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 ( :   - التضامن اإلنسان  –  الثالثالوضعية اإلنطالقية املشكلة األم ) املقطع  
 يوًما هبؤالء األشخاص تعىن مجعّية نّظمت اخلاّصة، االحتياجات ذوي لألشخاص العامليّ  اليوم مبناسبة •

 الّنشاطات يف من الّتالميذ الفئة هذه إدماج أبمهّية  الّشباب لتحسيس مدرستكم يف وحتسيسيًّا إعالميًّا

 .عنه معلومات ومجع خطاب  حتضري إىل حاجة يف فكنت   املوضوع، يف كلمة لتناول انُتدبت .املدرسّية

املتاحة   خطااب مؤثّرا ومقنعا، تعرضه يف هذا اليوم مستعمال كّل الوسائل الديثة  - مع فوجك–ضِّّ  ل  
 . واملتوّفرة.

 : املهامّ 
 ؛ والرقمّية الورقّية املراجع قائمة أستاذك من  تطلب •

 ؛ )...وبصريّة مسعّية  موارد علمّية، معارف( املوضوع حول املفيدة املعلومات كلّ - زمالئك مبعّية - جتمع •

 ؛  إليها حتتاج اّليت املعلومات ابختيار زمالئك مع تقوم  •

 ؛  املوضوع يف فيديو شريط حتضري على ملساعدتكم خمتّصا تستشري  •

 .فوجك  على تعرضه ثّ  أستاذك على وتعرضه اخلطاب تنتج •

 



 

 منغمة  مسرتسلة قراءة  ويقرأ  عرب بلسان  مركبة وضعيات يف مشافهة  املتعلم يتواصل املتوسط  التعليم  من الرابعة السنة هناية يف : الشاملة لكفاءة ا

 وضعيات يف  اللغوي  رصيده موظّفا منسجمة كتابية نصوصا وينتج .ويفهمها جزئيا مشكولة األمناط  متنّوعة نصوصا ، ونقدية واعية  حتليلية

 .داّلة  تواصلية 
  امليادين

 
 اخلتامية  الكفاءات

بيع 
ألسا

ا
 

 د /زمن التعلمية  الوضعيات الكفاءة  مركبات 

 
 
 
 
 
 فهم

 املنطوق 

 وإنتاجه 

  بوعي مشافهة يتواصل

 ولغة عرب  لسان

 مضمون ويفهم منسجمة 

 من  املنطوق  اخلطاب

 وينتج  متنوعة أمناط

 شفوية خطاابت

 أساليب  حمرتما  مسرتسلة 

 يف  الكلمة  تناول
 .دالة  تواصلية  وضعيات

 .األمناط متنوع خطاب إىل  يستمع - 1

 .النصوص أمناط  خطاطات بين  مييز  -
 األمناط متنوع خطاب إىل  يستمعون -

 .ويفهمونه 

 أمناط خطاطات بي مييزون -

 .النصوص

45 

 خمتلف بين   القائمة العالقات يتبين  - 2

 .األمناط
 .النصوص أمناط خطاطات بين  مييزون -
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 .األمناط

45 
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 ويناقشونه اخلطاب  مضمون يفهمون -

 حتليل من خالل النص  منط حيددون  -
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 األمناط وكيفية بي  العالقة يربزون -

 للنص.  خدمتها
 النص  مظاهر اتساق  بعض  يكتشفون  -

 وانسجامه. 
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 لغوية للتحكم ظواهر  يستخرجون  -
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 . للموضوع املالئمة  املوارد  جيند - 2

 اللغوية  القرائن  و  الروابط يستخدم -

 . للنمط  املناسبة
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 اللّ  يف  املطلوب استخدامها التعليميةالسندات   أمناط

 بصرية  مسعية و مسعية  أشرطة – رقمية  كتب -ورقية  سندات -

 املستعملة  القيم   

 اجملتمع  يف واملساواة العدل  عالقات  ربط  -الغري  واحرتام  النفس  الياة، احرتام  -

 إنسانية؛  أبكثر  يتمّيز  عال  بناء -

 اجلماعة  هلويّة البان واالجتماعي الثقايف ابالنتماء الشعور - املواطنة  بقيم  التشّبث -

 اجملموعة  ضمن العمل على والقدرة الفريق  روح  -

 جتربته؛  عن التعبري  على القدرة -

 الفنون  خمتلف من يُكتسب الذي الفّن  التعبري تذّوق  -

 العرضية املستعملة  الكفاءات 

  حميطه يف مشكالت حل يف ويوظفها معارفه  دائرة  لتوسيع املوثوقة مصادرها من املعلومات  يستقي  و يوظف -

 .مناسبة حياتية وضعيات معاجلة يف استثمارها قصد ويصنفها وينظمها يدوهنا مصادرها، من  املعلومات  عن والبحث الواثئق استغالل  حيسن  -

 .املكتسبة والضوابط متاشيا  اآلراء إبداء  حيسن  -



 

 

: األول األسبوع    بوزاين  : عبد الليماألستاذ   

التضامن اإلنسان:    الثالثاملقطع      

 املرجع  املستوى  الوسائل  الدرس  األول   احملتوى املعريف  امليدان 
 فهم املنطوق 

) تعبري شفوي (    

اإلنسانية  
 ومشكالهتا 

أفهم ما  
 أستمع وأنتج 

 . 48 كتاب التلميذ : ص
 . 60 دليل األستاذ : ص 

 اجمللد - األّول اجلزء : الشهاب  الرابعة متوسط 

 . 1930 فيفري  - السادس

 املهمات : 
 يتعرف على موضوع النص .  -

 (    التوجيه   –التفسري   – الوصف   – متكي املتعلمي من التحكم يف مؤشرات أمناط اخلطاابت )السرد   -
 ينصت ويصغي ابهتمام .  -

 يعيد صياغة املوضوع أبسلوبه اخلاص .   -
 املراحل  سري التعلمات ) نشاط املُعلم واملتعلم(  التقوي 
 تشخيصي 
اإلنصات  

 ابهتمام  

 الوضعية املشكل االنطالقيَّة :  
ًدا ُرحم ًا  ك ان   ف  ل و    " ُتهُ  و احِّ ن   رُم حن  و ل كِّنَّهُ  … ل ت َّق ي   لِّثن  و اث   بيت يصدق أن يقال على اإلنسانية ملا مير هبا من حمن. "،   و اث 

مرحلة  
 االنطالق 

 
   مرحلي 

التعرف  
على  

جزئيات  
 النص 

 
استنباط  

شرح  
   املفردات 

 
 
 
 
 

 :    01الوضعية اجلزئية  

 أفهم وأحلل 
 يستمع املتعلمون إىل اخلطاب  - أ

يوجه األستاذ متعلميه إىل االنتباه وحسن االصغاء وتسجيل رؤوس أقال ومالحظات يريدون تسجيلها عما مسعوه. ث  
 ، مع شرح للمفردات الصعبة.   من خالل سند مسعيّ  بصري  يسمعهم اخلطاب كله

 أثري لغيت ) املعجم والداللة( : 
اخلارجي عن الطريق     :  املارقي  .. . املصائب   :  احملن  .. ختتص أحدا عن اآلخر.    :  حتاب .. .  عطوف :   الرؤوم
 .. .  ما خيفِّف به عن صدره ويُروِّح به عن نفسه    :  مصدور  نفثة .. القوي. 
 يفهم املتعلمون اخلطاب  - ب

 ؟  اخلطاب حسب  اإلنسانّية مفهوم ما - أ

 . آخر  دون أبنائها من واحدا حتاب  ال اليت هي ج: 
 ؟ اإلنسانية استغاثة سبب بتعبريك اذكر  - ب

 .... ج:
 . إجابتك عّلل ؟ اخلطاب صاحب رأي يف حديث أم قدي اإلنسانية  منه  تستغيث ما هل - ت

 . " الصادقي أببنائها قدميا اإلنسانية  استغاثت قدي، " ج:
 ؟ الكاتب قّدمها اليت  اللول على  ع ّلق - ث

 
 

مرحلة بناء  
 التعلمات



 

استخالص  
الفكرة  
   العامة

 
 
 
 
 
 
 
 

القدرة على  
إعادة بناء  
 املوضوع  

 ....   ج:
 . استنبط فكرة عامة للنص - ج

 اإلنسانية وما متر به من مصائب وأهوال. حتدث الكاتب عن   الفكرة العامة:
 ) أحلل اخلطاب وأحدد منطه (  حيللون اخلطاب و حيددون منطه  - ج

 ه اخلطاب و حيدد منطحيلل    -1-ج
 :املتعلمي هذا اجلزء من اخلطاب األستاذيسمع  

 بي  تفرق  وال  وفاجر، منهم  ابر  بي متيز وال آخر دون  أبنائها من  واحدا  حتاب  ال اليت الرؤوم  األم تلك  اإلنسانية     [

 األمراض  ويالت إىل املاليي  أتلفت اليت  الروب  ويالت  من واحملن، ابلويالت  املعذبة  األم  تلك وكافر،  منهم مؤمن

 : العرب  الشاعر بقول لتمثلت  بشرا متثلت لو اليت  اإلنسانية .والرباكي الزالزل ويالت إىل  والطواعي

ًدا ُرحم ًا  ك ان   ف  ل و   ُتهُ  و احِّ ن   رُم حن  و ل كِّنَّهُ  … ل ت َّق ي   لِّثن  و اث   و اث 
 لبعضهم املكائد وبث البائل ونصب وتدابرهم، أبنائها تقاطع الدهر  مصائب  من كفاها ما اإلنسانية  هلذه  عجيب 

 .مشروفا يستخدم وشريف  ضعيفا،  يستعبد قوي  أبنائها يف يكون  أن  الدهر مصائب  من  كفاها ما .بعضا

 للضر،  النفع  سالح ويستعملون للشر، اخلري مطااي فريكبون  العاقي  املارقي  أبنائها على القائق تنقلب أن  كفاها ما

 اإلنسانية  هذه  على  اجلبارة الطبيعة  ظاهرهتا حىت اجملتاحة، املصائب  هذه كفتها  ما الدنيا، جلمع  ابلدين  ويتوسلون 

 ].السماء؟ مصائب  تظاهرها حىت  األرض مصائب كفتها  أما  لل  اي  .املسكينة

 املعلم املتعلمي من أجل التعرف على منط اخلطاب: يناقش األستاذ 
 ؟  ش ّبهها  بِّ   ؟  جبمل أم مبفردات : و ص ف ها ف بِّم   .الّصفات من  مبجموعة اإلنسانّية   الكاتب يعّرف  -1

 . مفردات ومجل، وقد شبهها ابألم الرؤوم  ج:
 .عدِّد ها .اإلنسانّية مشكالت اخلطاب يذكر  -2

 . الروب، الزالزل، الرباكي.. الويالت، احملن،    ج:
 . اته ر مؤشّ  من مؤّشي اذكر  ؟  اخلطاب على  الغالب  الّنمطُ  ما -3

 الشرح والتحليل واألمثلة.   التفسري، من مؤشراته:  ج:
 : اآلت  اجلدول يوّضحهما فقرتي بي ربطتا أدااتن  اخلطاب من  اجلزء  هذا  يف ُوظِّّف ت   -4

 الفقراتن  األدااتن 
 ؛  اجملتاحة  املصائب  هذه.....الّدهر مصائب  من  كفاها أّما 
 .املسكينة  اإلنسانّية هذه ...اجلّبارة الطّبيعة ظاهرهتا حىّت 

 ؟  متعاقبتي زمنّيا  متتاليتي متالزمتي فِّقرتي  أم  متزامنتي  متالزمتي، فقرتي  األدااتن هااتن حّققت أ -5

 .   متتاليتيجتعل الفقرتي  :  حىت: جتعل الفقرتي متالزمتي، أمَّاج:  
لُ  طلب  فماذا  .طلبّية  جبملة  الفقرة انتهت -6  ؟  ومّمن ؟  اخلطاب ُمر سِّ

 طلب الرمحة لإلنسانية ممَّن يف قلبه الرمحة. ج:  

 : اآلت  اجلدول حسب ونوعه  اخلطاب أسلوب حّدد -7

 نوعه أسلوهبا  العبارة 
 أمر  إنشائي  ...اإلنسانّية فلريحم



 

 

 استفهام  إنشائي  ؟  ُمغيث  مِّن   فهل
 استفهام  إنشائي  ؟  منجد من  فهل

 ؟  الطّلبّية  العبارات هذه  إليه  تنتمي  الذي  الّنمط ما •

 منط توجيهي. ج:  

 ؟  تستنتج  ماذا •
ملخص عن النمط  استنتاج منط اخلطاب فيقومون ببناء  األستاذ من التالميذ  بعد هذه املناقشة يطلب  : توجيه

 .ومؤشراته 
 

  : أستنتج
 بدأ حيث  هذه الفقرة يف  كما .أخرى أمناط  مع  معيّ  منط يتداخل حبيث  منط، من  أكثر الواحدة الفقرة  يف  جند  أن ميكن 

لِّ  لقصد  خدمةً  والّتوجيه، والّسد الّتفسري ثّ  ابلوصف اخلطاب  .اخلطابِّ  ُمر سِّ
 ه حيلل اخلطاب و حيدد منط  -2-ج

 :املتعلمي هذا اجلزء من اخلطاب األستاذيسمع  
 ]السماء؟ مصائب تظاهرها حىت ...  الرؤوم األم  تلك اإلنسانية      [   

 : أمناطه  خالل من  هيكلته  أجل  من  اخلطاب من  الّسابق  اجلزء  إىل  - جديد من – أستمع
 هل تغري منط اخلطاب؟  -1
 . نعم ج:        

 ؟  ملاذا -2
 . وإيصال القصد ممَّا يريده لدى املُخ اط ب  رأيهألنه يف حاجة لتأكيد ج:      

 أتمل هذا التقطيع للجزء:  -3

 اخلطاب  من  القصد الّنمط  الفقرات 
 اإلنسانّية  بقيمة  الّتحسيس  وصفيّ  الّشعري  البيت هناية  إىل الّنصّ  بداية  من
 حقيقة ما جرى لإلنسانية  تفسري  تفسريي  الطّلبّية  اجلملة إىل الثّانية  الفقرة  بداية  من

 الرمحة ابإلنسانية  توجيهي الطّلبّية  اجلملة
بعد هذه املناقشة يطلب األستاذ من التالميذ استنتاج منط اخلطاب فيقومون ببناء ملخص عن النمط  :  توجيه  

 .ومؤشراته 
 . اإلنسانية ليست كلمة بل سلوك لدى األفراد اجملتمعات القيمة الرتبوية :  

   ختامي
نقد إعادة  

اإلنتاج لدى  
 األقران 

ر  "    األُونُ ر و ا و كال ةُ : حتضري الدرس القادم "  أحضِّّ

 

 مرحلة اخلتام  



 

 

: عبد الليم بوزاين  األستاذ : األول األسبوع    

التضامن اإلنسان:    الثالثاملقطع      

املعريف احملتوى   امليدان   املرجع  املستوى  الوسائل  الدرس  الثان   
 فهم املكتوب وإنتاجه 

   
 األُونُ ر و ا  و كال ةُ 

 

أفهم ما أقرأ  
 وأانقش  

كتاب التلميذ : ص  
50  . 

الرابعة  
 متوسط

 لألونروا  الرمسي املوقع  عن 

 

 املهمات : 
 يتعرف على موضوع النص .  -

 فهمهم للنص بعمومياته ورسالته متكي املتعلمي من   -

 ينصت ويصغي ابهتمام .  -

 .    متكن املتعلمي من منط النص الغالب واألمناط اخلادمة له -
 املراحل  سري التعلمات ) نشاط املُعلم واملتعلم(  التقوي 

 تشخيصي 
يتذكر ما أخدان  

سابقا / يالحظ /  
 يقارن بدرس اليوم 

 الوضعية املشكل االنطالقيَّة :  
 . هناك العديد من املنظمات العاملية اليت تساعد الالجئي حول العال منهم األونروا 

 

مرحلة  
 االنطالق 

   مرحلي 
 يقرأ النص  

 
 يفهم معانيه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يقرأون النص  - 1
 توجيه: 

 .يكون األستاذ املعلم قد كلف املتعلمي من قبل ابلتحضري ملناقشة النص الثان  •
 .يتوزع املتعلمون إىل أفواج متساوية كما ومتوازنة كيفا بتوجيه من األستاذ املعلم •
 .يقرأ املتعلمون النص قراءة صامتة ث جهرية مراعي ضوابط القراءة اجلهرية كما راعاها املعلم  •
 يصحح املعلم القراءة كلما أخطأ املتعلم ؛ ألن الوضعية تستهدف القراءة السليمة.  •

 النص يفهمون مدلول  -2

 على ماذا يتحدث النص؟  •

 . وكالة األونرواعن  ج:
 ؟ مىت أتسست  •

 .  194 األ وَّلِّ  ك انُون 8 يف  ج: 
 ؟ ما سبب أتسيسها •

 .  فلسطي   لالجئي والّتشغيلِّ  املباشرة اإلغاثة برامج   تقدي هبدف ج: 

 
مرحلة بناء  

 التعلمات



 

يناقش الستخراج  
 الفكرة العامة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فهم معان األلفاظ  
 املبهمة   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 استنتج الفكرة العامة للنص.  •
 وأتسيسها واهلدف منها. وكالة األونروا عن   النصحتدث الفكرة العامة:  

 يكتسبون الرصيد املعجمي  -3

 . األلفاظ معجم   بعد أن قرأ املتعلمون النص يتوقفون عند معجمه مكتشفي من خالله :توجيه: 
 
 

 
 
 
 
 

 يفهمون معان النص وفكره  -4

إىل استنطاق النص مع املتعلمي استخراج أفكاره ومغزاه من خالل أسئلة يطرحها عليهم    املعلميعمد  توجيه: 
ويرتكهم يعربون عن آرائهم دون التعليق عن مدى صحتها. بل ينشط النقاش ويقابل الفرضيات املختلفة  

 للمتعلمي ليخرجوا برأي مشرتك. 
 : أفهم النص

 ؟ من  ولفائدة ؟  » األونروا  « وكالة   إنشاء إىل  أّدى  اّلذي  الّتارخييّ  الّسبب ما •

 . الالجئي الفلسطينيي ج:  
 ؟   اليوم إىل  عملها يستمرّ  ولِّ   ؟ دائما حلًّ  أم مؤقّتا حلّ  الوكالة هذه إنشاء  كان هل •

 . حل دائم ج: 
 ؟  صالحيتها  حدود وما الفلسطينيي؟  جئي االّ  لصاحل الوكالة  هبا تقوم  اّليت املهامّ  هي ما •

 . التعليم والرعاية.. ج:  
 ترابط  ي ب ث  .األساسّية وأفكاره العاّمة  فكرت ه تشمل فكريّة  هيكلة شكل يف الّنصّ  أفكار  خلص •

 ؟ العامة  ابلفكرة األفكار

 ... ج:  
 ؟ إجابتك   عّلل ؟  أفكارا  أم  معلومات  يقّدم الّنصّ  أنّ  ترى  هل •

 . معلومات..ج:  

 . ذلك  سبب  عّلل ؟  مجيلة موحية  لغة  على  أم قاموسية  مباشرة  لغة على الّنصّ  اعتمد هل •

 . لغة مباشرة ألنه يريد نقل معلوماتج:  
 األفكار اجلزئية: 

 ذكر النص لسبب واتريخ أتسيس وكالة األونروا.  - أ

 . الوظيفة األساسية اليت تقدمها وكالة األونروا - ب

 للوكالة. ذكر الدعم الذي تقدمه دول األمم املتحدة واالحتاد األوروب  - ت

  أثري رصيدي املعجمي:

وا ر    ديسمرب: األول كانون،   األدىن الشرق يف فلسطي الجئي وتشغيل إلغاثة املتحدة األمم وكالة: اأُلون ُ
ن: الجئ،  ماي :أاير راًرا وطنه بغري الذ م  و اضطهاد من فِّ و حرب أ    .جوان: حزيران،  جماعة أ 

  .اجلغرايف اجلوار دول: اإلقليمية الكومات،  العيش مصدر: رزقهم مورد



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

متكي املتعلمي  من  
التعرف على  

املظاهر  اللغوية  
  التساق النص  

والداللية  
 النسجامه. 

 مساعدة لدعم الالجئي الفلسطينيي.   وكالة األونروا تعترب  القيمة الرتبوية: 
 .يدون املعلم استنتاجات املتعلمي املشرتكة حول كل موضوع سؤال على اللوحتوجيه: 

 يدرسون منط النص  وبنيته اللغوية  -5

 :  يتعرفون على بنية منط النص
 .قراءة النص قراءة صامتة استقصاء مؤشرات النمط الغالب بعد  يطلب املعلم من املتعلمي توجيه: 

 ابعتمادك على مكتسباتك السابقة، بي منط كل فقرة مستخرجا منها مؤشرات كل منط مع التمثيل.  -

 : أكتشف منط النص وأبي خصائصه
 . الّنّص   من أبمثلة مدعما هذا  وّضح  .والتفصيل الشرح مؤشراته من آخر منط إىل  ذلك بعد انتقل  •

 ... الطَّبيعي   إقامتِّهم  مكانُ   هي فلسطيُ  كانت  اّلذين  األشخاصُ  أولئك هم فلسطي   الجئي فإنَّ  ج: 

 ؟   الّنصّ  من هلما مثل  .املباشر واألسلوب  املوضوعية أيضا النمط هذا  مؤشرات  من •

يِّّ  الّدعمِّ  ى لع األونروا تعتمد ج:  . األوروبِّّ  واالحّتادِّ  املّتحدة األمم يف  األعضاءِّ  الّدول  مِّن   السَّخِّ

 ؟  النمطان أداها اليت  التواصلية  الوظيفة ما •

 : أستنتج
 األسلوب اإلعالمية، الوظيفة  الروح، و التعديد  املضارعة،  األفعال :مؤشراته من  تفسري،  الّنصّ  منط •

 .املوضوعية و  املباشر،

 أبداء  مًعا فيقومان  اً، مث  اترخيية  تفاصيل إىل  حيتاج عندما  الرد  هو آخر منطن  النمط   هذا يدعم  قد  •

 .اإلعالمية الوظيفة
 

 .يبحثون عن ترابط مجل النص وانسجام معانيه -6

 أحبث عن تراب مجل النص وانسجام معانيه . 
 لدى  وأتكيدها احملوريّة املفاهيم لرتسيخ  الّنصّ  صاحبُ  وظَّف هُ  فِّق ره، وترابط  الّنصّ  هذا  بناء يف  ابرزة  مسة  الّتكرار

 .املتلّقي 
 .الّنصّ  داخل تواجدمها  مواقع مبينا الّتكرار هذا  عن مثالي  أعط

 . قدمت األونروا، تعتمد األونروا.. ج:   •
   يساعد التكرار يف ترابط الفقرات، وترسيخ املفاهيم وأتكيدها لدى املتلقي. خالصة: 

 

 املكتوب. يدونون مع املعلم استنتاجاهتم املشرتكة على دفاترهم يف القسم اخلاص بفهم توجيه: 

   ختامي
 استثمر معاريف 

 :  أوظف تعلمات  
   حتضري الدرس الالحق  •

 » اخلطاب السردي «
 

 مرحلة اخلتام  



 

: عبد الليم بوزاين  األستاذ  : األول األسبوع    

التضامن اإلنسان:    الثالثاملقطع      

 املراجع  املستوى  الوسائل  الدرس  الثالث   احملتوى املعريف  امليدان 
 فهم املكتوب  

 نشاط قواعد الل غة( )  
املمنوع من  
الصرف لعلة  

 واحدة ) العلم ( 

أفهم ما أقرأ  
 وأانقش  

 السبورة 
 52كتاب التلميذ ص: 

ة اللغة العربية إلمييل  موسوع الرابعة متوسط 
 . يعقوب

 قصة اإلعراب ، أمحد اخلوص  
 

 املهمات : 
 .  لعلة   املمنوع من الصرفيتعرف على   -

 يتعلم  إعرابه.  -

 التمكن  من املعارف املتعلقة ابلظاهرة اللغوية .  -

 يستطيع توظيفه يف اجلمل .   -
 املراحل  سري التعلمات ) نشاط املُعلم واملتعلم(  التقوي 

 تشخيصي 
يتذكر ما تطرق له   

يالحظ /  ابقا / س
 يقارن بدرس اليوم 

 الوضعية املشكل االنطالقيَّة :  
 .  التمييز درس  مراجعة  -

 

مرحلة  
 االنطالق 

 
   مرحلي 

 يقرأ األمثلة  
 
 

 يفهم سياقها 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 : املالحظة واملناقشة  
' بتمعن لتستخلص األمثلة  وكالة األونروا    إعادة قراءة نص '  

 .يقرأ املتعلمون اجلملتوجيه: 
 . يناقشون املعلم ويتناقشون الكتشاف الظاهرة اللغوية واالستنتاجتوجيه: 
 :  األمثلة  

 ِفِلْسطنَي.ِإَغاَثٍة ِلاِجِئي َبَراِمَج ُتَقدُِّم َوكالُة اأُلوُنرَوا  -

 مجيلة.بذكرى كنت أحتفظ  -

 .قمراءقد اجتمعنا يف ليلة  -

 .مساجديوجد يف املدينة عدة  -

 اقرأ األمثلة املدونة قراءة سليمة . 
 مناقشة األمثلة: 

 .أعرهبا ؟  برامج   كلمة انتهت  حركة أبية  -

 ؟  مضافة  غري و نكرة كوهنا رُغم برامج   تنّون  ل  لِّ   -

 
 

مرحلة بناء  
 التعل مات



 

 
 
 

حيلل ويناقش  
الستخراج القاعدة  

 املبتغاة    
 
 
 
 
 

يستخلص  تعريف  
  املمنوع من الصرف 

 وإعرابه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حبرف اجلر الباء. يف اجملموعة ، ب اتصل االسم املوجود بلون مغاير  ؟   الثان الحظ املثال  -

 . جمرورةكيف تكون حركة هذا االسم من املفروض   ؟   -

 . النصب  كيف هي حركته  ؟  -

 كيف تعرب  ؟    -

 االسم املمنوع من الصرف . كيف نسمي االسم الذي ال تتغري حركته ؟  -

 ما تعريف االسم املمنوع من الصرف؟ -

 وجود يف آخره ألف أتنيث مقصورة. ما السبب الذي جعل هذا االسم مينع من الصرف ؟  -

 . الهل ذلك السبب الوحيد للمنع من الصرف ؟  -

استخرج بقية األسباب من األمثلة؟ يف املثال الثان ، قمراء منتهية أبلف أتنيث ممدودة، ويف املثال   -
 تهى اجلموع. الثالث ، مساجد على وزن مفاعل ، ألهنا من صيغ من

 ما هي صيغ منتهى اجلموع؟ مفاعل، مفاعيل،   -

 . منصوبة الحظ حركة االسم قمراء، كيف جاءت؟   -

 . جمرورةكيف أتت من املفروض؟   -

 ل؟ ألهنا يف حمل جر اسم جمرور.  -

 ماذا تستنتج  ؟   -

 .استنتج  ثّ  اجلدول هذا  اآلن أتّمل
 من املمنوع اجلملة 

 الصرف 
 العّلة 

 ألف بعد أتنيث هبمزة املنتهي  االسم صحراء  املفقودين  عن حبثا شاسعة صحراء   يف  املنقذون  هام

 .مدّ  
 اجلموع  منتهى صيغة م رافق  لإليواء  مرافق   جئي الّ ل األنوروا  هّيأت

 مقصورة أتنيث  أبلف  املنتهي  االسم ُحب لى الالجئي آبالف ُحب لى  املخيمات
ئِّي فِّلِّس طي . ب  ر امِّج  تُ ق دُِّم و كالُة األُونُرو ا  جِّ  اجلموع  منتهى صيغة ب  ر امِّج   إِّغ اث ة  الِّ

 مقصورة أتنيث  أبلف  املنتهي  االسم بذكرى  مجيلة بذكرى كنت أحتفظ 
 ألف بعد أتنيث هبمزة املنتهي  االسم قمراء  قمراء قد اجتمعنا يف ليلة  

 .مدّ  
 اجلموع  منتهى صيغة مساجد  مساجد يوجد يف املدينة عدة 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ختامي
 استثمر معاريف 

 استخرج االسم املمنوع من الصرف وبي سبب منعه وإعرابه .    :  أطبق

 قال اهلل تعاىل : " إنا أخلصناهم خبالصة ذكرى الداء "  -

 قال اهلل تعاىل : " لقد نصركم اهلل يف مواطن كثرية "  -

 قال اهلل تعاىل : " يعملون له ما يشاء من حماريب ومتاثيل وجفان كاجلواب وقدور راسيات " -

قال اهلل تعاىل : " وال تركنوا إىل الذين ظلموا فتمسكم النار  وما لكم من دون اهلل من أولياء ثم ال  -
 تنصرون " 

 مساجد كثرية. * جلست مستمعا ألحاديث مفيدة.*  صليت يف  -

 مرحلة اخلتام  

 تعريف االسم املمنوع من الصرف  : 
 هو كل اسم عالمة رفعه الضمة ، وعالمة نصبه أو جره الفتحة ، وال نون. 

 وقد مينع االسم من الصرف لعلة أو علتي :  
كان آخره ألف التأنيث  املمنوع من الصرف لعلة هو ما  املمنوع من الصرف لعلة  : 

، أو ما كان    لى، أو ما كان آخره ألف أتنيث مقصورة حنو: حب  اءاملمدودة حنو: صحر 
، أو  مصابيح حنو:  مفاعيل ، أو جمامع  حنو: مفاعل على صيغة منتهى اجلموع اليت هي  

حنو:  فواعل ، أو  صحائف حنو: فعائل ، أو أانشيد حنو: أفاعيل  ، أو أكارمحنو:  أفاعل 
 . عصافري حنو: فعاليل أو  شوارع

 



 

 

: عبد الليم بوزاين  األستاذ : األول األسبوع    

اإلنسانالتضامن :    الثالثاملقطع      

 املستوى  الوسائل  الدرس  الثان   احملتوى املعريف  امليدان 
 إنتاج املكتوب  

) نشاط التعبري الكتاب (    

أنتج   السردي اخلطاب  
    كتابيا

   السبورة 
 53كتاب التلميذ ص:  

 الرابعة متوسط 

 

 املهمات : 
 ، والتفسريي الوصفي  ، السردييتعرف على النص  -

 ، وتفسريي. ، وصفي حواري  سردي،   كتابة نص    يدرك كيفية  -

 متكي املتعلمي من فهمهم للنص وإملامهم بعمومياته  ورسالته  -

 .  تفسريي وصفيكتابة نص  يستطيع   -
 املراحل  سري التعلمات ) نشاط املُعلم واملتعلم(  التقوي 

 تشخيصي 
يتذكر ما تطرق له   
سابقا  من أمناط /  

بدرس  يالحظ / يقارن  
 اليوم 

 الوضعية املشكل االنطالقيَّة :  
 . التفسرييغلب عليه منط  مقال  بكتابة  املفاهيم السابقة اخلاصة  مراجعة 

مرحلة  
 االنطالق 

   مرحلي 
يفهم املعىن املراد من  

اخلاصة   األسئلة 
 ابألمناط

 
 
 

حيلل ويناقش  
تعريف  الستخراج 

النمط السردي  
 والواري 

 

 خيتارون النمط و املوضوع  -1
 :   1الوضعية اجلزئية  

 ) أختار النمط (  خيتارون النمط  - أ

  فهم حصص يف عليها تعرفوا  أن  سبق اليت  تتعلق ابألمناط  األسئلة  من  جمموعة بطرح  األستاذ يقومتوجيه: 
 ختلل  مع القصصي السرد عليه يغلب نص لكتابة  اإلعداد بصدد  أهنم إىل وينبههم  .املكتوب وفهم املنطوق

 .خيدمه  آخر منط
 : اختيارك مربّرا  اآلتية األمناط أحد  انتق  ؛ قّصة كتابة أجل  من

 الوصف مع  التفسري الّتوجيه  مع الوصف الوصف  مع د ر السّ  السرد 
 ) أختار املوضوع (   املوضوع  حيددون  - ب

 من بي عناصر القائمة اآلتية، حدد موضوع قصتك واذكر سبب اختيارك له: 
 املسعفة  الطّفولة  اخلاّصة االحتياجات  لذوي الوطنّ  اليوم  اإلنسان  الّتضامن

 احملرومة  الفئات مساعدة  ابلّدم  للّتربّع العامليّ  اليوم  املسّني  رعاية

 
مرحلة بناء  

 التعلمات



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) أمجع مواردي املعرفية (  املعرفية  املوارد  جيمعون -2

 : للبحث  طريقتي  أتبع 
 مبوضوعي؛ العالقة ذات  املعلومات م -1

 .وفقه سأكتب الذي  ابلّنمط العالقة ذات  واخلطاابت الّنصوص -2

 .املستهدف املوضوع عن  )واملعارف  املعلومات( املعرفّية  ابملوارد  تزودن األوىل  فالطريقة 

 .منطه  ومؤشرات نصّ  بناء  بطريقة  فتعّرفن الثّانية الطّريقة أّما
 أحدد يف هذا اجلدول النصوص اليت أطالعها من حيث:  •

 مصادرها  جماهلا الثقايف  جنسها األدب 
 املكتبة املنزلية  اآلفات االجتماعية  خطاب

 املكتبات اجلوارية  التضامن  مقالة 
 درسية ملاملكتبة ا اهلجرة  قّصة 
 مواقع األنرتنت  الطّبيعة  رسالة 
 مصادر أخرى  آخر جمال آخر أدبّ  جنس
 أبرز اختيارات وأانقشها مع زمالئي. •

 : يلي  ما  أوّفر  املستهدف اخلطاب كتابة أجل  من
 .املستهدف  املوضوع عناصر -

 .املوضوع عن سردية  عناصر –

 . لدعم اخلطابأو حوارية  ة وصفي عناصر -

 .السردي  الّنمط مؤشرات  –
 
 
 و الرتتيب و  االنتقاء  و  القراءة و  البحث بعمليات يقومون   و أستاذهم تعليمات مع  املتعلمون يتفاعلوجيه: ت

 .زمالئهم مع يناقشوهنا و  اختياراهتم يربرون و .التجميع
 حل الوضعية املطلوبة  

 

   ختامي
نقد حماولة زميلك  

 مثال 

 حل الوضعية اجلزئية األسبوعية )أنتج( :  
-  ... 

 عرض اإلنتاج واالحتفاظ به قصد االستثمار يف أسبوع اإلدماج . هام : 
 

 مرحلة اخلتام  



 

: عبد الليم بوزاين  األستاذ  الثان : األسبوع    

التضامن اإلنسان:    الثالثاملقطع      

 املرجع  املستوى  الوسائل  الدرس  األول   احملتوى املعريف  امليدان 
 فهم املنطوق 

) تعبري شفوي (    

أفهم ما   اإلنسانية ومشكالهتا 
 أستمع وأنتج 

 

 . 48كتاب التلميذ : ص 
 . 60دليل األستاذ : ص 

 - األّول اجلزء : الشهاب  الرابعة متوسط 

 فيفري - السادس  اجمللد

1930 . 

 املهمات : 
 يتعرف على موضوع النص .  -

 يدرك اهلدف وراء معرفتنا لألمناط.  -

 يدرك أثر ذلك على كتابته.  -

 ينصت ويصغي ابهتمام .  -

 يعيد صياغة املوضوع أبسلوبه اخلاص .   -

 .   التفسري والتوجيهتوظيف  -
 املراحل  سري التعلمات ) نشاط املُعلم واملتعلم(  التقوي 

 تشخيصي 
ابهتمام  اإلنصات 

للتعرف على  
 موضوع اخلطاب 

 الوضعية املشكل االنطالقيَّة :  
 مراجعة الدرس السابق اخلاص بفهم املنطوق. 

مرحلة  
 االنطالق 

   مرحلي 

متكي املتعلمي  
من أمناط اخلطاب  

التوجيهي  
 والتفسريي 

 

 

 

 

 

 يوظفون تعلماهتم  -1

 يستمع املتعلمون إىل اخلطاب  •

 ، ث أجيب. يسمع األساتذة متعلميه اخلطاب كله من جديد توجيه: 
 » تسكن ثّ  ثورة  وللّنفوس ...تستغيث  اآلن هي و  « * 

 .ابجلدول مستعيًنا أجب ثّ  منه األوىل  الفقرة  إىل  استمع
 : ال. ج  ؟ اإلنسانّية حال تغّيت  فهل  ؛  الاضر إىل املاضي من اخلطاب زمن  اِّنتقل  -1
 :ل  املوا  اجلدول  يف  الذي  الّنحو  على اجلزء هذا من  األوىل  الفقرة  يف اإلنسانّية  مشكلة  اخلطاب  عرض -2

 الّتفصيل  اإلمجال  اجلزء عرضها  هيكلة املُشكلة 
  من  اإلنسانّية  معاانة 

 الفقر  ومن  الروب 
 اإلمجالّ  العرض  من

 الّتفصيل إىل
  من  تشتكي اآلن  هي

 من تستجريو  داهيتي

 غائلتي 

 داهية  من  تشتكي  هي*

 يف الّسيف الرب وحتكيم 
 .اخلالف مواطن

 غائلة  من تشتكي وهي*

 .وشروره  الفقر

 
 

مرحلة بناء  
 التعلمات



 

 

 

 

 

 

يتدرب املتعلم  
على جتنيد املوارد  

املناسبة للنمط  
وتوظيفها من أجل  

تفسريي  منط 
يف إطار   توجيهي

 نشاط فوجي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ى  كلَّ مشكلة  ؟  •  ف بِّم  أهن 

 تفسري وتبيي سبب هذه املشاكل.   ج:

 ؟  اخلطاب  صاحب قصد تبيان  يف  منهما كلّ  مسامهة وما ؟  املستعمالن الّنمطان ما •

 التفسري والتوجيه.   ج:

 ؟  تستنتج  ماذا •
 لتربير والّتفصيل اإلمجال رمؤشّ  خالل من الّتفسرييّ  الّنمط  توظيف  يتمّ  اخلطاب غاية  لتوضيح  : أستنتج

   ..حُم فِّز  استفساريّ  استفهام  عرب الّتوجيهي  الّنمط خالل من اخلطاب من  القصد
تطّرق اخلطاب يف الفقرة الثّانية إىل توجيه الّناس إىل حّل هذه املُشكلة، فهل استعمل الّتصريح أم   -3

 الّتلميح ؟ 

 :ل املوا الّتوضيحي ابجلدول  استعن لإلجابة  •

 البعيد  القصد الظّاهريّة  الّداللة  أسلوهبا  الفقرة  مجل
 ألحسنوا  ..األمم  أغنياء تساند لو

 .ولألمم ألنفسهم
 طلبّية  الّتأكيد  تفيد شرطّية  خربيّ 

 طلبّية  الّتأكيد  تفيد شرطّية  خربيّ  ..لدفعوا  ذلك فعلوا لو
 لقاموا  ..املسلمي أغنياء بذل  لو

 .الواجب هذا  من ببعض
 طلبّية  الّتأكيد  تفيد شرطّية  خربيّ 

 خالل  من يُكتشف ضمنّيا  شكال يّتخذ  بل  ؛ اإلنشائّية وال الطّلبية  الّصيغ  بغري الّتوجيهيّ  الّنمط  أيت قد  : أستنتج

   .اخلطاب غرض  يف والّتمّعن الّسياق 
 : الشفويّ  اإلنتاج على أتدرب -2

 العمل على توحيد اجلهود والّتعاون من أجل مساعدة الّتالميذ الذين أل قِّ كلمة أمام  زمالئِّك  تنّبههم إىل  •

 يعانون من صعوابت يف الّتعّلم خالل الّتحضري لالمتحاانت. 
 منهجّية حتضري اخلطاب :  •

 : اهليكلة 
 : املقّدمة  -1

 .االمتحاانت  اقرتاب*
 : العرض  -2

 ؛  الّتالميذ  مصري  يف  االمتحاانت  أمّهّية  إىل االنتباه *
ّدهم رغم الّتعّلم مشكالت  من يعانون الذين  الزمالء  تعّلم مشاكل إىل االنتباه *  .جِّ

 : اخلامتة  -3

 .مساعدهتم إىل الّدعوة *
 : األمناط          

 . املساعدة  إىل الّدعوة  لتربير الّتفسرييّ  الّنمط*
 .الّدعوة  هلذه التّوجيهيّ  الّنمط*



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القدرة على إعادة  
 بناء املوضوع 

 

 :  دور األستاذ   
  – : سائال ومعقبا عن كل ما يدور بي املتعلمي أثناء املناقشة ، مؤيدا املراقبة والتوجيه والتنشيط   -

 ومصواب للمعارف واملعلومات واملعطيات . 

 التشجيع وزرع روح التنافس بي املتعلمي .  -

توصل إليها  يكلف األستاذ املتعلمي إبنتاج املنطوق شفواي بلغة سليمة حول نقاط التقاطع اليت   -
 مستعيني بتفسري ودمج وتطبيق نقاط التقاطع املشرتكة مع استنتاج املعلومات . 

 : إصدار األحكام واستخالص النتائج . التقوي   -
 تقييم املضمون ووظيفة املركبات اللغوية.  -

   ختامي
نقد إعادة اإلنتاج  

 لدى األقران 

ر  .   )اإلنتاج الشفوي )تعلم اإلدماج يتدربون على    :  أحضِّّ
   –   يف مواجهة الكوارث    –حتضري نص   -

 مرحلة اخلتام  



 

: عبد الليم بوزاين  األستاذ  : الثان األسبوع    

التضامن اإلنسان:    الثالثاملقطع      

 املرجع  املستوى  الوسائل  الدرس  الثان   احملتوى املعريف  امليدان 
 فهم املكتوب وإنتاجه 

) نشاط القراءة املشروحة(    

 يف مواجهة الكوارث
 )القرائن اللغوية( 

أفهم ما أقرأ  
 وأانقش  

كتاب التلميذ : ص  
56  . 

الرابعة  
 متوسط

 اجليش جمّلة فضيل،  أمال

 ديسمرب ، 449 العدد

 بتصّرف.  – 2000

 

 املهمات : 
 يتعرف على موضوع النص .  -

 ينصت ويصغي ابهتمام .  -

 .    األمناطمراجعة املفاهيم السابقة خاصة حول  -
 املراحل  سري التعلمات ) نشاط املُعلم واملتعلم(  التقوي 
 تشخيصي 
يتذكر ما  

أخدان سابقا /  
يالحظ /  

يقارن بدرس  
 اليوم 

 الوضعية املشكل االنطالقيَّة :  
دة واإلغاثة خلق إنسان نبيل جتلى يف األفراد واملؤسسات كاملنظمات الدولية لإلغاثة، واليت من بينها اهلالل  املساع

 األمحر والصليب األمحر. 
 

مرحلة  
 االنطالق 

 
   مرحلي 

 يقرأ النص  
 
 

 يفهم معانيه 
 
 
 

حيلل ويناقش  
الستخراج  

 الفكرة  
 

 يقرأون النص -1

 توجيه: 

 .الثان يكون األستاذ املعلم قد كلف املتعلمي من قبل ابلتحضري ملناقشة النص   •
 .يتوزع املتعلمون إىل أفواج متساوية كما ومتوازنة كيفا بتوجيه من األستاذ املعلم •
 .يقرأ املتعلمون النص قراءة صامتة ث جهرية مراعي ضوابط القراءة اجلهرية كما راعاها املعلم  •
 يصحح املعلم القراءة كلما أخطأ املتعلم ؛ ألن الوضعية تستهدف القراءة السليمة.  •

 ن مدلول النص يفهمو  -2

 ب عنون الكاتب النص؟  •

 . يف مواجهة الكوارثج:  
 ما سبب ذلك؟  •

 . املنظمات واجلمعيات اليت تواجه الكوارثأن يبي لنا  سببه  ج: 
 ؟  من املكلف هبذه الوظيفة •

 . اهلالل األمحر والصليب األمحر.. ج:  

 
 

مرحلة  
بناء  

 التعلمات



 

 
 
 
 

يناقش ويبدي  
رأيه  

ليستخلص  
األفكار  

 اجلزئية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فهم معان  
األلفاظ  
 املبهمة   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 من النص.   الفكرة العامة  استنتج •

 . الدور الذي لعبته وتلعبه منظمات اإلغاثة الدولية واحمللية   ةبي لنا الكاتب تالفكرة العامة:  
 يكتسبون الرصيد املعجمي  -3

 بعد أن قرأ املتعلمون النص يتوقفون عند معجمه مكتشفي من خالله : معجم األلفاظ. توجيه: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 )أفهم النص وأانقش فكره (   يفهمون معان النص وفكره  -4

إىل استنطاق النص مع املتعلمي استخراج أفكاره ومغزاه من خالل أسئلة يطرحها عليهم ويرتكهم   املعلم يعمد توجيه:   
يعربون عن آرائهم دون التعليق عن مدى صحتها. بل ينشط النقاش ويقابل الفرضيات املختلفة للمتعلمي ليخرجوا  

 برأي مشرتك. 
 : أفهم النص

   ؟  الّدوليي األمحر  والصليب األمحر اهلالل عن تعرف  ماذا -1

 .... ج:        

 ؟  للعال  يقّدمانه الذي  اإلنسانّ  العمل ما -2

 اإلغاثة. ج:        

 ؟  كيف ؟ بينهما الّتنسيق  يتمّ  هل -3

 نعم. ج:        
 .عّلل ؟  ضرورايّ  بينهما الّتنسيق ترى  هل -4

 نعم، ملعرف مواطن الفقر والكوارث. ج:        
 ؟  األمحر  والّصليب األمحر للهالل الّدولّية الركة  أقسام ما -5

 املؤّسسات، األمحر ل الواهل األمحر  الّصليب ملؤّسسات الّدولّيةُ  الفيدرالّيةُ ، األمحر للّصليب  الّدولّيةُ  الّلجنةج:        

 . اجلمعّيات أو الوطنّية
 ؟  لتأسيسها الّداعي وما ؟ الركة  هذه أتّسست  مىت -6

ستج:          . 1919 سنة ُأسِّّ
 ؟  والدولّ  يّ احمللّ  الّصعيدين  على الركة هذه تواجه  اّليت الّتحّداّيت ما -7

 أماكن احملتاجي.الروب الدائرة يف بعض املناطق واليت جتعلها غري قادرة على الوصول إىل ج:        
 

 : أثري رصيدي املعجمي

 .العون الّنصرة،: اإلغاثة -وأشّد  أقوى: أعىت

ّص  يف أخرى كلمات معان عن قاموسي يف أحبث-  .فهمها علي صُعب النّ

مييز - اإلنسانّية : اآلتية املصطلحات معان عن القاموس يف أحبث- ة - التّ  – العرق - اجلنسيّ

 الّطبقة.

 .مجل يف اجلديد معجمي أوّظف-



 

 

 

 
 
 
 
 

يتعرف على  
القرائن  
اللغوية  
 للتفسري 

 األفكار اجلزئية: 
 . الطبيعية من هو األكثر تضررا بسبب الكوارث الطبيعية والغري  ة بي لنا الكاتبت - أ

 قسام املنظمات واهليئات اليت تقوم بعمليات اإلغاثة. أل ةذكر الكاتب  - ب

 . عمل املنظمات على الصعيد احمللي، واليت تعمل كجهات مساعدة للسلطات بغرض اإلغاثة   - ت

 
 .يدون املعلم استنتاجات املتعلمي املشرتكة حول كل موضوع سؤال على اللوح توجيه: 

 يدرسون منط النص  وبنيته اللغوية  -5

 (  أكتشف منط النص وأبي خصائصه)   يتعرفون على بنية منط النص - 1- 5
   :يطلب األستاذ من أحد املتعلمي قراءة الفقرة اآلتية توجيه: 

 ؟ الّنصّ  هذا  كتابة من  اهلدف ما -1

 . شرح مفاهيم حول املنظمات الدولية لإلغاثة ج: 

 ؟ هدفها لتحقيق الكاتبة وظّفتها اّليت  الّلغويّة  الوسائل ما -2

 . عرض التواريق واألحداث والقائق  ج:

 ؟ اهلدف هذا  حتقيق يف الكاتبة جنحت هل -3

 . نعم ج:  

 ؟ الّنصّ  هذا  داخل الكاتبة  به  قامت الذي الّدور ما -4

 . .. ج:  

 معان  إبراز يف وظيفتها ي وب حّددها .اليوم اإلنسانّية  املأساة  هبا وصفت لغويّة، قرائن  الكاتبة وظّفت -5

 .الّنصّ 

 وظيفتها  القرائن الضمنية  وظيفتها  القرائن املنطقية  وظيفتها  القرائن اللغوية 
حروف العطف  

 الّضمائر 
 أمساء اإلشارة  

 األمساء املوصولة 

الربط بي  
اجلمل  

النسجام  
 املعىن 

الّتعليل   روابط 
االستنتاج ،  و 

 التفصيل السببية  
) نتيجة ل ، بسبب  

، ألّن ، كي ، من  
هنا ، بناء على ... (  
روابط الّزمن ) عندما  
، حي ، قبل ، بعد ،  

 (  ..قبل أن ، بعد ما

للشرح  
 والتوضيح 

الفاصلة )،(  
النقطة ).(  

الفاصلة  
املنقوطة )؛(  

النقطتان  
عالمة   املرتاكبتان

االستفهام )؟(  
القوسان )...(  

   املزدوجتان
(  " ..."  ) 

إعطاء  
النفس يف  

، مع  الكالم 
الداللة  
اللغوية  
 للعالمة 

 اجلدول به بعض القرائن األخرى اخلاصة ابلتفسري غري اليت ذكرهتا الكاتبة. ج:  

 ؟  القرائن هذه تشري  منط أيّ  إىل -6

 . النمط التفسرييج:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟  تستنتج  ماذا -7

 له  داعمة أمناط  إىل أحياان حيتاج والذي  ويرّسُخها املفاهيم رحش ي الذي ريالّتفس  منط من  الّنصّ   االستنتاج:  

 .فيها  تتخّبط  اّليت واملآسي اإلنسانّية  واقع   -الّنصّ  هذا  يف – ينب الذي كالوصف
 

 ويستخرجون مؤشرات النمط الغالب . جييب املتعلمون عن أسئلة املعلم ويتبادلون اآلراء  توجيه: 
 

 .يبحثون عن ترابط مجل النص وانسجام معانيه -6

 أحبث عن تراب مجل النص وانسجام معانيه . 
 ابألمحر  ملّونة )معنويّة ( ومنطقّية  لفظّية  بروابط – الّنصّ  بناء  متاسك  لتحقيق – الكاتبة استعانت الفقرة،  هذه يف

 مّسها  .وابألخضر
 استعداد على دائما هي ف بلداهنا،  يف  للّسلطات مساعدة  كجهات تعمل إهّناف تقريبا بلد كلّ  يف  موجودة  اه َّ أن ومبا"

 " واالجتماعّية الّصّحّية الربامج تنظيمو  اإلغاثة،  لتقدي
 

 .  يدونون مع املعلم استنتاجاهتم املشرتكة على دفاترهم يف القسم اخلاص بفهم املكتوبتوجيه:   

 
 

   ختامي
استثمر  

 معاريف 

 :  أوظف تعلمات  
 ". اخلطاب التوجيهيحتضري الدرس الالحق " 

 

مرحلة  
 اخلتام  



 

: عبد الليم بوزاين  األستاذ  الثان : األسبوع    

التضامن اإلنسان:    الثالثاملقطع      

 املراجع  املستوى  الوسائل  الدرس  الثالث   احملتوى املعريف  امليدان 
 فهم املكتوب  

 نشاط قواعد الل غة( )  
املمنوع من  

 لعلتي الصرف  
أفهم ما أقرأ  

 وأانقش  
 السبورة 

كتاب التلميذ ص:  
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موسوعة اللغة العربية إلمييل   الرابعة متوسط 
 يعقوب .  

 قصة اإلعراب ، أمحد اخلوص  

 

 املهمات : 
 .  املمنوع من الصرف لعلة يتعرف على   -

 يتعلم  إعرابه.  -

 اللغوية . التمكن  من املعارف املتعلقة ابلظاهرة   -

 يستطيع توظيفه يف اجلمل .   -
 املراحل  سري التعلمات ) نشاط املُعلم واملتعلم(  التقوي 

 تشخيصي 
يتذكر ما تطرق له   

ابقا / يالحظ /  س
 يقارن بدرس اليوم 

 الوضعية املشكل االنطالقيَّة :  
 .  املمنوع من الصرف لعلة درس  مراجعة  -

 

مرحلة  
 االنطالق 

 
   مرحلي 

 يقرأ األمثلة  
 
 

 يفهم سياقها 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 : املالحظة واملناقشة  
' بتمعن لتستخلص األمثلة وكالة األونرواإعادة قراءة نص '  

 .املتعلمون اجلمليقرأ  توجيه: 
 . يناقشون املعلم ويتناقشون الكتشاف الظاهرة اللغوية واالستنتاجتوجيه: 
 :  األمثلة  

 ) أ (                                   

 من بعد أن أظفركم عليهم "مكة قال اهلل تعاىل : " وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن  •

 إهلا واحدا وحنن له مسلمون ".إسحاق وإمساعيل وإبراهيم قال اهلل تعاىل : " قالوا نعبد إهلك وإله آبائك  •

 ونسرا "يعوق و يغوث  قال اهلل تعاىل : " وقالوا ال تذرن آهلتكم وال تذرن ودا وال سواعا وال •

 .بعلبكذهبت إىل  •

 يف فصل الصيف.رمضان حل شهر  •

 أعدل الناس.عمر إنَّ  •

 
 

مرحلة بناء  
 التعل مات



 

 
 
 

حيلل ويناقش  
الستخراج  

 القاعدة املبتغاة    
 
 
 
 
 

على    يتعرف 
املمنوع من  تعريف 

الصرف  لعلتي  
 وأنواعه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) ب (                                   

 له أصحاب يدعونه إىل اهلدى ائتنا ".حريان قال اهلل تعاىل : " كالذي استهوته الشياطني يف األرض  •

 منها أو ردوها إنَّ اهلل على كل شيء حسيبا ".بأحسن يوا قال اهلل تعاىل : " وإذا حييتم بتحية فح •

 ".أخر قال اهلل تعاىل : " فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام  •

 .رباعو ثالث و ثناء و أحاد دخل التالميذ  •

 مناقشة األمثلة: 

 اسم علم. الحظ املثال األول يف اجملموعة ) أ (، ماذا يعترب لفظ مكة  ؟  -

 بتاء املؤنثة. ب كتب آخرا ؟   -

 . جمرورةكيف تكون حركة هذا االسم من املفروض   ؟   -

 . النصب  كيف هي حركته  ؟  -

 كيف تعرب  ؟    -

 . االسم املمنوع من الصرف كيف نسمي االسم الذي ال تتغري حركته ؟  -

 االسم املمنوع من الصرف؟ما تعريف  -

 وجود اتء املؤنثة يف آخره. ما السبب الذي جعل هذا االسم مينع من الصرف ؟  -

 . الهل ذلك السبب الوحيد للمنع من الصرف ؟  -

 اسم علم. الحظ املثال الثان يف اجملموعة ) أ (، ماذا يعترب لفظ إبراهيم  ؟  -

 . الهل كتب بتاء املؤنثة ؟  -

 . ال هل هذا االسم عرب؟  -

 . النصب  كيف هي حركته  ؟  -

 كيف تعرب  ؟    -

 اسم علم أعجمي. ما السبب الذي جعل هذا االسم مينع من الصرف ؟  -

 استخرج بقية األسباب من األمثلة؟   -

 . صفةالحظ املثال األول يف اجملموعة ) ب (، ماذا يعترب لفظ حريان  ؟   -

 أبلف ونون زائدتي.ب كتب آخرا ؟   -

 . فعالن على أي وزن جاء هذا االسم ؟   -

 . فعلىما مؤنثه؟  -

 . النصب  كيف هي حركته  ؟  -

 كيف تعرب  ؟    -

 صفة على وزن فعالن مؤنثه فعلى. ما السبب الذي جعل هذا االسم مينع من الصرف ؟  -

 صفة من اسم تفضيل. الحظ املثال الثان يف اجملموعة ) ب (، ماذا يعترب لفظ أحسن  ؟   -

 . أفعلهذا االسم ؟  على أي وزن جاء  -

 . فعالء ما مؤنثه؟  -



 

 
 
 
 
 

 . النصب  كيف هي حركته  ؟  -

 كيف تعرب  ؟    -

 صفة على وزن أفعل مؤنثه فعالء. ما السبب الذي جعل هذا االسم مينع من الصرف ؟  -

 

 استخرج بقية األسباب من األمثلة؟  -

 ماذا تستنتج  ؟  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تذكري بتعريف االسم املمنوع من الصرف  : 
 نون. هو كل اسم عالمة رفعه الضمة ، وعالمة نصبه أو جره الفتحة ، وال 

 وقد مينع االسم من الصرف لعلة أو علتي :  
 املمنوع من الصرف لعلتي هو على جزأين: املمنوع من الصرف لعلتي  :  

 العلمية مع علة أخرى:   -1

وله صور منها  أن يكون العلم خمتوم بتاء التأنيث  العلمية مع التأنيث :  - أ
،  عنرتة ، واملذكر حنو: عبلة ، فاطمة ، وال فرق يف ذلك بي املؤنث حنو: 

 . معاوية

مينع من الصرف العلم األعجمي بشرط أن يكون  العلمية مع العجمة:  - ب
 . يوسفرابعيا حنو: 

هورة حنو:  أن يكون العلم على أوزان الفعل املشالعلمية مع وزن الفعل:   - ت
 . أشرف،  أمحد ، يزيد

 . معدي كرب  ، حضر موت  حنو:  العلم املركب تركيبا مزجيا:  - ث

 . شعبان، عثمانإلنسان وغريه حنو: العلم املنتهي أبلف ونون زائدتي:  - ج

،  عمر وهي أن يعدل االسم على وزن فُ ع ل حنو: العلمية مع العدل:  - ح
 . مضر

 الوصفية مع علة أخرى:   -2

وهو ما كان على وزن فعالن الذي  الوصف املنتهي أبلف ونون زائدتي:   - أ
 . جوعى، جوعان، سكرى ، سكران مؤنثه فعلى حنو: 

وهو الوصف الذي يكون على وزن أف  ع ل  الوصفية مع وزن الفعل:  - ب
 . بيضاء، أبيضومؤنثه على وزن فعالء حنو: 

ى  أبن تكون الصفة معدولة من صيغة إىل أخر الوصفية مع العدل:  - ت
 ويكون ذلك يف موضعي:  

األعداد من واحد إىل عشرة إذا صيغة على وزن ف  ع ال أو م ف ع ل   -
 . مثىن،  ثُ ن اء ، موحد ،  ُأح اد حنو: 

 . فُ ع لمجع أخرى وعلى وزن ُأخ ر كلمة  -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للممنوع من الصرف يف األمثلة :إعراب منوذجي 

 مضاف إليه جمرور بالفتحة نيابة عن الكسرة ألنه ممنوع من الصرف . مكة :  -

 اسم جمرور بإىل  وعالمة جره الفتحة نيابة عن الكسرة ألنه ممنوع من الصرف .بعلبك :   -

 الصرف .اسم جمرور بالباء وعالمة جره الفتحة نيابة عن الكسرة ألنه ممنوع من  بأحسن : -
 

   ختامي
 استثمر معاريف 

 . استخرج االسم املمنوع من الصرف وبي سبب منعه وإعرابه  أطبق:  

 .أبيض حرير  من  جلباب •

 ورابع  ثالث و  ومثىن أحاد الضوري  تتابع  •

 آخر نساء  عميت مع جاءت •

 مررت بيزيد   •

م  ُأخ ر   :"  تعاىل  قال هللا   •  "ف عِّدَّةن مِّّن  أ ايَّ

 مكة  مساجد صليت يف  •

 : خط حتته  ما أعرب       

 .غزَّة  على اإلسرائيليّ  االحتالل  وعدوان  بغداد   على األمريكيّ  العدوان  أثناء إخواهنم  جزائرّيون  أطّباءُ  ساع د  

 .أنوروا منّظمة  نشاط عن فقرة  كتابة  يف مكتسبات أوّظف  

مرحلة  
 اخلتام  



 

: عبد الليم بوزاين  األستاذ  : الثان األسبوع    

التضامن اإلنسان:    الثالثاملقطع      

 املستوى  الوسائل  الدرس  الثان   احملتوى املعريف  امليدان 
 إنتاج املكتوب  

) نشاط التعبري الكتاب (    

    أنتج كتابيا  اخلطاب التوجيهي 

 
 السبورة. 

 . 59كتاب التلميذ ص:  
 الرابعة متوسط 

 

 املهمات : 
 . التوجيه  يستذكر معىن وشكل -

 . خطابكتابة   كيفية   يتعلم -

 اجلميلة  النصوص حماكاة  من تنطلق الكتابة  أن  يدركون  املتعلمي جعل -

 .  يتعرف على مؤشرات النص التوجيهي -
 املراحل  واملتعلم( سري التعلمات ) نشاط املُعلم  التقوي 

 تشخيصي 
يتذكر ما تطرق له   
سابقا  من أمناط /  

يالحظ / يقارن بدرس  
 اليوم 

 الوضعية املشكل االنطالقيَّة :  
 . املفاهيم السابقة اخلاصة ابألمناطمراجعة 

مرحلة  
 االنطالق 

 
   مرحلي 

 
 

يفهم املعىن املراد من  
 األسئلة 

 
 
 

حيلل ويناقش  
خصائص   الستخراج 

 التوجيهي الّنّص  
 
 

 ) أستثمر النص ألكتب على منواله (  منواله  على  ليكتبوا  النص  يستثمرون -1
 :  2  اجلزئية الوضعية 
 :اآلتية  األجوبة  ليصلوا إىل يتناقشون و فرضياهتم  املتعلمون  يعرض توجيه: 

  : الّسادة  أيّها" 

 واإلنسانّية  الّدين  ابسم  ابلّضعفاء  ربّ وال الفقراء، إىل  واإلحسان  امللهوف،  وإغاثة  الّرمحة،  إىل أدعوكم  لست

 .اخلاّصة  مصلحتكم وابسم للوطن، العاّمة  املصلحة  ابسم أيضا أدعوكم  ولكّن  فقط، 

 جتدون الّنافعة،  العاّمة  املشروعات ويؤّسس امللهوف، يغيث وجه ىلع  وتنظيمه ،ربّ وال ابإلحسان  إّنكم

هِّ  الوقتِّ  ويف  تقّدمها، ىلع ويعملُ  د،الابلب ينهض جّرارا،  جيشا الش وارع  أبناء  من  قوايّ  س ّدا  تضعون  ن  ف سِّ

 .وأمنها د الالب مةالبس  الّضارّةِّ  واملبادئ اخل طِّر ةِّ  األفكِّار طُغيانِّ  دون حي ُولُ 

ت  ل ون   ربّ وال ابإلحسان  إّنكم ،  مِّن   الّضغائن   ت س   ألنفسكم وتستجلبون الص دور من  األحقاد   وتُذهِّبون القلوبِّ

 .واملال  الّنفس ى لع والّطمأنينة  الّصادق،  والّتعاون واحملّبة، والثّقة الّرضا،  سعادة

 .ن  ف س هُ  ُدون ك   و يب ُذلُ  بروحه، يفديك  لك،  عبًدا نفسه  من ج عل  إليه  أ ح س ن ت   إذا الفقري  إنّ 

ُلمَّ  ، يامللهوف إغاثة  اىل ه ُلمَّ  : والّنساء الّرجال أيّها الّسعداء،  أيّها األغنياء،  أيّها ُلمَّ  ،ي املنكوب إنقاذ إىل  ه   اىل ه 

 .الّذاتّية  املصلحة  وداعي الّدين وداعي اإلنسانّية، داعي  إجابة إىل  ه ُلمَّ  ،ي املكروب عن الّتفريج 

 
 

مرحلة بناء  
 التعلمات



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

مؤشرات     استنتاج 
 اخلطاب التوجيهي 

ُلمَّ   " الّسماء  يف  من يرمحكم األرض  يف من وارمحوا هؤالء،  مجيع اىل ه 
 328 ص .اإلسالم توجيهات من.شلتوت حممود

 : يلي  ما  أوّفر  املستهدف اخلطاب كتابة أجل  من
 .املستهدف  املوضوع عناصر -

 .املوضوع عن وصفّية  عناصر –

 .لإلقناع حجاجّية عناصر -

 .الّتوجيهيّ  الّنمط مؤشرات  –
 : الّتوجيهيّ  اخلطاب  مؤشرات اُرصد 

 ات ر املؤشّ  طبيعة  الّلغوية  القرائن
 النداء  والّنساء  الّرجال أيّها الّسعداء،  أيّها األغنياء،  أيّها

 ستجلبون و  ...كمأدعو  لكّنن  و .....كم أدعو  لست

 كم ألنفس
 الضمائر 

ُلمَّ   األمر  األرض  يف من وارمحوا  - امللهوف إغاثة  اىل ه 
ت  ّلون   ابإلحسان  إّنكم ، مِّن   الّضغائن   ت س   وُتذهِّبون  القلوبِّ

 الّرضا، سعادة ألنفسكم وتستجلبون  الص دور من  األحقاد  

 .ن  ف س هُ  ُدون ك   و يب ُذلُ  ...

 . األمر على  تدلّ  مضارعة أفعال

 
 

   ختامي
نقد حماولة زميلك  

 مثال 

   . الّسند حماكًيا تضامنّية،  حبمالت  القيام  إىل  زمالئك لتوجيه حماوالت كتابة  إبمكانك    اإلنتاج: تصميم خمطط 
 .الثالث لألسبوع  القسم  حيضروهنا خارج  سوف  اليت أعماهلم خمطط  يستنتج التالميذ  هام : 

 

 مرحلة اخلتام  



 

: عبد الليم بوزاين  األستاذ  : الثالث األسبوع    

التضامن اإلنسان:    الثالثاملقطع      

 املرجع  املستوى  الوسائل  الدرس  الثان   احملتوى املعريف  امليدان 
 فهم املكتوب وإنتاجه 

( شاط القراءة املشروحة ) ن   

 من جيري فؤاد الصغري؟ 
 )حبر املتقارب( + القافية

أفهم ما أقرأ  
 وأانقش  

كتاب التلميذ : ص  
62  . 

الرابعة  
 متوسط

 موسوعة العقيب الطيب

 دار،  اجلزائري الشعر

 20 – مليلة عي اهلدى
 

 املهمات : 
 يتعرف على موضوع النص .  -

 .   ذلك على شخصيتنايدرك أثر  -

 ينصت ويصغي ابهتمام .  -

 .    األمناطمراجعة املفاهيم السابقة خاصة حول  -
 املراحل  سري التعلمات ) نشاط املُعلم واملتعلم(  التقوي 

 تشخيصي 
يتذكر ما أخدان  

سابقا / يالحظ /  
 يقارن بدرس اليوم 

 الوضعية املشكل االنطالقيَّة :  
ن بِّهِّ وُهو  ي  ع ل ُم بِّهِّ” رواه   رسول هللا صلى هللا عليه وسلمقال   “ما ءام ن  بِّ م ن  ابت  ش ب عان  وجارُُه جائِّعن إِّىل ج 

 . الطربان يف ال معجم الكبري
 

مرحلة  
 االنطالق 

 
   مرحلي 

 يقرأ النص  
 
 

 يفهم معانيه 
 
 
 

حيلل ويناقش  
 الستخراج الفكرة  

 
 
 

 يقرأون النص -1
 توجيه: 

 .األستاذ املعلم قد كلف املتعلمي من قبل ابلتحضري ملناقشة النص الثان يكون  •
 .يتوزع املتعلمون إىل أفواج متساوية كما ومتوازنة كيفا بتوجيه من األستاذ املعلم •
 .يقرأ املتعلمون النص قراءة صامتة ث جهرية مراعي ضوابط القراءة اجلهرية كما راعاها املعلم  •
 كلما أخطأ املتعلم ؛ ألن الوضعية تستهدف القراءة السليمة. يصحح املعلم القراءة   •

 يفهمون مدلول النص  -2

 على ماذا يتحدث النص؟  •

 . طفل الصغريالعن  ج:
 ؟ ماذا طلب الكاتب من خالل العنوان •

 أن جيري الناس قلب الطفل الصغري. ج:  
 ؟ من صاحب القصيدة •

 . حممد العيد آل خليفة ج:  
 ؟  حممد العيد من هو  •

 
 

مرحلة بناء  
 التعلمات



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فهم معان األلفاظ  
 املبهمة   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ...    ج:
 ؟ استنبط فكرة عامة للنص •

من أجل أن نقدم يد العون لفقراء الناس وابألخص األطفال   لألغنياء ونصحه  الشاعر حتدث الفكرة العامة:  
 منهم. 

 يكتسبون الرصيد املعجمي  -3

 بعد أن قرأ املتعلمون النص يتوقفون عند معجمه مكتشفي من خالله : معجم األلفاظ. توجيه: 
 
 

 
 
 
 
 

 ) أفهم النص وأانقش فكره (   يفهمون معان النص وفكره  -4

إىل استنطاق النص مع املتعلمي استخراج أفكاره ومغزاه من خالل أسئلة يطرحها عليهم    املعلميعمد  توجيه: 
ويرتكهم يعربون عن آرائهم دون التعليق عن مدى صحتها. بل ينشط النقاش ويقابل الفرضيات املختلفة  

 للمتعلمي ليخرجوا برأي مشرتك. 
 : أفهم النص

 غايُته؟   ما  و  ؟ النداء  هذا  سبب ما ؟ نداء ه  الّشاعرُ  يوّجه  من إىل -1

 تغيري حياة الفقراء إىل األحسن. أمَّا غايته فهي  التوجيه والنصح،  سببه لألغنياء، ج:  

 ؟   هؤالء إىل نداءه  الشاعر وجه  ل   -2

 .ألن مبقدورهم تغيري هذا الالج: 

 ؟   األسلوب هذا  استعمل ل   ؟  املساكي  هؤالء  مأساة  الشاعر عرض كيف -3

 . ليعطينا الصورة الكاملة لال هؤالءابلوصف،  ج:  

 ؟ منها  الشاعر قصد  ما  .عتاب  مسحة السابع و الّسادس  البيتي يف -4

 إظهار املآسي اليت حلت هبؤالء. ج:      

 ؟  ذلك يبدو األبيات  أيّ  يف  .خماط بيه يف يؤثر حىت تتحّدث  موضوعه شخصيات الشاعر ترك -5

 الثامن والادي عشر والثان عشر. ج:      

 هذه  ترتيب حيث  من البناء هذا  حّلل ث حّددها، .فقرات  ثالث أساس  على  نّصه  الشاعر بىن -6

 ؟ تستنتج   ماذا  الفقرات. 

 . ...ج:  

 : املعجميأثري رصيدي 

بن  * ر   .الشديدة املصيبة: الفاقرة*  الرير من نسيج: اخلّز * مصلحة: جابرة*  وغم   حزن: ك 

  .قوّية رابطة: آصرة*  .الذّل  و املهانة: الصاغرة*  .وينقُذ  يغيُث : جيري*  اجلوع: الطوى*  

ري كلمة اشتقاقات عن قاموسي يف أحبث -  .جديدة مجل يف وأوظفها جيِّ



 

 
 

يناقش ويبدي رأيه  
ليستخلص األفكار  

 اجلزئية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التعرف على النمط  
 ومؤشراته  التوجيهي

 
 
 

التضامن أهم مميزات املواط نة لدى شعب من الشعوب. فهل ترى الشاعر يدعو إليه ؟ ث هل ترى أن   -7
السلوك الضاري كفيل مبح و آاثر الفقر و الرمان يف اجملتمع؟ اِّ شرح إجابتك و عّلل وجهة    هذا

 . نظرك
بقية األسئلة جييب عنها التالميذ ليعربوا بكل أرحيية مستمدين أفكارهم من واقعهم ومن القيم واألفكار  توجيه: 

 .اليت اكتسبوها

 األفكار اجلزئية: 
 . لال الفقراء الصغار وكيف تفاقمت أحواهلم الشاعر   ذكر •

 الفقراء ووعضه هلم وتذكريهم حبال هؤالء الفقراء وما يعانون. الشاعر    نداء •

 شكوى هؤالء األطفال واستعطافهم لألغنياء عسى أن يرقوا هلم.  •
 .يدون املعلم استنتاجات املتعلمي املشرتكة حول كل موضوع سؤال على اللوحتوجيه: 
 يدرسون منط النص  وبنيته اللغوية  -5

 )أكتشف منط النص وأبي خصائصه (  يتعرفون على بنية منط النص - 1- 5

 .يطلب املعلم من املتعلمي بعد قراءة النص قراءة صامتة استقصاء مؤشرات النمط الغالب توجيه: 
 جييب املتعلمون عن أسئلة املعلم ويتبادلون اآلراء. توجيه: 

 و اخلطاب  ضمائر خالل  من  معاملها اتضحت قد  و .القصيدة يف  ابرزة  اخلطابّية  النربة -1
 منط أيّ  إىل  يب ث .النصّ  من الصيغ هلذه  مثِّّل .واالستفهام والنهي  األمر وصيغ  النداء 

  ؟ رتؤشّ 

 . ...ج:  

مؤشراته  حىت يؤثّر يف خماط بيه، وّظف الشاعر منط الوصف يف تبيان حالة الفقراء. استخرج  -2
 .التمثيل من النصّ  من القصيدة مع 

 . ...ج:  

 )ذكر الصفات(  منط الوصف  منطها الضمائر والصيغ 
 ( الّرافعوان    أي ها في ا)  النداء 

 ( عندكمُ ) ضمائر اخلطاب 
 ( ارمُحوا) األمر

 ( جابر ه يد   من  عندكمُ  أم ا ) االستفهام

 التوجيه 
 التوجيه 
 التوجيه 
 التوجيه 

 لك سري  
 جابر ه 

 الّصاغِّر ه 
 الطَّو ى 

 ؟ األبيات تلك  يف الواردة الّضمائر  استخرج  -3

 املخاطب. ج:  ؟ فيها الطّاغي  الّضمري ما*
 التوجيهي. ج:  ؟  الّنصّ  على الغالب  الّنمط فما*
 األمر والنهي والنداء، واالستفهام. ج:   ؟ مؤّشاته  أهمّ  هي وما*

 ؟ جمموعة  كلّ  منط واستنتج  األخرية الّثالثة واألبيات األوىل  الّثالثة  األبيات بي قارن -4

 . توجيهي، أمَّا اجملموعة الثانية هو منط وصفيمنط اجملموعة األوىل هو منط  ج:  
 :  أستنتج



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

البحر  يتعرف على  
   املتقارب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يتعرف على البحر  
 القافية 

 .االستفهام و  النداء وصيغ والّنهي األمر  أفعال  مؤشراته من  الذي الّتوجيهيّ  الّنمط من  الّنصّ •

 .الوصف مثل النص  صاحب قصدية ختدم و  ختدمه أخرى أمناط إىل الّنمط  هذا حيتاج قد  •
 

 .يدونون مع املعلم استنتاجاهتم املشرتكة على دفاترهم يف القسم اخلاص بفهم املكتوب توجيه: 
 .حبثون عن ترابط مجل النص وانسجام معانيه -6

 أحبث عن تراب مجل النص وانسجام معانيه . 
 .الضمائر وعلى من تعوديعرض األستاذ على املتعلمي جدوال  حيددون من خالله  توجيه: 

    ما الضمري الطاغي على النص؟ على من يعود ؟ هل خيدم طغيانه بناء  و اتساق  النّص ؟  •

 . ضمري املخاطبج: 

 ؟  ابنسجام النصما األسلوب الغالب فيه: اخلربّي أم اإلنشائي ؟ ما عالقة ذلك بقصدية الشاعر و  •

إنشائي، ألنه يوجه فيجب عليه توظيف النداء، واألمر والنهي واالستفهام اليت جندها يف األسلوب  ج:  
 اإلنشائي. 

 ؟  يعود من على .واحد  خماطب على خطابه  الّشاعر حصر •

 . األغنياء ج:  

 أستنتج 

 اخلطاب ى لع بعينه  أسلوب طغيان   أن  امك .بنائه  وحدة و اتساقه  مظاهر  من  نصّ  ى لع ري  ضم  غلبة

 .انسجام ه  حيّققُ 
 اكتب الشطر األول من البيت األول كتابة عروضية، ث ضع الرموز املناسبة ؟   -1

 الض لوع   منهُ  القلبُ  ودَّع   لقد  

 و ضلوع  ب منه ض              دع لقل         لقد ود   
/ /0 /0             / /0 /0      / /0/0                / /0 /0 
         لن و فع               فعولن         فعولن             فعولن     

 ماذا تالحظ   ؟   -2

 ظهور أربع تفعيالت .   -

 ماذا يسمى هذا البحر ؟  -3

                ن  ولُ عُ ف    وهو حبر من حبور الشعر العرب يتكون من أربع تفعيالت هي:    : املتقاربالبحر  -
 مكررة يف الشطرين .     -    ف  ُعوُلن       ف  ُعوُلن       ف  ُعوُلن   

 أو من ثالث تفعيالت يف كل شطرهكذا:  -

 مكررة يف الشطرين .  - ف  ُعوُلن       ف  ُعوُلن      ف  ُعوُلن      -

 هكذا:  ف  ُعوُلن      وقد أتت  -

 . أو ف ع   ف  ُعول  أو  ف  ُعوأو ف  ُعوُل  -

 ؟ هي قافية القصيدةما  -4

 :تعريفها



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤخر العنق, وهي مشتقة من قفاه, واقتفاه, وتقفَّاه مبعىن تبعه واقتفى أثره يف اللغة تعن  القافية  
 . أشهر تعريف للقافية

" هي جمموع األصوات من آخر البيت إىل أول ساكن يليه مع املتحرك الذي قبل  :اصطالحا  
 : وهي يف البيت يف آخره كاآلت  .  الساكن"  

    لوعو  
/0/0 

         عولن

 املعلم استنتاجاهتم املشرتكة على دفاترهم يف القسم اخلاص بفهم املكتوب. يدونون مع  توجيه: 
   ختامي

 استثمر معاريف 
 :  أوظف تعلمات  

 ".   نص تفسريي وصفيوكتابة   حل الوضعية اإلنطالقية املشكلة األم  حتضري الدرس الالحق "  -

 

 مرحلة اخلتام  



 

: عبد الليم بوزاين  األستاذ  الثالث : األسبوع    

التضامن اإلنسان:    الثالثاملقطع      

 املراجع  املستوى  الوسائل  الدرس  الثالث   احملتوى املعريف  امليدان 
 فهم املكتوب  

 ) نشاط قواعد الل غة (  
 الّلفظيّ  الّتوكيد

 املعنويّ  والّتوكيد
أفهم ما أقرأ  

 وأانقش  
 السبورة. 

كتاب التلميذ ص:  
58 

موسوعة اللغة العربية إلمييل   الرابعة متوسط 
 يعقوب .  

قصة اإلعراب ، أمحد  
 اخلوص .

 

 املهمات : 
 .  التوكيد يتعرف على   -

 يتعلم  إعرابه.  -

 يستطيع توظيفه يف اجلمل .   -
 املراحل  سري التعلمات ) نشاط املُعلم واملتعلم(  التقوي 

 تشخيصي 
يتذكر ما تطرق له   
سابقا / يالحظ /  
 يقارن بدرس اليوم 

 الوضعية املشكل االنطالقيَّة :  
 '' .  املمنوع من الصرف مراجعة الدرس السابق ''   -

 

مرحلة  
 االنطالق 

 
   مرحلي 

 يقرأ األمثلة  
 
 

 يفهم سياقها 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 : املالحظة واملناقشة  
 ' بتمعن لتستخلص األمثلةالكوارث مواجهة  يف  إعادة قراءة نص '

 )أ(                     :  األمثلة  

 تقديم يف فّعاال دورا األمحر واهلالل األمحر الّصليب مجعيات لعبت األسباِب األسباِب وهلذه -

  .املساعدات
 . واحدةاألمة األمة ..  -

 . الرجلضرب ضرب ..  -

 اجملد.هو هو ..  -

 احملطة قطار.يف يف ..  -
 )ب(                                  

 .املساعدات تقديم يف فّعاال دورا األمحر واهلالل األمحر الّصليب مجعّياُت لعبْت ُكلِّها األسباِب وهلذه  -
 جاء الرجل نفسه. -

 .عامتهقضينا على الغش  -

 
 

مرحلة بناء  
 التعل مات



 

 
 
 

حيلل ويناقش  
الستخراج القاعدة  

 املبتغاة    
 
 
 
 
 

يستخلص  تعريف  
   وأطرافه التوكيد

 
 
 
 

  عرابهإيستنبط  
 ونوعاه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .عينهعلي سافر هو  -

 .كالمهماسجد الرجالن  -
 .يقرأ املتعلمون اجلملتوجيه: 
 . يناقشون املعلم ويتناقشون الكتشاف الظاهرة اللغوية واالستنتاجتوجيه: 

   ؟ األسباب ماذا تالحظ على كلمة    (أ )أتمل اجلملة   -1
 . تكررت ج:      
 ؟ وظيفته  وما  للكلمة؟ التكرار هذا  نسميّ  كيف -2

 .   توكيد، وهو لتأكيد املعىنج:  

 األوىل ؟   الكلمة هل ختتلف حركة إعراب الكلمة الثّانية عنها يف  -3

   ال.ج: 
 ؟ فما إعراب هذه الكلمة -4

 توكيد. ج:      

 هل ميكن أن نعّوض هذه الكلمة مبرادف هلا ؟  -5

 ال. ج:     

 ؟  اجلملة  يف ُكّلها كلمة تعود  من على أتمل اجلملة يف األمثلة )ب(،  -6

 األسباب. ج:      

 ؟  اجلملة  معىن على تضيفه الذي  ما -7

 التبيي والصر. ج:      

 ؟  يطابقه  فيم  ؟  آبخرها ألق  الذي الضمري يعود من  على -8

 على األسباب، يف االمسية. ج:     

 "كّل"؟ ل ؟  كيف تُعُرب كلمة  -9

 . توكيد معنوي ج:      

 "كّل" ب  " عي، نفس، مجيع"   استبدل كلمة -10

 هل تالحظ فرقا ؟  -11

 ماذا تستنتج؟  -12

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 .للتوضيح فقطنموذجي العراب اإل*

 توكيد لفظي لألوىل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره .األمة :  -

 توكيد لفظي مبين على الفتح.: ضرب    -

 توكيد لفظي مبين على الفتح.هو :  -

 توكيد لفظي مبين على السكون. يف :  -

الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف ، واهلاء ضمري وعالمة رفعه توكيد معنوي مرفوع نفسه :   -
  مضاف إليه.متصل مبين على الضم يف حمل جر 

الظاهرة على آخره وهو مضاف ، واهلاء ضمري  وعالمة جره الكسرة جمرورتوكيد معنوي   عامته :  -
  مضاف إليه.يف حمل جر  الكسرمتصل مبين على 

مة الظاهرة على آخره وهو مضاف ، واهلاء ضمري الضوعالمة رفعه توكيد معنوي مرفوع  عينه :  -
  مضاف إليه.متصل مبين على الضم يف حمل جر 

ضمري متصل مبين على هما توكيد معنوي مرفوع ، وعالمة رفعه األلف ألنه ملحق باملثنى ، كال  كالهما :  -
 السكون يف حمل جل مضاف إليه.

التوكيد أو التأكيد هو تكرير الكالم لتثبيت أمر املكرر   تعريف التوكيد  :  -
 لن نرتاجع ، لن نرتاجع يف املعركة. يف نفس السامع حنو:  

 وهو نوعان: 

هو تكرار املؤكد بلفظة ، أو ما يف معناها ، أكانت  توكيد لفظي  :   - أ
 ذهب املعلم املعلم، أو ضمريا  حنو: هذه اللفظة امسا ظاهرا  

األمن .. األمن نبتغي،  حنو: جلس، أو مصدرا أنت .. أنت احنو: 
نعم .. نعم درست حنو: جنح .. جنح الطالب، أو حرفا حنو:  أو فعال  

قال هللا تعاىل: " كال سيعلمون ث كال  حنو:  درسي، أو مجلة 
 سيعلمون ". 

هو ما يرفع التوهم عن الشيء املؤكد ، ويكون    :   توكيد معنوي  - ب
جاءت  حنو: جاء زيد نفسه ،عي    :حنو أبحد األلفاظ اآلتية : نفس 

قضينا  حنو: دخل الطالب مجيعهم، عامة  حنو: هند عينها، مجيع 
رجع  حنو: هم، أمجعون جاء األساتذة كلَّ حنو:  على الغش عامته، كلَّ 

رأيت حنو: سجد الرجالن كالمها، كلتا حنو: ، كال  الفدائيون أمجعون 
 املرأتي كلتيهما. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ختامي
 معاريف استثمر 

 : إعراهبما مبيّنا املعنويّ  والّتوكيد الّلفظيّ  التوكيد بي  أمّيز   : أطبق •

 ما العبد  عون يف  اللّ  – اجملتمع  على  طيّبة  كّلها آاثره الّتضامن  –الفوائد  عظيم الفوائد  عظيم الّتربّع •

 – مجيعها الّذنوب وميحو العمر  يطيل الّناس  حوائج قضاء  يف  الّسعي – أخيه  عون  يف ذاته العبد  دام

 .للمجتمع  عدوّ  األاننّية  األاننّية 

 لسان وسيفي صارمان كالمها         ويبلغ ما ال يبلغ  السيف مزودي •

 حنن اي أخت على العهد الذي        قد رضعناه يف املهد كالان  •

 رجع الفدائيون أمجعون.  •

 جئت أان نفسي.  •

 جاء .. جاء علي .  •

 الكتاب .. الكتاب مفيد.  •

 مرحلة اخلتام  



 

: عبد الليم بوزاين  األستاذ  : الثالث األسبوع    

التضامن اإلنسان:    الثالثاملقطع      

 املستوى  الوسائل  الدرس  الثان   احملتوى املعريف  امليدان 
 إنتاج شفوي 

   
نص تفسريي  كتابة  

 وصفي

 السبورة.    تقوي اإلدماج  وضعية  
 . 46كتاب التلميذ ص:  

 الرابعة متوسط 

 

 املهمات : 
 شفوي.  مقال تفسريي إنتاج  لكفاءة  املتعلمي  اكتساب مدى  قياس -

 .  ملعاجلتها الكفاءة هذه  من التمكن نقص على الدالة املؤشرات الوقوف على   -

 .   مقاليستطيع كتابة   -
 املراحل  سري التعلمات ) نشاط املُعلم واملتعلم(  التقوي 

 تشخيصي 
يتذكر ما تطرق له  سابقا  

من أمناط / يالحظ /  
 يقارن بدرس اليوم

 الوضعية املشكل االنطالقيَّة :  
 . التفسري والجاجمراجعة منط  

مرحلة  
 االنطالق 

 
   مرحلي 

 املتعلمي جعل

 زمالئهم مع يتعاونون 

 من أعماهلم إجناز يف

 نقدهم  خالل

 ومن توجيهاهتم و

 ابلنظراء  التقييم  خالل

 

 

 : الّسياق 

 يوًما األشخاص هبؤالء تعىن مجعّية  نّظمت  اخلاّصة،  االحتياجات ذوي لألشخاص  العامليّ  اليوم  مبناسبة

 الّنشاطات يف الّتالميذ من  الفئة  هذه إدماج أبمّهّية الّشباب  لتحسيس مدرستكم يف  حتسيسيًّا  و  إعالميًّا

 يف  مؤثر  و  مقنع خطاب  حتضر إىل  حاجة يف فكنت   املوضوع،  يف كلمة  لتناول فانُتدب ت   . املدرسّية

 .الاضرين 
 : التعليمة 

 الفئة  هذه إدماج  على  العمل إىل  الاضرين خالله  من ُتوّجهُ  بتحضريه،  قمت الصوت  منزوع فيديو شريط  على

 .عالقاهتم  و مجاعاهتم ضمن
 املعاجلة: 
يف   الواردة الشبكات من  يستنسخها شبكة مالحظة  خالل  من األعمال بتقييم األستاذ يقوم  - توجيه: 
   على اليت الحظها التعلمية  الاجات حسب أفواج يف يصنف املتعلمي ث  .الشفوي ابإلنتاج  املتعلقة  و امللحق 

 البيداغوجيا على أساس  تقييمه من انطالقا  صنفها اليت  األفواج مبعاجلتها عرب يقوم و  املتعلمي نتاجات

 .الفارقية 
 

 
 

مرحلة بناء  
 التعلمات

 ختتار شبكة من شبكات التقوي الذات اليت يقرتحها عليك أستاذك لتقوي ما أجنزته. مالحظة:  



 

: عبد الليم بوزاين  األستاذ  : الثالث األسبوع    

التضامن اإلنسان:    الثالثاملقطع      

 املستوى  الوسائل  الدرس  الثان   احملتوى املعريف  امليدان 
نص تفسريي  كتابة   كتاب إنتاج  

 وصفي

 السبورة.    وضعية تقوي اإلدماج  
 . 46كتاب التلميذ ص:  

 الرابعة متوسط 

 

 

 

 املهمات : 
 . وصفي  تفسريي  نص  إنتاج  لكفاءة  املتعلمي  اكتساب مدى  قياس -

 .  ملعاجلتها الكفاءة هذه  من التمكن نقص على الدالة املؤشرات الوقوف على   -

 .   مقاليستطيع كتابة   -
 املراحل  سري التعلمات ) نشاط املُعلم واملتعلم(  التقوي 

 تشخيصي 
يتذكر ما تطرق له   

مناط /  سابقا  من أ
يالحظ / يقارن بدرس  

 اليوم 

 الوضعية املشكل االنطالقيَّة :  
 . والوصفالتفسري مراجعة منط  

مرحلة  
 االنطالق 

 
   مرحلي 

 املتعلمي جعل

 زمالئهم مع يتعاونون 

 من أعماهلم إجناز يف

 نقدهم  خالل

 ومن توجيهاهتم و

 ابلنظراء  التقييم  خالل

 

 

 : الّسياق 

 الدراسية  االحتياجات ذوي  التالميذ  مبساعدة تعىن مدرسية  مجعية  -املدرسة يف زمالئك مبعية – أنشأت

 .اإلنسانّ   يّ ري اخل  العمل هذا  إىل  زمالئكم من املزيد استقطاب قررمت ة ري قص  ة رت ف  وبعد مستواهم، لتحسن
 : التعليمة 

 -الفيديو وسيلة ابستخدام – زمالئك  ى لع تعرضه سطرا، رشع أحد  عن يقل ال منسجما موضوعا حّرر

 الماألع  يف لينخرطوا وإقناعهم فيهم التأثر ى لع والعمل املفيدة، نشاطاهتا و  اجلمعّية نشاطات لعرض

 .املدرسية اجلمعّية هلذه اخلرييّة  الّتطوعّية 
 املعاجلة: 
يقوم األستاذ بتقييم األعمال من خالل شبكة تقييم اإلنتاج الكتاب يستنسخها من الشبكات الواردة  توجيه: 

يف امللحق و املتعلقة ابإلنتاج الكتاب أو من الوثيقة املرافقة. ث يصنف املتعلمي يف أفواج حسب حاجاهتم اليت  
 إنتاجاهتم و يقوم مبعاجلتها عرب األفواج اليت صنفها حسب حاجاهتم. الحظها على  

 
 

مرحلة بناء  
 التعلمات

 ختتار شبكة من شبكات التقوي الذات اليت يقرتحها عليك أستاذك لتقوي ما أجنزته. مالحظة:  



 

 :فهم املنطوق  لضبط  شبكة

 ال نعم   املنتج  مواصفات
   . النص  بناء يف التفسري  على اعتمدت هل -
   النص.  بناء  يف  الوصف على اعتمدت هل -
   . النص يف  التفسري مؤشرات استعملت  هل -
   النص.  يف الوصف مؤشرات استعملت  هل -
   ترتيب األفكار.  على يعتمد النص أن أتكدت  هل -
   وجيها  ترتيبا مرتبة  كانت الشرح وترية هل -
   ببعض  بعضها عالقة وذات  الجم متناسبة  للتفسري املساعدة  األمناط كانت هل -
   النحوي  اجلمل تركيب  احرتام  -
   اللغوية  الضوابط  احرتام  -
   العرض  ملدة صارم  احرتام  -
   النمط  وتغري العرض تطور مع  والنربة  اجلسمية  التعابري مالءمة  -

 :الكتاب اإلنتاج  لضبط  شبكة
 ال نعم   املنتج  مواصفات

   ؟  توجيهيا خطااب  كتبت هل
   ؟  اإلنسانّ  للّتضامن املناسب املوضوع يف  كتبت هل
   ؟  أخالقّية  اجتماعّية  رسالة  نصّ  محل هل
   ؟  الّنداء أسلوب  اعتمدت هل
   ؟  املخاطب ضمائر  اعتمدت هل
   ؟  الطّلبّية  اجلمل اعتمدت هل
   ؟  الّنهي  و  األمر صيغ اعتمدت هل
   ؟  املوضوع عن متهيدايّ  وصفا عرضت هل
   ؟  الّتأثري و اإلقناع أساليب  على  معتمدا ابلّتوجيه التمهيدي  العرض أعقبت هل
   ؟  ابلّتوجيهات العمل ضرورة على ابلّتأكيد ختمت هل
   ؟  للجمل الّنحويّ  الّتكيب احرتمتُ  هل
   ؟  الّلغويّة  الّضوابط  احرتمتُ  هل
   ؟  الوقف عالمات احرتمتُ  هل
   ؟  العرض و  الكتابة معايري احرتمتُ  هل

 


