
 

 

ماملساحل
ّ
موطعّياث الخعل لٍى

ّ
الخ

عرض المشكلة األّم: وطعّيت الاهطالق
 قراءة سياؽ الوضعّية  مناقشتها  تحديد المهّمات
 االنطالؽ من الوضعّية الّتقويمّية
 الدزض جلدًم:     

 بشيل منهم ول حبلذ املىاخيت والظسوف الطبيعت لىً ، واحد أصل  مً البشس هللا خلم

 طيظميها التي شعب أو عىصس أو مىطلت ليل مدشابهت صفاث فهىان ذلً ومع معين

 الخطاب هرا خالٌ مً طىىدشفه ما هرا حيع؟ مً أفظل حيع ًىحد فهل.. باألحىاض

املظمىع

تشخيصي : 
االنصات باىتمام 

للتعّرؼ على 
موضوع الخطاب.

ماث
ّ
:ألاولى الجصئيت الىطعيت  بىاء الخعل

 (ألاولى اللساءة) الىص حظميع -

:مظمىهه وأفهم وله الخطاب ئلى أطخمع

 ؟ عسكه أو بجيظه الافخخاز له ًمىً ما شعب ًىحد هل -

وحدًثا؟ كدًما بأعساكها الافخخاز في الشعىب عليها اعخمدث التي ألاطع ما -

 .ألاطع هره مً الياجب مىكف حدد -

 .ئحابخً علل الياجب؟ مىكف مً زأًً ما -

ص -
ّ
ً" الىمظاوي  العالم مىكف لخ  ".  هسجص فسدٍز

  :الفكرة العاّمة
بيان الكاتب أّن لكّل شعٍب عاداٌت وتقاليٌد يتفاخر بها ويعتّز بها عن باقي الّشعوب. -
عىب وألاحىاض ودوز العلم في ذلً في ئثباث صّحتها أو  -

ّ
ئبساش الياجب ملفاخس الش

جفىيدها.

 الثاهيت الجصئيت الىطعيت:

 :همطه أحدد ثم الخطاب أحلل

(الجيع ذلً مً---باألحىاض الفخس: )أحب ثم الخطاب مً الجصء هرا ئلى اطخمع

:  مرحلي
 معاوي أهم ًدزن

ص ومباوي
ّ
الى

 عً ًجيب

ألاطخاذ أطئلت

األّول  ــوع :المقطع الّثاني : شعوب العالم      األسبـــــــــــ

     سا 03.     زمن اإلنجــــاز:  فهم المنطوقالميدان : 

 طّبـــال أّيـــوباألستاذ :  المحتوى المعرفي : مفاخر األجناس 

.السبورة+  68: ص المدرسي الكتاب+  المسموع النصالوسائـــــــــــــــــل التعليمّيــــــــــــة: 

األسبوع األّول:

 يستمع المتعلمون للخطاب بوعي. 

 يفهم المتعلمون الخطاب .

.والوصفيحللون الخطاب ويحددون نمط الحجاج 

األسبوع الثّاني:

يحللون بنية الخطاب. 

يحددون العالقة بين أنماط الخطاب. 

يحددون تداخل األنماط المهيكلة 
للخطاب.

األسبوع الثّالث:

 يوظفون تعّلماتهم. 

يتدرّبون على اإلنتاج الّشفوي.

education-onec-dz.blogspot.com



.ئحابخً علل باألحىاض؟ الفخس ٌعىد شمً أي ئلى  -

 .النزعت هره مً الىص صاحب مىكف حدد   -

املىكف؟ هرا بنى هيف. الىص مً ذلً بين هظسجه؟ غّير هل   -

ٌ  اطخعً   -  :لإلحابت آلاحي بالجدو

املىاكفبىاء  ألادواث املىاكف الفلساث

بالخعليل فما هحً.. الفخس باألحىاض كدًم 1

بالشسط ئذا طّىغتها.. ال غسابت في هره الدعاوي  1

ب أن حشيع.. 2 بالخعازض لىً.. الغٍس

باالطدشهاد شاهد وان املصيىن.. 2

اعخمده؟ الري الىمط ما -1

مإشساجه؟ ما -2

  :أطخيخْج 

ساث عدًدة منها: 
ّ

مط الحجاجي الري ٌعخمد على مإش
ّ
هرا الجصء مً الخطاب مً الى

ئصداز املىاكف وآلازاء وألاحيام املصحىبت بـــــ :  -1

عليل. -
ّ
الخ

سط.  -
ّ

الش

الاطدشهاد.   -

 الثالثت الجصئيت الىطعيت:

 :هييلخه أحل مً  الخطاب مً الظابم الجصء هفع ئلى اطخمع

ت السوابط مً الىثير على الحجاج همط ٌعخمد: مالحظت  منها املىطليت وبخاصت اللغٍى

ت) ( املعىٍى

ٌ  بهرا اطخعً  :بطاالسو  جلً لخىدشف املظمىع للخطاب جحليلً في الجدو

بناء المواقف األدوات المواقف الفقرات

بالتعليل فما نحن.. الفخر باألجناس قديم 1

بالشرط إذا سّوغتها.. ال غرابة في هذه الدعاوى 1

بالتعارض لكن.. الغريب أن تشيع.. 2

باالستشهاد شاهد كان المصيون.. 2

 ٌظخعين

بالجدٌو

 الىمط لخحدًد

 ٌظخيخج

 الىمط مإشساث

الحجاجي

 خطابه يهييل

 على معخمدا

الجدٌو

ا بما دّوهخه مً  وطعّيت الخخام
ً
أعد مظمىن الخطاب في حمٍل كصيرة بيىً وبين شميلً، مظخعيى

 زؤوض أكالٍم.

ً مً آلّيت 
ّ
ًخمى

لخيص. 
ّ
الخ



الّتقويم :: سير نشاطات المعّلم والمتعّلم: المراحل
وضعية 

االنطالؽ
االنطالؽ من الوضعّية الّتقويمّية:

 .الّتذكير بموضوع الخطاب
  : تشخيصي

وضعّية
بناء 

الّتعّلمات

بناء 
الّتعّلمات

الحّصة الثّانية: 
الوضعّية الجزئّية الثّانية: 

 :إسماع النّص المتطوؽ

القراءة األنموذجّية األولى: 
قراءة النّص ادلنطوق من طرف األستاذن وأثناء ذلك جيب احملافظة على التواصل البصري بينو وبُت متعّلميو، 

 مستعيًنا باآلداء واحلّس احلركّي والقرائن اللغويّة وغَت الّلغويّة )يهّيئ األستاذ الظّروف ادلثلى لالستماع.( 
  ( :أي زمن من األزمان...  العصور األخَتةمثّ جاءت استمع إىل ىذا اجلزء من اخلطاب مثّ أجب ) .
 هل حغّيرث هظسة العلم الحدًث ئلى فىسة الخفّىق العسقي؟  -1
 اذهس الحجج التي اعخمد عليها أصحابها.  -2
 ما مىكف صاحب الخطاب منها؟  -3
 ئذا ما همط الخطاب؟  -4

  :أستفيد

اعتمد الخطاب على الّنمط الحجاجي من خالل عرض مواقف اآلخرين ودحض حججهم وتفنيدىا 
معتمًدا على مسّلماتهم نفسها المبنّية على نظريّات اعلم الحديث. 

 انطالقًا من اجلدول ادلساعد، حّدد منط النّص من خالل ىذذه الفقرة.إ
استنتاج النمط   المؤّشر العبارات

 مجلة امسّية احلديث صادٌق شريٌف.العلم 
 اسم تفضيل إّن األوروبيُت ىم أفضل من غبَ َر وحضَر.

مجلة نعتّية تفاوٌت ال تدارك لو.
  :أستفيد

قد يتقاطع الّنمط الوصفي مو الّنمط الحجاجي كّلما تطّلب الخطاب ذلك. 
  :أحّدد العالقة بين أنماط الخطاب

 أستمع إىل اجلزئُت الّسابقُت من اخلطاب كّلو، مثّ أجيب: 
امأل اجلدول لتهيكل العالقات ادلتقاطعة بُت األمناط:  -1

الّنمط  طبيعة العبارة الفقرات
حجاج إصدار أحكام ال غرابة يف ىذه الّدعوى... أن تشيع ىذه الّدعوى

سرد الّسرد التارخيي األخَتة...كّل أّمةٍ كان ادلصريّون... وكان اليوناين... العصور 
 دلاذا أدخل الّنمط الّسردي يف احلجاج؟  -2

أستمع اآلن إىل ىذا اجلزء من اخلطاب، مثّ أجيب: " قد فعلها الّنمساوّي" 

الّتقويم المرحلي: 

يستمع: 

يتعّرؼ على 
وضعيات 
المخّطط 
.الحجاجي

وصفي



بناء 
الّتعّلمات 

 :أستفيد 

قد يتخّلل الّنمط الّسردي النمط الّتفسيري فيكون األّول خادًما والثّاني غالًبا. 

يحّدد العالقة 
بين الحجاج 

 والّسرد
. والوصف

وضعّية 
الختام

التي أفّضلها، أتّبع الخطوات اآلتية:  أحد شعوب العالم من أجل تناول كلمتي عن 
.  أعرف الّشعب الذي أريد احلديث عنو -1
 . تارخيو وجغرافيّتو وتطّورهأذكر  -2
 تفصيلو.  أبُّت سبب -3

من أجل تناول كلميت ألعّقب على زمالئي عدما تناولوا كلمتهم يف ادلووع أتّبع اخلطوات اآلتية: 
 أخّلص موقف زمالئي.  -1
أبُّت تأييدي أو رفضي ذلم.  -2
 أعّلل موقفي.  -3

الّتقويم 
  ختاميال

الّتقويم :: والمتعّلمسير نشاطات المعّلم : المراحل
وضعية 

االنطالؽ
االنطالؽ من الوضعّية الّتقويمّية:

 .الّتذكير بموضوع الخطاب
  : تشخيصي

وضعّية
بناء 

الّتعّلمات

الحّصة الثّالثة: 
الوضعّية الجزئّية الثّالثة: 

 :إسماع النّص المتطوؽ

 القراءة األنموذجّية األولى: 
ادلنطوق من طرف األستاذن وأثناء ذلك جيب احملافظة على التواصل البصري بينو وبُت متعّلميو، قراءة النّص 

القرائن اللغويّة وغَت الّلغويّة )يهّيئ األستاذ الظّروف ادلثلى لالستماع.( عيًنا باآلداء واحلّس احلركّي و مست
  :يوظّفون تعّلماتهم

 إىل اخلطاب كّلو من جديد ألىيكلو وفق اجلدولُت اآلتيُت:  أستمع
 01جدول رقم : 

مواقف الفخر باألجناس قديًما ما زال سائر المفعول في العصر الحديث.
مواقفىذا المعتقد أساسو خرافي وإن ألبس ثوب العلم.

مواقف إّن ممّيزات كّل شعٍب ونقائصو ليست محصورًة عليو فقط. 
  02جدول رقم :

الّتقويم المرحلي: 

يستمع: 

يوّظف تعّلماتو.



 ماذا ديّثل كّل واحٍد منهما؟  -1
 أربط العالقة بينهما.  -2
 خّلص اخلطاب واصًفا طريقة ىيكلتو من خالل ادلواقف ادلوجودة يف اخلطاب وإبداء الرّأي.  -3

 

 سرد الحديث عن المصريين واألوروبيين واليونانيين الحاليين. 
 وصف الحديث عن أىمّية وصدقّية العلم.

.  حجاج تفنيد الموقف العلمي بموقٍف علميٍّ

وضعّية 
 الختام

 
 
 
 
 

 يتدرّبون على اإلنتاج الّشفوي وتعّلم اإلنتاج:
 يعيدون بناء نّص الخطاب من خالل: 

 تلخيص فكرتو.  -1
 حتديد العناصر األساسّية اليت جاء هبا يف الّتحليل والّتعليل.  -2
 حتديد األمناط اليت استعملها.  -3

 و ذلك من أجل: 
 عرض فقرة مبنّية على موقف صاحب اخلطاب.  -1
 عرض ادلوقف ادلؤيّد أو ادلعارض.  -2

الّتقويم 
  ختاميال
 

ينقد نقًدا بّناًء 
  وممنهًجا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (أحمد أمين) من معتقدات الهنود المحتوى المعرفي:  الميدان: فهم المكتوب قراءة ودراسة نص شعوب العالمالمقطع الّتعليمي: 
 المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّدة: ساعة واحدة 777الكتاب المدرسي ص  –الوسائل الّتعليمّية: دليل األستاذ 

 أيّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبػػاذ: طبّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال ػػػػػاألستػػػػػػػػػػػػػػػػػ الوضعّيات الّتعليمّية
يدرسون نمط النّص  -5يفهمون معاني الّنّص وفكره.  -4يكتسبون الّرصيد المعجمي.  -3يفهمون مدلولو.  -2يقرؤون الّنص.   -1

 يبحثون عن ترابط جمل النّص وانسجام معانيو. -7يتعّرفون على بنية نمط النّص.  -6وبنيتو الّلغويّة. 

 الّتقويم: سير نشاطات المعّلم والمتعّلم: المراحل:
وضعية 

 االنطالؽ
 االنطالؽ من الوضعّية التعلمّية: 

 تكون قد اليت والطقوس العادات بعض ديتلكون أّّنم ُيالحظ ولذلك اذلنود، هبا يؤمن اليت وادلعتقدات الديانات تتعدد
 .النص ىذا خالل من الغريبة ادلعتقدات تلك نكتشف تعالوا.. العامل دول لباقي بالنسبة غريبة

 تشخيصي

 وضعية
بناء 

 الّتعّلمات

 :يقرأون الّنّص 
  وقراءة النّص قراءًة صامتًة.  70القراءة الّصامتة البصريّة للنّص: دعوة ادلتعّلمُت إىل فتح الكتاب ص 

  :يفهمون مدلول النّص 

 يعتقدون تناسخ؟ مب يعتقد اذلنود/  .باإلعجاب ألنفسهم واالعتداد هبا، واالزدراء بغَتىم؟ كيف وصف الكاتب اذلنود
 األرواح ومواضع اجلزاء من اجلّنة والنّار وتعّلق الّنفس بادلاّدة.

  :الفكرة العامة 

 ، وأثرىا على نظرتهم الّروحّية.بيان الكاتب معتقدات الهنود
  .القراءة النموذجّية: توزّع فجائيًّا على المتعلمين لتعويدىم التابعة 

 :يفهمون معاني النّص 
  :الفقرة األولى 

 .{ قراءة الفقرات قراءة نقديّة سليمًة. الّشرائع...  }وصف البَتوين
  :يكتسبون الّرصيد المعجمي 

  .ادلعتقد: الّنحلة//    االحتقار: االزدراء//    عامل الفلك واجلغرافيا: البَتوين
األخرى اليت تطّرق ما األشياء  .وصفهم باالفتخار واالعتداد بالّنفس وازدراء غَتىم؟ مب وصف البَتوين اذلنود؟ ما رأيك

  معتقدات اذلنود وفلسفتهم...؟ إليها البَتوين يف وصفو
 الفكرة األساسّية األولى:

 وصف البيروني الهنود بحّب الّنفس واالزدراء بالغير مشيًرا إلى معتقداتهم الّدينّية وإيمانهم بالحياة بعد الموت. 
  :الفقرة الثانية 

 { قراءة الفقرات قراءات فردية سليمة. فيما ىو أرقى.....  غَت أّن ىناك} 
  :يكتسبون الّرصيد المعجمّي   

  انتقال األرواح من أجساٍم إىل أخرى بعد ادلوت: //تناسخ األرواح صار بالًيا: //َخِلقَ   ينتسب إليو ويدين بو: ينتحلو

يقرأون 
 النصّ 

 
يفهمون 
 مدلولو.

 
 
 
 
 
 

يكتسبون 
الّرصيد 

 المعجمي.
يفهمون 

 معاني
النّص 
 وفكره.

 
 
 
 
 
 
 
 



األرواح ال دتوت وال تفٌت وىي ؟ هنودماذا يعٍت تناسخ األرواح لل. تناسخ األرواح؟ ما ادلسألة اليت أشار إليها البَتوين
لًتتقي الّنفس يف الكمال حىت يتحّقق شوقها وعلمها مبا مل تعلم ؟ اح حسب عقيدة اذلنوداألرو دلاذا تتناسخ  .أديّة

ىو  ما عالقة التّناسخ بالّثواب والعقاب؟ .إىل بدٍن آخر؟ إىل أين تذىب األرواح بعد ادلوت واستيفاؤىا شرف ذاهتا ...
   الّتمييز بُت احلسن والسّيئ من األرواح مثل اجلنة والّنار اليت دتّيز بُت احملسن وادلسيئ. 

 :الفكرة األساسّية الثّانية 

 بيان الكاتب معنى الّتناسخ عند الهنود وأىميّتو مستشهًدا بحججهم.
 القيمة الّتربويّة: 

الغّي فمن يكفر بالطّاغوت ويؤمن باهلل فقد استمسك  ال إكراه في الّدين قد تبّين الّرشد من﴿قال اهلل تعالى: 
 [256]البقرة  ﴾بالعروة الوثقى ال انفصام لها واهلل سميٌع عليمٌ 

  :أكتشف نمط النّص وأبّين خصائصو 

ما األسلوب الغالب على المقال. وقد جاء على شكل تقرير إخبارّي. إلى أّي جنٍس أدبّي ينتمي الخطاب؟ 
حّدد الّنمط الغالب غلب على الخطاب األسلوب الخبري ]ووصف البيروني الهنود...[ الخطاب، استشهد؟ 

. وّظف الكاتب بعًضا من يغلب على الخطاب الّنمط الّتفسيري، تخّللو بعض الوصفعلى الخطاب؟ 
 هولةك إلى شباب، إلى طفولة المقابلة ]من ]الماّدة واألرواح: طباؽ إيجاب[المحّسنات البديعّية، اذكر منها 

لغة الخطاب موحية قويٌّة حيث وّظف ما رأيك في لغة الخطاب؟ ىل ىي مباشرة أم موحية؟ شيخوخة[  إلى
. وّظف الكاتب بعًضا من الّصور البيانّية، الكاتب مصطلحات وحّية كالّتناسخ والّروح والمادة والمعتقدات...

 استعارة العبارة ىذه وفي. خلق إذا للباسا البدن يستبدل كما بدن، إلى بدن من تنتقل ]ولكنهااذكر منها. 
وّظف الكاتب في ىذه العبارة  ".يستبدل" لوازمو بأحد إليو ورمز اإلنسان) بو المشبو حذؼ حيث أيضا مكنية

 تشبيًها واستعارًة.[
  :أستنتُج 

تنوّع نمط النّص بين الّتفسير والوصف، وقد غلب الّتفسير الذي خدمو الوصف. إّن اعتماد ىذين الّنمطين 
 يخدمان قصديّة البيروني المتمثّلة في الّتعريف الموضوعي والحيادي للفكرة التي أراد إبرازىا. 

 
  :يبحثون عن ترابط الجمل وانسجام معاني النّص 

ماذا حّققت بالّنسبة لبناء الّنّص  وقد[ -شرح  –غَت  -]وصف ابتدأت هبا كّل فقرةٍ استخرج الكلمات التب 
 وانسجام فكره؟ صّنفها. روابط منطقّية ربطت بُت األفكار وأفادت الّتهليل واالنتقال بُت األحكام. 

  :أستنتُج 

 لكّل نصٍّ روابٌط تحم ربط فقراتو فتعمل على اّتساقو وانسجامو وتقوية بنائو. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يدرسون 
نمط النّص 
ويكتشفون 

بنيتو 
 اللغويّة.

 
 
 
 
 

يبحثون 
عن ترابط 

جمل 
النّص 

وانسجام 
 معانيو.

 

وضعّية 
 الختام

  :أقّوم مكتسباتي 
 منطها مبيّ ًنا مؤّشراتو مع الّتمثيل.عد إىل الفقرة األوىل وحّدد  -

 

التقويم 
 الختامي: 



 الجملة الواقعة مفعوالً بوالمحتوى المعرفي:  الميدان: فهم المكتوب قواعد الّلغة شعوب العالمالمقطع الّتعليمي: 
 المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّدة: ساعة واحدة 72الكتاب المدرسي ص  –الوسائل الّتعليمّية: دليل األستاذ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبػاذ: طبّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال أيّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألستػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الوضعّيات الّتعليمّية
 ينجزون الّتمارين لتعميق الفهم. -4يتمّكنون من إعرابو مفرًدا وجملًة.   -3يمّيزون بين أنواعو.  -2. المفعول بويعرفون معنى   -1

 الّتقويم: سير نشاطات المعّلم والمتعّلم: المراحل:
وضعية 

 االنطالؽ
 االنطالؽ من الوضعّية التعلمّية: 

 :التالتُت اجلملتُت الحظوا: أهتّيأ
 .التفاحة عمر أكل -1
 .التفاحة يأكل لو عمر يود -2
 تالحظون؟ ماذا. اجلملتُت عناصر حددوا: س

 تشخيصي

وضعية 
بناء 

 الّتعّلمات

 :األمثلة 
 إّن اإلخالص شعار إديان ادلسلمُت.قال البَتوين:  -1
  يؤمن اذلنود بتناسخ األرواح. وقال أيًضا:  -2
 أْن تصل إىل الكمال. تطلب الّنفس  -3
 لو تصُل إىل الكمال. توّد الّنفس  -4
 تتناسُخ.يظّن اذلنود األرواَح  -5

  :المالحظة والمناقشة 

مب نسّمي عنصر . يؤمن اذلنود بتناسخ األرواح؟ وماذا قال أيًضا. إّن اإلخالص شعار ادلسلمُت؟ ماذا قال البَتوين
ما نوع اجلملة يف جاء مجلًة. ؟ كيف جاء ادلفعول بو يف ىذه احلالة. بومفعوالً ؟ اجلملة الذي يكون جوابًا للّسؤال ماذا

مجلة مقول كيف نسّمي اجلملة اليت تأيت بعد أفعال القول؟ مجلة فعلّية.   ؟02ويف ادلثال  مجلة منسوخة.؟ 01ادلثال 
إىل الكمال[ ]لو ]أن تصل ؟ 04و  03حّدد ادلفعول بو يف ادلثالُت  يف زلل نصب مفعوٍل بو.كيف تعرب؟ القول.  

ىل ديكن مصدريّة أو مصدرًا مؤّواًل. كيف نسّمي اجلملة اليت تبتدأ ب أْن؟ مجلة.  كيف جاء؟ تصل إىل الكمال[.  
]مفعوالً بو[. الحظ ادلثال األخَت، أعرب كلمَة األرواح. . [تطلب الّنفس الكمال]حّولو نعم. حتويلو إىل كلمة مفردة؟ 
تتناسخ ذلك مفعوالً بو أي الفعل ظّن ينصب مفعولُت.  ماذا تستنتج؟ تتناسخ.  اذلنود األرواح؟نطرح الّسؤال ماذا يظّن 

 جاء مجلًة فعلّيةكيف جاء ادلفعول بو الثّاين؟ 
 أستنتج: 

 فعلّيًة أو اسمّيًة في الحاالت اآلتية:  يرد المفعول بو جملةً 
 إذا كان مقول القول مثل: قال محّمٌد: العلم نوٌر.  -
 مصدرًا مؤّوالً بأْن أو لو المصدريتين وفعلهما مضارع مثل: اإلحساُن أْن تعبَد اهلل.إذا كان  -
 إذا كان مفعوالً بو ثاٍن لظّن أو إحدى أخواتها مثل: ظّن األب ابَنو يراجُع دروَسو.  -
  .تكون الجملة الواقعة مفعوالً بو في محّل نصٍب دائًما 

 

 
 
 
 

يناقش 
ويبدي 

 رأيو.
 
 
 
 
 
 
 

يحّلل 
 ويعرؼ

المفعول 
 .بو
 

يصّنف 
أنواع 

المفعول 
  بو



وضعّية 
 الختام

 مّيز مّما يأتي جملة المفعول بو، مبيّػًنا نوعها:  -1

  ﴾ونادى نوٌح ابَنو وكان في معزٍل يا بنّي اركب معنا وال تكن من الكافرين.﴿قال اهلل تعالى: 
 استخرج جملة المفعول بو.  -
 أعربها. -
  :تعّلمايت أوّظف
 .قريب العيد أن   علمت: التالية اجلملة أعربوا

 ضمَت والتاء وخرب مبتدأ أصلهما مفعولُت ينصب وىو الفاعل بتاء التصالو السكون على مبٍت ماض فعل: علمت
 .فاعل رفع زلل يف الضم على مبٍت متصل

 .وتوكيد ومصدر نصب حرف: أن  
 .الفتحة نصبو وعالمة منصوب أن   اسم: العيد
 .الضمة رفعو وعالمة مرفوع أن خرب: قريب

 .ادلفعولُت مسد سد نصب زلل يف( قريب العيد أن) ادلؤول وادلصدر
  :يلي ما أعربوا

 .تساعدني أن أرجو  -1
 مستًت ضمَت الفاعل     و. الثقل ظهورىا من منع آخره على ادلقدرة الضمة رفعو وعالمة مرفوع مضارع فعل: أرجو
 .أنا تقديره وجوبا

 .واستقبال ومصدر نصب حرف: أن
 والنون أنت تقديره وجوبا مستًت ضمَت والفاعل الفتحة، نصبو وعالمة بأن منصوب مضارع فعل تساعد: تساعدين

 للفعل بو مفعول نصب زلل يف السكون على مبٍت متصل ضمَت ادلتكلم وياء اإلعراب، من ذلا زلل ال الوقاية نون
 .أرجو للفعل بو مفعول نصب زلل يف( تساعدين أن) ادلؤول وادلصدر تساعد،

 يكون الصريح ادلصدر إعراب يكون وكما صريح مبصدر أعّوضو اإلعراب من ادلؤول ادلصدر زلل أعرف لكي: تنبيو
 .ادلؤول ادلصدر إعراب

 .سارقا ليس التاجر حسبت -2
 ضمَت والتاء وخرب مبتدأ أصلهما مفعولُت ينصب وىو الفاعل بتاء التصالو السكون على مبٍت ماض فعل: حسبت
 .فاعل رفع زلل يف الضم على مبٍت متصل
 .الفتحة نصبو وعالمة منصوب حسب للفعل أول بو مفعول: التاجر

 .ىو تقديره جوازا مستًت ضمَت وامسو الفتح على مبٍت ناقص ماض فعل: ليس
 ثان بو مفعول نصب زلل يف( سارقا ليس) ادلنسوخة االمسية واجلملة الفتحة نصبو وعالمة منصوب ليس خرب: سارقا
 .حسب للفعل
 ..منسوخة امسية مجلة ىنا وىو مجلة يكون الثاين ادلفعول بينما مجلة ليس األول ادلفعول: تنبيو

التقويم 
الختامي: 

ينجز 
تمارينو 
ويعّمق 
 فهمو.

  



 .الوصفالمحتوى المعرفي: كتابة مقال يغلب عليو نمط  الميدان: إنتاج المكتوب مقطع الّتعليمي: شعوب العالمال
 المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّدة: ثالث ساعات 85-79-73الكتاب المدرسي ص  –الوسائل الّتعليمّية: دليل األستاذ 

 طبّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال أيّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبػػػػػػاذ: ػػػػػاألستػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الوضعّيات الّتعليمّية
 األسبوع الثّالث: األسبوع الثّاني: األسبوع األّول:

 يختارون النمط الغالب.  -
 يحّددون الموضوع. -
 يجمعون الموارد المعرفّية. -

 ليكتبوا على منوالو.يستثمرون النّص  -
 يصّممون مخّطط إنتاجهم. -

يتدرّبون على اإلنتاج  -
 الكتابي.

 شبكة لضبط اإلنتاج الكتابي. -

 الّتقويم: سير نشاطات المعّلم والمتعّلم: المراحل:
وضعية 

 االنطالؽ
 االنطالؽ من الوضعّية التعلمّية: 

 نكتب الذي ادلوضوع يالئم منط اختيار من البد واإلرشاد العرض غرض عليو يغلب وصفي نص لكتابة
 (واإلرشاد العرض) غرض على حيتوي وصفي  نص كتابة طريقة نكتشف تعالوا.. فيو

 تشخيصي

وضعية 
بناء 

 الّتعّلمات

  :الحّصة األولى 
  :الوضعّية الجزئّية األولى 

  :يختارون الّنمط ويكتسبون الّرصيد المعجمّي 

األسئلة تتعّلق باألمناط اليت سبق أن تعرّفوا عليها يف حصص فهم ادلنطوق وادلكتوب، يقوم األستاذ بطرح رلموعة من 
 مع ختّلل منٍط آخر خيدمو.  الوصفاٍل يغلب عليو قوينّبههم إىل أّّنم بصدد اإلعداد لكتابة م

، أنتِق األمناط اآلتية مربّرًا اختيارك:   من أجل كتابة مقاٍل حجاجيٍّ
 الّتفسيرمع الوصف  الّسرد مع الوصف التفسير مع الحجاج الحوار مع الّتوجيو

 ىو الدقّة في الّتصوير عن طريق الّنعوت واألحوال والمحّسنات البديعّية والّصور  :الّنمط الوصفي
 البيانّية.

  :ىو طرح فكرٍة وإتباعها بشرٍح وتحليٍل عن ريق األمثلة والّشواىد والّروابط المنطقّية الّنمط الّتفسيرّي 

 من بُت العناصر القائمة اآلتية حّدد موضوع مقالك واذكر سبب اختيارك لو. } حيّددون ادلوضوع {. 
 الّتبادل الثّقافي بين الّشعوب الهويّة الوطنّية والتفّتح على العالم التعّرؼ على الّشعوب

 مساندة الّشعوب المستعمرة مناىضة العنصريّة حّق الّشعوب في تقرير المصير
  :يجمعون مواردىم المعرفّية 

 اإللكًتونية؟ ادلواقع يف البحث عملية تنظيم كيفية
 (احلجاجي التفسَتي النمط يوافق) البحث موضوع حتديد -1
 .ادلوضوع+  البحث زلّرك اختيار -2
 .للموضوعي أقرهبا رواختيا البحث نتائج تفحص -3
 .النتائج خالل من البحث عناصر حتديد -4
+  الفوج يف زمالئي مبساعدة معلومايت وأصفي أنتقي مث ادلوضوع، عناصر حسب وترتيبها ادلعلومات تصنيف -5

 مرحلي: 
 
 

يناقش 
ويبدي 

 رأيو.
 
 

يحّددون 
 الموضوع.
يجمعون 
الموارد 

 المعرفّية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 .األستاذ توجيهات
 .فوج كل مع بالعملية ويقوم باإلنترنت الموصول الحاسوب جهاز األستاذ يحضر: مالحظة

 :اختياري جدول شكل على وتقدم عليها االطالع حيبون اليت النصوص حول التالميذ إىل السؤال يوجو
 في الكتاب المدرسي[ 73]الجدول ص 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ؼ يتعرّ 
على 

الّروابط 
الّلغويّة 

للّتفسير 
 .والوصف

 
 
 
 
 
 
 
 

وضعّية 
 الختام

  
بناء مقالكم من مصادر مناسبة ) بعد حتديدكم دلوضوع ادلقال ومنط الكتابة أمجعوا ادلوارد ادلعرفّية اليت ستساىم يف 

 حجج، شواىد، كتب، مواقع إلكًتونّية...(
 

التقويم 
 الختامي:

ينجز 
تمارينو 
ويعّمق 
 فهمو.

 الّتقويم: سير نشاطات المعّلم والمتعّلم: المراحل:
وضعية 

 االنطالؽ
 االنطالؽ من الوضعّية التعلمّية: 

 .الوصف والّتفسيرالّتذكير بمؤّشرات األنماط 
 شخيصيت

وضعية 
بناء 

 الّتعّلمات

  :الحّصة الثانية 
  :الوضعّية الجزئّية الثّانية 

  :يستثمرون النّص ليكتبوا على منوالو 

 يعرض األستاذ على ادلتعّلمُت نصًّا ليستثمروه يف استنتاجاهتم. 
معلومات من اجلغرافيا  –من أجل كتابة نصٍّ يعّرف بشعوب العامل علّي االعتماد يف كتابيت على: الّسرد والوصف 

 إبراز القيم اإلنسانّية )الّسالم، الّتعارف، احًتام اآلخر..( –واجلغرافيا البشريّة 
  أكتشف مؤّشرات أدب الّرحلة وأذكر أمثلًة عنها من الّنّص.

 
 
 

 مرحلي: 
 

 يستمع 
 

يحّدد 
وضعيات 

 القّصة. 
 
 

يمأل 
الجدول 

مؤّشرات 

 الحجاج

 استعمال لغة األرقام.

طرح قضّية واتباعها 
بشرح وتفسَت غالًبا عن 

 طريق الوصف.
استعمال األسلوب 

 ادلباشر وادلوضوعّية

 

استعمال األمثلة 
والّشواىد من أجل 

 الّشرح

الّروابط ادلنطقّية 
 الّتعليلّية واالستنتاجّية.

 



 طبيعة المؤّشرات: القرائن الّلغويّة:
 اعتماد الّسرد الواقعي.

 التّتابع الّزمني لألحداث.
 بذكر األماكن ووصفها بالّتفصيل. االىتمام

 اعتماد أفعال الماضي المسند إلى ضمير المتكّلم.
 إظهار الحّيز الّزماني والمكاني.
 إبراز قيم االحترام للّشعوب.

 سرديّة
 سرديّة

 سرديّة وصفّية.
 سرديّة

 سرديّة وصفّية.
  إعالمّية.

ويتعّرؼ 
على 

وضعيات 
المخّطط 
الّسردي 
 .الوصفي

 

وضعّية 
 الختام

  :يصّممون مخّطط إنتاجهم 

 . الوصفّيةانتق من مكتبتك ادلنزلّية نصًّا حجاجيًّا، خّلصو مثّ حّلل بنيتو 

التقويم 
 الختامي: 

 الّتقويم: سير نشاطات المعّلم والمتعّلم: المراحل:
وضعية 

 االنطالؽ
 االنطالؽ من الوضعّية التعلمّية: 

 .الّتذكير بمراحل بناء مقال وصفي تفسيري
 تشخيصي

وضعية 
بناء 

 الّتعّلمات

  :الحّصة الثالثة 
  :الوضعّية الجزئّية الثّالثة 
 :يتدرّبون على اإلنتاج الكتابي  

ينّظم األستاذ جلوس ادلتعّلمُت عرب أفواج يبُّت مدى تطّور الّشخصّية مع تسلسل األحداث، ويدعوىم إىل  -
 االستماع إىل أعمال أعضاء الفوج ليّقيموه وفق شبكة لضبط اإلنتاج الكتايب. 

لى تناقش األعمال ضمن األفواج لتقييمو واستخالص عمل مشًتك باسم كّل فوٍج، يعرض كّل فوٍج عملو ع -
 ادلتعّلمُت. 

 يتّم اختيار أحسن عمٍل.   -

 مرحلي: 
 يستمع
يمأل 

الجدول 
ويتعّرؼ 

على 
وضعيات 
المخّطط 

 الحجاجي.

وضعّية 
 الختام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :شبكة ضبط اإلنتاج الكتابي 
 ال نعم مواصفات المنتج:

    يتعّلق ادلوضوع ادلوصوف بادلناطق وادلدن.
   يتعّلق نوع النّص بأدب الّرحلة.

   احًتام التسلسل الّزمٍت يف النّص ادلنتج. 
   مناسبة الّضمَت ادلوّظف مع أدب الّرحلة. 

   احًتام الّضوابط الّلغويّة )معجًما وصرفًا وتركيًبا(
   الّتعبَت عن ادلشاعر واألحاسيس ادلناسبة

 
 

 

التقويم 
الختامي: 

ينجز 
تمارينو 
ويعّمق 
 فهمو.

 



 الّشعب الياباني )أنيس محمد منصور(المحتوى المعرفي:   الميدان: فهم المكتوب قراءة ودراسة نص العالمشعوب المقطع الّتعليمي: 
 المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّدة: ساعة واحدة 77-76الكتاب المدرسي ص  –الوسائل الّتعليمّية: دليل األستاذ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوباألستػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذ: طبّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال أيّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الوضعّيات الّتعليمّية
يدرسون نمط النّص وبنيتو  -5اني الّنّص وفكره. يفهمون مع -4يكتسبون الّرصيد المعجمي.  -3يفهمون مدلولو.  -2يقرؤون الّنص.   -1

 يبحثون عن ترابط جمل النّص وانسجام معانيو. -7يتعّرفون على بنية نمط النّص.  -6الّلغويّة. 

 الّتقويم: سير نشاطات المعّلم والمتعّلم: المراحل:
وضعية 

 االنطالؽ
 االنطالؽ من الوضعّية التعلمّية: 

  .الّتذكَت مبؤّشرات األمناط 
  لديك صديق دائًما ما يتحّدث عن فخامة وعظمة الّشعب الياباين، وأىّم ممّيزاتو، فقّررت أن تقرأ شيًئا عن

 اليابانيُت. إليك الّسند اآليت، سيفي لك بالغرض. 

 تشخيصي

وضعية 
بناء 

 الّتعّلمات

 :يقرأون الّنّص 
  وقراءة النّص قراءًة صامتًة.  76القراءة الّصامتة البصريّة للنّص: دعوة ادلتعّلمُت إىل فتح الكتاب ص 

  :يفهمون مدلول النّص 

يف األكل ما مّيزات اليابانيُت؟  .يف آسيا؟ أين تقع اليابان عرّفنا بالّشعب الياباين وممّيزاتو.؟ ما الفكرة اليت طرحها الكاتب 
  .والعادات والّتقاليد، أىّم شيٍء الّنظام.واللّباس 

  :الفكرة العامة 

  ممّيزات الّشعب الياباني دون بقّية الّشعوب، وإعجابو بما رآه.بيان الكاتب 
  .القراءة النموذجّية: توزّع فجائيًّا على المتعلمين لتعويدىم التابعة 

 :يفهمون معاني النّص 

يابانّية مكّونة مفردتُت جي مبعٌت فنّان و شا مبعٌت إنسان وتطلق على الفتيات الذين كلمة اجليشا:    عاصمة اليابان.: طوكيو
   جيدن الغناء وادلسرح واالستعراض.

تقع يف قارة آسيا يطلق عليها بلد األقزام ألّن أغلب ؟ أين تقع اليابان؟ ما االسم الذي يطلق عليها؟ كم يبلغ عدد سّكاّنا
الّضحك بال حساب ؟ وّضح بعض عادات اليابانيُت. عدد سّكاّنا أكثر من مئة مليون نسمةسّكاّنا قصار القامة، ويبلغ 

عرّب الكاتب عن عاطفة إعجاٍب وإكباٍر لليابانيُت،  واألكل بال حساب، األكل على احلصَت والكاتب معجٌب ومستغرٌب.
  الد الّذوق واألدب... وداًعا يا بالد الّشمس...ال تزال طوكيو أمجل مدينة... وداًعا يا ب؟ "حّدد العبارات الّدالة على ذلك

وداًعا يا بالٌد تأكل الّسمك النيئ... بلد االحنناء الذي لو أّول وليس لو آخر... حّدد العبارات الّدالة على الّسخرية وادلرح؟ 
، وأنا أراه كذلك ألّّنا خرجت من بالعمالق خيطو إىل الوراء ليقفز إىل األمام؟ ؟ ىل تراه كذلكمب شّبو الكاتب اليابانيُت اليوم

    احلرب العادلّية زلّطمًة ولكّنها عادت بعد عشرين سنٍة أكرب قّوٍة اقتصاديّة يف العامل...
 :يدرسون الّنمط الغالب على النّص وبنيتو الّلغويّة 

على األرض ديشي يف الّزحام، ضئيل احلجم، يأكل يف أطباق صغَتة، يقعد ؟ قّدم الكاتب أوصافًا للّشعب الياباين، استخرجها
ما الفكرة  الّنمط الوصفي لكثرة الّصفات واألحوال.؟ ما منط الّنص الذي تشَته إليو ىذه األوصاف، عّلل .أناس طوال القامة

كان حيمل فكرة أّّنم قصار ؟  اليت كان حيملها الكاتب عن اليابانيُت؟ ىل ىي سلبّية أم إجيابّية؟ ىل تغَّتت فكرتو؟ وّضح

يقرأون 
 النصّ 

 
يفهمون 
 مدلولو.

 
 
 
 
 

يكتسبون 
الّرصيد 

 المعجمي.
 

يفهمون 
معاني 
النّص 
 وفكره.

 
 

يدرسون 
نمط النّص 
ويكتشفون 

بنيتو 
 اللغويّة.



معامل  دافع الكاتب عن أفكاره اجلديدة مستخدًما شواىد واقعّية، أبرزىا؟ امة وضئيلُت، سلبّية، لكّنها تغَّتت دلّا زار اليابان.الق
 إىل أّي منٍط تشَت تارخيّية مثل أعلى برج يف العامل ومعامل اقتصاديّة كاحملطّات وادلصانع، ومعامل اجتماعّية كتعداد الّسّكان.

  مط احلجاجي.النّ  ؟ىذه احلجج
  :يبحثون عن ترابط الجمل وانسجام معاني النّص 

. امتاز اخلطاب داللة على دعوة الكاتب للتعّرف على الّشعب الياباينوّظف الكاتب ضمَت ادلخاطب "أنت" ما داللتو؟ 
. وّظف وممّيزاتو ىو إعجاب الكاتب وإكباره للّشعب الياباينبعنصر التجّدد واإلثارة، ما الذي أكسبو ىاتُت الصفتُت؟ 

 حروف اجلّر والعطف، أمساء الّشرط.. الكاتب رلموعة من الّروابط اليت حّققت اّتساق النّص، استخرج مع الّتمثيل. 

 
يبحثون 

عن ترابط 
جمل 
النّص 

وانسجام 
 معانيو.

 
وضعّية 
 الختام

 أقّوم مكتسباتي : 
 

 عد إىل الفقرة األوىل وحّدد منطها مع الّتعليل. -
 على صوٍر بيانّية استخرج ثالثًا منها اشرحها وبُّت سّر مجاذلا. اخلطاب اشتمل  -
 بعض اإلشارات اإلنشائّية استخرجها وحّدد صيغتها مبيّ ًنا الغرض البالغي منها. ورد يف اخلطاب -

التقويم 
الختامي: 

ينجز 
تمارينو 
ويعّمق 
 فهمو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجملة الواقعة نعًتا المحتوى المعرفي: الميدان: فهم المكتوب قواعد الّلغة شعوب العالم المقطع الّتعليمي:
 المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّدة: ساعة واحدة 78الكتاب المدرسي ص  –الوسائل الّتعليمّية: دليل األستاذ 

 ػػػػػػػػػػػػػال أيّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبػػػػػػػاذ: طبّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألستػػػػػػػػػػػػ الوضعّيات الّتعليمّية
 قينجزون الّتمارين لتعمي -5. يعربونو إعرابًا سليًما -4. أنواعويمّيزون بين  -3. أنواعويتعّرفون على  -2. يعرفون معنى الّنعت  -1

 الفهم.  
 الّتقويم: سير نشاطات المعّلم والمتعّلم: المراحل:

وضعية 
 االنطالؽ

 االنطالؽ من الوضعّية التعلمّية: 
  اكتب وصًفا دقيًقا عن منظٍر طبيعيٍّ رقك رؤيتو. -

 تشخيصي

وضعية 
بناء 

 الّتعّلمات

 :األمثلة 
 بالٌد صغيرٌة.كنت أتصّور أّن اليابان  -1
 ليلها منيٌر.ال تزال طوكيو أجمل مدينٍة  -2
 فوؽ رؤوس الّناس.تكاد تسقط تفرغ ما فيها من فناجين  -3
 ال تعرؼ اإلنجليزيّة.يا بالًدا  -4

  :المالحظة والمناقشة 

تأّمل ادلثال . كلمة مفردة؟  كيف جاء الّنعت بالدٌ ؟ أين موصوفها .صفة؟ كلمة صغَتة عالم دّلتالحظ ادلثال األّول  
على وصف لكلمة عالم دّلت؟  .امسّية مكّونة من مبتدأ وخرب؟ ما نوع اجلملة .مدينة؟ الثّاين، ما ىي اليت ليلها منَت

مجلًة امسّيًة. كيف جاء الّنعت يف ىذا ادلثال؟ نكرة.  كيف جاءت كلمة مدينة من حيث الّتعريف والتّنكَت؟ مدينة.  
كيف جاء ادلوصوف قبلها؟ على صفة دلوصوٍف قبلها.  ؟ تأّمل ادلثالُت الثّالث والرّابع، اجلملتُت ادللونتُت، عالم دلّتا

 مجلة فعلّية. ماذا تستنتج؟ إذن كيف جاء الّنعت يف ىذين ادلثالُت؟ ا كالمها نكرة. فناجُت وبالدً 
  :أستفيد 

 تابُع يأتي ليصف منعوتو أو يخّصصو يتبعو في اإلعراب وفي النوع والعدد والّتعريف  :الّنعت الحقيقي
 والّتنكير. 

  يأتي الّنعت جملًة فعلّيًة أو اسمّيًة، داخل الجملة األصلّية ليصبح جملًة مرّكبًة، وىو من العناصر
 المتّممة للجملة، بحيث تكون جملة الّنعت تابعة للمنعوت في اإلعراب رفًعا ونصًبا وجرًّا. 

 الّصفات نعوت. مالحظة: جملة الّنعت تصف اسًما نكرة، اتّباًعا لقاعدة: بعد المعارؼ أحوال وبعد   

 
 
 
 

يناقش 
ويبدي 

 .رأيو
 
 
 
 
 

 يعرؼ
 الّنعت

 
يعرؼ 
أنواع 
 .  الّنعت

 
 
 
 
 

 
وضعّية 
 الختام

  :أوّظف تعّلماتي 
  [78ص  01حّدد اجلمل الواقعة نعًتا فيما يأيت مثّ أعرهبا. ]أطّبق ت  

التقويم 
 الختامي: 



 ( محّمد الفيتوري)  أنا اإلفريقيالمحتوى المعرفي:  قراءة ودراسة نصالميدان: فهم المكتوب  شعوب العالمطع الّتعليمي: المق
 المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّدة: ساعة واحدة 83-82الكتاب المدرسي ص  –الوسائل الّتعليمّية: دليل األستاذ 

 ػػػػػػػػػػػػػوبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال أيّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذ: طبّػػػػػػػػػاألستػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الوضعّيات الّتعليمّية
يدرسون نمط النّص  -5يفهمون معاني الّنّص وفكره.  -4يكتسبون الّرصيد المعجمي.  -3يفهمون مدلولو.  -2يقرؤون الّنص.   -1

 يبحثون عن ترابط جمل النّص وانسجام معانيو. -7يتعّرفون على بنية نمط النّص.  -6وبنيتو الّلغويّة. 

 الّتقويم: سير نشاطات المعّلم والمتعّلم: المراحل:
وضعية 

 االنطالؽ
 االنطالؽ من الوضعّية التعلمّية: 

بينما كنت تتواصل يف شبكات الّتواصل االجتماعي مع أجانب، سألك أحدىم عن القارة اليت تقع فيها اجلزائر، 
فأجبتو إفريقيا، إالّ أّن الطرف اآلخر مل يكن يدري أّي معلومٍة عن إفريقيا، فطلب منك تزويده بأىّم ممّيزات القارة 

 استفساراتك. الّسمراء. اقرأ اخلطاب جّيًدا وستجد إجابًة لبعض 

 تشخيصي

وضعية 
بناء 

 الّتعّلمات

 :يقرأون الّنّص 
  وقراءة النّص قراءًة صامتًة.  82القراءة الّصامتة البصريّة للنّص: دعوة ادلتعّلمُت إىل فتح الكتاب ص 

  :يفهمون مدلول النّص 

ىو شعٌب مسلٌم عريٌق مشكلتو لونو ؟ ما صفاتو وما مشكلتو .الّشعب اإلفريقي؟ ما الّشعب الذي يتحّدث عنو النصّ 
  األسود أي أنّو زجنيٌّ. 

  :الفكرة العامة 

 بيان الّشاعر مميّزات اإلفريقيين وصفاتهم والمشاكل التي تواجههم.
  .القراءة النموذجّية: توزّع فجائيًّا على ادلتعلمُت لتعويدىم التابعة 

 :يفهمون معاني النّص 
  :يكتسبون الّرصيد المعجمّي 

  أخفيت//  واريت: آثار الّديار //  الّدمن: القدم //  البلى: الّضعف : الوىن//    الّظالم احلالك: ىالّدج
ىي الّنظر إىل األفارقة على أّّنم بشٌر مثلهم كما  ما الّدعوة اليت وّجهها اإلفريقي لشعوب العامل؟ ما الغاية منها؟

بُّت النّص معاناة اإلفريقي، استخرْج  القضاء على الّتمييز العنصري.يدعوىم إىل االبتعاد عن العنصريّة، الغاية منها 
ما  . االستعباد واالحتالل والّتمييز العنصري "مل أعد عبد القيود، وزلونا وصمة الذّل فينا"؟ العبارات الّدالة على ذلك

قاقات والّنزاعات وديكن مواجهتها احلروب والّصراعات واالنشاألخطار اليت تواجو الّشعب اإلفريقي اليوم، مب يواجهها؟ 
أي أّن الّشعب اإلفريقي بدأ يسًتجع ما فهمت من ىذه العبارة "ورّكزنا فوقها من أعالمنا"؟  بنشر الّسلم والعلم. .

 سيادتو بعد خضوع كّلها لالستعمار واالستعباد وذلك بادلقاومة والكفاح....
  :القيمة الّتربويّة 

 ]ال فرؽ بين عربيٍّ وال أعجميٍّ وال أبيض وال أسود إالّ بالّتقوى[قال صّلى اهلل عليو وسّلم: 
  :يدرسون الّنمط الغالب على النّص وبنيتو الّلغويّة 

استخرْج  الّنط احلجاجي؟ وّظف الكاتب الفرق بُت ادلاضي واحلاضر يف إفريقيا، ما الّنمط الذي وظّفو يف بيان ادلفارقة

يقرأون 
 النصّ 

 
يفهمون 
 مدلولو.

 
 
 
 
 

يكتسبون 
الّرصيد 

 المعجمي.
 
 

يفهمون 
معاني 
النّص 
 وفكره.

 
 
 
 
 

يدرسون 



قّدم  ادلتكّلم، األفعال ادلاضّية، أساليب الّنفي والّتوكيد، ادلقارنة بالّنفي واإلثبات... ضمَت؟ مؤّشرات الّنمط مع الّتمثيل
؟ ما يدّل على نزعة الّتوجيو يف القصيدةاستخرج  .الّنمط الوصفيّ ؟ الّشاعر أوصافًا على اإلفريقي، إىل أّي منٍط حتيل

  الّتوجيهي.الّنمط  استعمل أسلوب الّنداء واألمر.
  :أبحث عن ترابط جمل النّص واّتساؽ وانسجام معانيو

ىي اتّباع قاعدة الّتخلية قبل الّتحلية فقبل أن يتزيّن كان أسلوب الّنفي طاغًيا عل القصيدة، لو وظيفة دالّية بّينها؟ 
الّضَت مهما كان  نستنتج أنّ سيطر على القصيدة ضمَت ادلتكّلم، ما داللة ذلك؟  باحلريّة عليو أن يتخّلى عن العبوديّة.

استخرْج القرائن الّلغويّة اليت  نوعو لو صلٌة وثيقٌة بانسجام وإحكام بناء القصيدة فعليو تشّد وحدات القصيدة بو.
  اجلّر والعطف، الّنداء واالستفهام، روابط منطقّية كالّشرط والّضمائر.اعتمد عليها الّشاعر؟ 

نمط النّص 
ويكتشفون 

بنيتو 
اللغويّة.
يبحثون 

عن ترابط 
جمل 
النّص 

وانسجام 
معانيو.

وضعّية 
الختام

  :أقّوم مكتسباتي

 ما األسلوب الغالب على الّنص؟ مّثل لذلك. -
 عن زلّسن بديعي، بُّت نوعو مثّ امسو.  القصيدةاحبث يف -
إىل أّي نوٍع نصيٍّ تنتمي القصيدة؟ احبث عن معناه وممّيزاتو. -

التقويم 
الختامي: 

ينجز 
تمارينو 
ويعّمق 
فهمو.



المحتوى المعرفي: الجملة الواقعة حاالً  الميدان: فهم المكتوب قواعد الّلغة شعوب العالمالمقطع الّتعليمي: 
 المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّدة: ساعة واحدة 84الكتاب المدرسي ص  –الوسائل الّتعليمّية: دليل األستاذ 

ال أيّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذ: طاألستػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الوضعّيات الّتعليمّية
الفهم.  قينجزون الّتمارين لتعمي -4يعربون الحال مفرًدا وجملًة إعرابًا سليًما  -3يمّيزون بين أنواعو.  -2يعرفون معنى الحال.   -1

الّتقويم:سير نشاطات المعّلم والمتعّلم:المراحل:
وضعية 

االنطالؽ
 : االنطالؽ من الوضعّية التعلمّية

يكتب األستاذ مجلة: قرأت مخس عشرة صحيفة، درستم العدد وأحوالو فماذا تعرب كلمة صحيفًة؟ دتييزًا ... 
تشخيصي

وضعية 
بناء 

الّتعّلمات

 :األمثلة
" أ "

ثابتين.تحّدى األفارقة الّزمن  -1
 حّرًة.سنهديها ألحفادنا  -2

" ب "
وقد ثبتوا.تحّدى األفارقة الّزمن  -1
 وىي حّرٌة.سنهديها ألحفادنا  -2

  :المالحظة والمناقشة

، كيف نسّمي حرّةً ، وكيف سنهديها ألحفادنا لكان اجلواب: ثابتُتلو سألنا كيف حتّدى األفارقة الّزمن لكان اجلواب: 
. ىل ديكن االستغناء ال عنصر متّممىل احلال عنصر أساسي يف اجلملة؟ حااًل. للّسؤال كيف؟ اجلواب الذي يكون 

اجملموعة "أ" ثابتُت جاء كلمة مفردًة الحظ اجملموعة "ب"، قارن بُت اجلملتُت، ماذا  تالحظ؟ نعم ألنّو فضلٌة. عنو؟ 
؟ األّول  . ما الفرق بينهماالنعم كالمها محل معٌت احلىل دلّتا على نفس ادلعٌت؟  وادلثال يف اجملموعة "ب" جاء مجلًة.

. ما الذي نعم ادلالحظة نفسهاىل تنطبق ادلالحظة نفسها على ادلثال الثّاين يف اجملموعتُت؟  كلمة مفردًة والثّاين مجلًة.
اين ادلثال األّول الّضمَت ادلّتصل الواو يعود على صاحب احلال األفارقة، وادلثال الثّ يربط بُت كّل مجلٍة حالّيٍة وصاحبها؟ 

إذن مجلة امسّيًة. . والثّاين؟ مجلة فعلّيةً كيف جاء احلال يف ادلثال األّول؟   الّضمَت ادلنفصل ىي يعود على صاحب احلال.
 ماذا تستنتج؟ 

  :أستفيد 
 :اسم مشتقٌّ نكرٌة منصوبٌة للّداللة على ىيئة صاحبو عند القيام بالفعل، ويكون صاحب الحال  الحال

دائًما معرفًة. 
  .تأتي الحال جملًة فعلّيًة أو اسمّيًة في محّل نصب حاٍل 
   للحال عائٌد يربطو بصاحبو وقد يكون ضميًرا مّتصالً أو منفصالً أو مستتًرا، وقد يكون واو الحال أو

 كليهما مًعا. 
 .دائًما يدّل الحال جملًة على اسم قبلو يجب أن يكون معرفًة، لكي نمّيز بينو وبين الّتعت جملًة

يناقش 
ويبدي 

رأيو.

يعرؼ 
الحال 
وأنواعو



وضعّية 
الختام

  :أوّظف تعّلماتي 

[84ص  01احلال اجلملة وبُّت  إن كانت امسّية أو فعلّية وعُّت صاحبها ورابطها ]أطّبق ت استخرج 

التقويم 
الختامي: 

 ينجز
تمارينو في 

 بيتو

(تقويم اإلنتاج الكتابي)  فهم المنطوؽ: الميدان  وضعّية الّتقويم واإلنتاج شعوب العالمالمقطع الّتعليمي: 
 ساعتينالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّدة:  28الكتاب المدرسي ص  –الوسائل الّتعليمّية: دليل األستاذ 

ػػػػػػػػػػػػػال أيّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوببّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألستػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذ: ط الوضعّيات الّتعليمّية
من ىذه الكفاءة قياس مدى  اكتساب ادلتعّلمُت لكفاءِة إنتاج ماٍل حجاجيٍّ شفويٍّ والوقوف على ادلؤّشرات الّدالة على نقص التمّكن  -1

 ومعاجلتها.
الّتقويم:سير نشاطات المعّلم والمتعّلم:المراحل:

وضعية 
االنطالؽ

االنطالؽ من الوضعّية التعلمّية: 
.  وصفي تفسَتيمراجعة مراحل بناء مقاٍل 

تشخيصي

وضعية 
بناء 

الّتعّلمات

 :)الوضعّية الجزئّية األولى )الحّصة األولى
  :إجراء عملّية الّتقييم 

يعرض األستاذ الوضعّية في الحّصة األولى ويطلب من المتعّلمين االستجابة للّتعليمة. 
  :الّسياؽ

الوضعّية ادلشكلة األمّ 
 الّتعليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمة: 

 الوصف والّتفسَت، معتمًدا على والتعّرف على الّشعوبالّتجوال اكتب مقاالً ال يقّل عن عشرة أسطٍر، تتناول فيو أمهّية 
. تشّوقون للّتجوال والّسفرحىت جتعل زمالئك ي

الّتقويم 
المرحلي:

يناقش 
ويبدي 

رأيو.

وضعّية 
الختام

  :) الوضعّية الجزئّية الثّانية ) الحّصة الثّانية
  :المعالجة

يقوم األستاذ بتقييم األعمال من خالل شبكة ادلالحظة مثّ يصّنف ادلتعّلمُت يف أفواٍج حسب احلاجات التعّلمّية اليت 
الحظها على إنتاج ادلتعّلمُت ويقوم مبعاجلتها عرب األفواج اليت صّنفها انطالقًا من تقييمو على أساس البيداغوجيا 

 الفارقّية.  

يقّيم 
إنتاجو.



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفات المنتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج:مواصػػػػ 
ال نعم مواصفات المنتج:

؟ ؟ يتعّلق ادلوضوع ادلوصوف بادلناطق وادلدن.
؟ ؟ يتعّلق نوع النّص بأدب الّرحلة.

؟ ؟ احًتام التسلسل الّزمٍت يف النّص ادلنتج.
؟ ؟ أدب الّرحلة.مناسبة الّضمَت ادلوّظف مع 

احًتام الّضوابط الّلغويّة )معجًما وصرًفا 
وتركيًبا(

؟ ؟

؟ ؟ الّتعبَت عن ادلشاعر واألحاسيس ادلناسبة

education-onec-dz.blogspot.com




