم أمّهية ابلغة  -إّن هذه األمناط من الوضعيات التعّلمية 

تشفع أبمثلة يف الوثيقة املرافقة، ومتنح الفرصة للمدّرس ومؤّلف الكتاب القرتاح أمثلة 

 أخرى منها؛  

 »التقومي ومؤّشرات معايري«عمود 

 متّكن من تقومي التحّكم يف املعارف استعماهلا وجتنيدها حلّل وضعيات  

مشكلة ذات داللة. وقصد توضيح املعايري اليت تتمّيز عادة ابلعموم، أدرجت املؤّشرات اليت 

 تتمّيز ابلدقّة، وينبغي أن تشمل كّل مرّكبات الكفاءة؛ 

 حلجم الساعي الضروري الكتساب عبارة عن اقرتاح لتقدير ا  » الزمين احلجم اقرتاح« عمود

 هذه الكفاءة.  

إىل مستوى أعلى إبضافة معلومات  وكفائي: التعّلم هو االنتقال من مستوى معريف التعلّـم 3

جديدة مبساعدة املدّرس، وذلك بواسطة نشاطات مناسبة. وهي عملية تقتضي بناء 

 الكفاءات، وال ُيكتفى فيها بتلّقي املعارف فقط.

 ية مستمّرة حّّت يتمّكن املتعّلم من:والتعّلم عمل

 (؛سلوك، مهارات، معارفالتحّكم يف املعارف/املوارد ) 
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 معّينة؛ مشكلةتعّلم كيفية جتنيدها حلّل وضعية  

 إدماجها يف عائلة من الوضعيات. 

الوضعية التعّلمية هي وضعية مشكلة يعّدها املدّرس لتقدمي تعّلمات جديدة متنّوعة 

 ومتكاملة: 

 الكتساب املعارف؛ »ابتدائية «وضعيات تعّلمية   •

 وضعيات إدماجية لتعّلم اإلدماج والتمّكن منه؛  •

 وضعيات مشكلة ذات داللة ومرّكبة لبناء الكفاءة اخلتامية وتقييمها.  •

 وتتمّيز هذه الوضعيات بـ:

 االهتمام الذي حتدثه لدى املتعّلم؛ •

 املشاركة الفعلية؛ •

 عرضية. احتوائها على قيم وكفاءات •

 املشكلة الوضعية
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هي وضعية تعّلمية، أو لغز يطرح على التلميذ ال ميكن حّله إالّ ابستعمال تصّور حمّدد بدقّة، 

أو اكتساب كفاءة مل يكن ميتلكها؛ أي أنّه يتمّكن من تذليل صعوبة. وهبذا التقّدم تُبىن 

 الوضعية.      

على البناء الذايت للمعارف. الوضعية  الوضعية املشكلة أداة من أدوات بيداغوجية مؤّسسة

 املشكلة مهّمة شاملة، مرّكبة وذات داللة:

 أي أهّنا كاملة، هلا سياق) معطيات أّولية( وواقعية الحتوائها على هدف) منتوج(. شاملة ،

وتستلزم استخدام معارف وتقنيات  وألهّنا أيضا تتطّلب أكثر من عملية وأكثر من إجراء،

 وإسرتاتيجيات أو خوارزميات.

 أي أهّنا تستخدم عّدة معارف، وعّدة أصناف من املعارف )تصرحيية، إجرائية، مرّكبة ،

 وشرطية(، فهي تثري صراعا معرفيا، وحّلها يتطّلب جهدا.

 ة حبياته اليومية ، أي تثري اهتمام التلميذ ألهّنا تلجأ إىل شيء يعرفه، وذات صلداللة ذات

)تتطّلب عملية واقعية(. وال تكون هلا داللة إالّ إذا اعتمدت على معارف ومعطيات انبعة 

 من احمليط )سواء كانت صحيحة أو خاطئة(  

 خمّزنة يف ذاكرته. كما أهّنا متّثل حتّداي يف متناول التلميذ ) واقعي وممكن التحقيق(.
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إذا كان الصراع املعريف يف متناول التلميذ )أي ما  وال تكون الوضعية املشكلة انجعة إالّ 

 ( إذا قام املدّرس بدور الوسيط الضابط للوضعية التعّلمية.     »ابملنطقة اجملاورة للنموّ «يسّمى 

دور الوضعية التعّلمية يف بناء الكفاءة اخلتامية: انطالقا من الكفاءة اخلتامية ومرّكباهتا، يعّد 

عيات مشكلة ذات داللة، ويتطّلب حّلها استخدام وضعيات تعّلميـة املدّرس و/أو خيتار وض

 بسيطة مالئمة قصد التحّكـم يف

 املوارد والوضعيات اإلدماجية الستخدام هذه املوارد و جتنيدها.  

تتمّثل وضعية تعّلم اإلدماج يف توفري الفرصة للمتعّلم ملمارسة  :اإلدماج تعّلم وضعيةج( 

 الكفاءة املستهدفة. 

ومتّكن الوضعية اإلدماجية من تنمية الكفاءات العرضية من خالل جتنيد واستخدام املعارف 

 املوارد املكتسبة يف خمتلف ميادين املواد.

ليست الوضعيات اإلدماجية جمّرد تصفيف املعارف املكتسبة من املواد، وال هي جمّرد 

 تطبيقات لرتسيخ املعارف.

 خصائص الوضعية اإلدماجية: 

 جمموعة من املكتسبات اليت ُتدمج، وال جتمع؛ جتّند .1
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حنو املهّمة، وذات داللة، فهي إذن ذات بعد اجتماعي، سواء يف مواصلة املتعّلم  موجَّهة .2

 ملساره التعّلمي، أو يف حياته اليومية واملهنية، وال يتعّلق األمر بتعّلم مدرسي فحسب؛ 

سي أو جمموعة من املواد اليت خّصصنا هلا فئة من املشكالت اخلاّصة ابملاّدة الدرا مرجعيتها .3

 بعض العامل؛

 هي وضعية جديدة ابلنسبة للتلميذ. .4

بني التمرين، وجمّرد تطبيق  -يف الرايضيات والعلوم مثال -ومتّكن هذه اخلصائص من التمييز

للقاعدة أو النظرية من جهة، وبني حّل املشكلة من جهة أخرى. أي ممارسة الكفاءة يف حّد 

ومتارس الكفاءة على وجه اخلصوص إذا كانت املشكلة جتّند جمموعة من املعارف   ذاهتا. 

والقواعد والعمليات والصيغ اليت هلا عالقة يف حّل املشكلة ذات داللة، ويضطّر املتعّلم إىل 

حتديدها، وحيث تتواجد أيضا معطيات مشّوشة، وذلك على شكل مشروع يستثمر فيه 

 اقع. وإن مل يكن كذلك، فإنّنا نبقى يف جمّرد مترين تطبيقي.قدراته ن خالل مشكل من الو 

 هي املضامني املراد إرساؤها لتحقيق الكفاءة، واملستنبطة من املصفوفة املفاهيمية. املوارد املعرفية:
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بـل  التعّلمات السنوية املربجمة؛ لكّنه ال يقتصر على حتديد احملتوايت املعرفية،: هو الربانمج السنوي 

يربطها ربطا متينا بصفتها موارد ضرورية لبناء القيـم والكفاءات العرضية وكفاءات املواد، ويقــّدم 

 أمناطا لوضعيات تعّلمية، ومعايري التقومي ومؤّشراته، ومقرتحا لتوزيع احلجم الزمين.

يف املعارف  : هي أمناط مقرتحة من الوضعيات التعّلمية، متّكن من التحّكمالوضعيات التعّلمية. 

 واستعماهلا، وتشمل كّل مرّكبات الكفاءة، و أمناط الوضعيات اإلدماجية.

املعيار هو حجر الزاوية لتقومي الكفاءات. وهو النوعية اليت ينبغي أن  :معايري ومؤّشرات التقومي 

 يّتصف هبا املنتوج: الدقة والوضوح، االنسجام، األصالة... 

 يار. املؤّشر رمز ملموس قابل للمالحظة والقياس. وجه العملّي للمعهو ال املؤّشر

 

 

 التقومي اإلشهادي أو النهائي

  جيرى التقومي اإلشهادي يف هناية التعّلم، ويهدف إىل حتضري قرار إداري رمسي تّتخذه

 املنظومة املدرسية جتاه التلميذ، سواء ابلرتقية أو الرتتيب، أو غري ذلك.
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   يهدف إىل تقدمي حصيلة تطّور الكفاءة الشاملة والكفاءات اخلتامية احملّددة يف مناهج

 السنة أو املرحلة. 

  يهتّم من جهة أخرى بتقومي املسار واإلسرتاتيجية املستعملة لبلوغ اهلدف املنشود من

 الكفاءة الشاملة.. 

  عناصر:  5يعتمد على 

 ”االختبار النهائي “ 

 ” 2االختبار الفصلي “ 

 ”1االختبار الفصلي  ” 

  عناصر من التقومي التكويين ) مثل التعبري الشفهي ، األعمال

 التطبيقية....( 

 .عناصر من املعاجلة الرتبوية 
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 املطقطع احللوزوين واملقطع اللوليب

يعترب مفهوم املقطع التعلمي يف مناهج اجليل الثاين من املفاهيم الغامضة يف الواثئق الرمسية، و     

ذلك راجع الرتباطه بقسمني من املواد التعلمية؛ اليت ختتلف طريقة تقدميها للمخطط السنوي 

(، و قسم  للتعلمات، فقسم تتناول حمتوايته بطريقة خطية )الرتبية العلمية و الرتبية املدنية ...

)اللغة العربية و الرايضيات ...(، فاالختالف يف  -حلزونية  -آخر تقدم حمتوايته بطريقة تناوبية 

 .طريقة التناول اقتضى اختالفا يف مفهوم املقطع بني قسمني من املواد الدراسية

  :وضعية االنطالقية املشكلة األمال

  .و الوضعيات اجلزئية يعدها و ينجزها األستاذ الوضعية االنطالقية املشكلة األم ،- 

صياغة الوضعية االنطالقية املشكلة األم يتم بناًء على قراءة متمعنة جلميع النصوص املنطوقة - 

دفعة واحدة ، مع إجياد الروابط الفكرية و القيمية املتصلة بينها لتحديد سياقها املناسب ، و 

  .مهماهتا

يتم بناء على إعادة قراءة النص املنطوق بتفحص و متعن  3،  2،  1صياغة الوضعية اجلزئية - 

  .ابلرتكيز على مهمة حمددة لتحديد سياقها املناسب ، و تعليماهتا

الوضعية االنطالقية املشكلة األم البد أن تشتمل على إشكالية يرجتى حلها يف األسبوع الرابع - 
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  :و األخري من املقطع ، و قد تكون صياغتها

شاملة و جامعة لكل تعلمات ميادين املقطع . ) وضعية انطالقية واحدة لكل مقطع ، ترافق 1- 

  . (مجيع الوضعيات اجلزئية يف مجيع امليادين إىل أن نصل إىل حلها يف هناية املقطع

وضعيات  04خاصة بكل ميدان من امليادين ) لكل ميدان وضعية انطالقية تنبثق عنها 2- 

  .حلول لثالثة ميادين يف هناية املقطع 03جزئية ، و احملصلة 

  الوضعية االنطالقية املشكلة األم البد أن ختتلف من مقطع إىل مقطع وفق املوضوع ،- 

  . ( و املستوى ، و الناحية اجلغرافية ، و من قسم إىل قسم ) إذا ُوجد متايز يف املستوى

إىل إجياد جزء من حل الوضعية  مناقشة كل وضعية جزئية مبعية املتعلمني البد أن يؤدي- 

  االنطالقية املشكلة األم ، ليتم جتميع و جتنيد األجزاء كاملة يف الوضعية الرابعة ) وضعية اإلدماج

 الوضعية االنطالقية مشرتكة بني ماديت الرايضيات والعلمية

أو  ؟ يقصد ابألجرأة، حتليل النص ودراسة عناصره ومكّوانته،املقصود أبجرأة أحداث النص

أحداثه، وبيان أجزائه ووظيفة كل جزء فيها. كما تفيد ]األجرأة[ الشرح أو التفسري والعمل على 

جعل النص مفهوما وواضًحا جلًيا. وعليه ترد كلمة ]أجرأة[ يف سياق تفسري النص. وهي طريقة 

 من طرق تعميق الفهم للنص املسموع أو املقروء. 
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مسرحة أحداث النص هي أن يقدم األستاذ نص  املنطوق[مقاربة مفهوم ]مسرحة أحداث النص 
فهم املنطوق، أو نص فهم املكتوب، اعتمادا على التمثيل والتشخيص، وحتويله إىل نص 

مسرحي، ألهداف بيداغوجية وتربوية؛ مثل إقدار املتعلم على الفهم، وحتسني مهارة القراءة لدى 
أنّه أسلوب يستغل ميل املتعّلم الصغري، املتعلمني. وميزة ]مسرحة أحداث النص املنطوق[ 

الفطري، للعب والتمثيل فيدخلهما يف تنمية مهارة االستماع، ومهارة القراءة، وبذلك حيقق 
الطفل غاييت اللعب والتعلم. هذا األسلوب املسرحي يف ميدان فهم املنطوق، وميدان فهم 

لذوي الصعوابت التعّلمّية، أو ممن  املكتوب ليس صاحلا فقط للتالميذ العاديني، بل هو جمد أيضا
 يعانون من حاالت نفسية، كاالنطواء، واخلجل ... 

:هي اختيار بيداغوجي يقتضي الربط بني التلقي و اإلنتاج، وجيسد النظر إىل اللغة املقاربة النصية 
روع ابعتبارها نظاما ينبغي إدراكه يف مشولية، حيث يُتخذ النص حمورا أساسيا تدور حوله مجيع ف

اللغة، وميثل البنية الكربى اليت تظهر فيها كل املستوايت اللغوية و الصوتية و الداللية           
و النحوية والصرفية و األسلوبية ، وهبذا يصبح النص) املنطوق أو املكتوب( حمور العملية 

 لى مستويني:التعّلمية ، ومن خالهلما تنمى كفاءات ميادين اللغة األربعة، ويتم تناول النص ع

)املعجم اللغوي  على وظيفة املركبات النصية أحكامـ املستوى الداليل : ويتعلق إبصدار 
،الدالالت الفكرية...( إذ يعترب النص جمموعة مجل مركبة مرتابطة حتقق قصدا تبليغيا  وحتمل 

 رسالة هادفة . 
اجلانب الرتكييب لوحدات اجلملة اليت تشكل جتانسا نسقيا ، حُيدد  ـ املستوى النحوي : ويقصد به

  األدوار الوظيفية للكلمات.
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